ACTA DE LA SESSIÓ
-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
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2015/6 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT
2015/6)
Ordinari
8 d'octubre de 2015
14 d'octubre de 2015
13:00 h. 00:00 h.
Sala de sessions "Agustí Sardà"
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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:

Sr. Alcalde: Bon dia. Donaríem inici al Ple Ordinari.
1.

Sr. Alcalde: El primer punt seria aprovar si s'escau els esborranys de les actes del 31
d'agost i del 9 de setembre del 2015. Si no hi ha res en contra les donaríem per
aprovades.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la
setembre de 2015.
I no havent cap o

2.
Sr. Alcalde: Després tenim el punt dos, donar compte dels decrets d'Alcaldia del
número 689 al 767.

3. Donar compte dels Decrets dels Regidors delegats del número 244 al 328 de
2015
Sr. Alcalde: I el punt tres seria donar compte dels decrets de regidors delegats, del 244
al 328.
Sr. Chamizo: Algú ha d'intervenir en aquest punt?
Sr. Alcalde: És donar compte, però si vol fer algun aclariment.
Sr. Chamizo: Dir que el nostre grup municipal va presentar un escrit a aquest
Ajuntament dient que a veure si els decrets que aproven tant vostè com els regidors,
ens podien donar una còpia... ja sabem que surt allà, a l'expedient i a la resta, però

igual que passa amb la Junta de Govern local per veure tot el que estan aprovant,
doncs si en lloc del títol, a més a més, una mica més d'informació per saber ben bé de
què es tracta.
Sr. Alcalde: Fer una còpia de tots els decrets per tots els regidors es pot fer, però és
que aleshores destinaríem pràcticament una persona només a dedicar-se a fer
fotocòpies a un Ajuntament en el que a més a més fem un milió de fotocòpies l'any,
però bé. Jo penso que aquí en aquest sentit es pot ampliar una mica la descripció, i si
és necessari vostè pot anar quan vulgui a consultar aquests decrets i els expedients a
l'Ajuntament. Per altra banda jo suposo que vostè ja sap que segons quina mena de
documentació, treure-la de l'Ajuntament requereix una sèrie de compromisos i de
saber realment quina documentació surt -no estic parlant de consultar, consultar tot el
que vulgui-, però això penso que ho hem d'evitar en la mesura que puguem. també
estem aprovant ara pel Ple que ve un reglament -els vam passar ja la proposta del
reglament orgànic municipal-, i escoltin, si creu convenient introduir alguna proposta
tal i com parlava la Junta de Portaveus, durant aquest mes i abans del següent Ple faci
aquesta proposta i dintre de la Junta de Portaveus valorarem entre tots si pot ser
efectiva aquesta proposta que ens fa vostè.
Sr. Chamizo: Val. Ja sabem que fem moltes fotocòpies, però almenys als portaveus els
ho podrien donar. I com que la Junta de Govern local que aproven també té dades
confidencials i més i no en fem ús públic, els decrets també... el sentit d'això és fer els
mateixos que fem amb les juntes de govern local. Bé. Esperem la seva contestació i ja
està. Gràcies.
Sr. Alcalde: Li avanço ja la resposta. Dintre del ROM que fem és el millor lloc on posar i
fixar com donar aquesta informació, com s'ha de demanar... Totes aquestes coses les
introduïm dins del ROM. O sigui, facin la proposta dintre del ROM de com creuen
vostès que podríem fer això i a partir d'aquí tindrem un document que serà un
reglament i que haurem de complir tots.

4. 2015/2004 Donar compte del decret d'alcaldia núm. 745/2015 d'aprovació de les
línies fonamentals 2016.
Sr. Alcalde: Passaríem al punt quatre, que seria donar compte del Decret d'Alcaldia
745/2015 d'aprovació de les línies fonamentals 2016 i en aquest sentit demanaria al
regidor d'Hisenda que faci cinc cèntims de què seria aquest Decret.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, es tracta d'un dels requeriments més que ens
estableix la normativa vigent, en concret, la Llei Orgànica de l'Estabilitat Pressupostària
i la Sostenibilitat financera segons la qual s'ha de retre comptes al Ministeri d'Hisenda i

Administracions Públiques de les línies fonamentals del pressupost de 2016. Com
vostès poden veure són unes línies de mínims. Evidentment això no és el pressupost, el
pressupost s'està elaborant, i s'ha de sotmetre a debat i votació, previsiblement el mes
de desembre d'enguany, però sí que permet avançar unes línies bàsiques que el que
asseguren és el compliment dels requeriments en matèria normativa, com pot ser el
nivell de deute, com pot ser l'estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera, etc.
Per tant, es tracta d'un tràmit més, un tràmit important, però que no deixa de ser un
element més de control que ens estableix l'administració de l'Estat a l'empar de tota la
normativa que s'ha anat generant en el decurs de la legislatura que ara acaba. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo.

:
:
Tràmit:

Línies Fonamentals del Pressupost 2016
43/2015 Serveis Econòmics/Intervenció
ordinari

Antecedents
1.
període 2016-2018.
2.
la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies

3.

Fonaments jurídics

sobres les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de
donar compliment als requeriments de la normativa europea.
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions
locals tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:

Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats
financers.
L'estat de previsió de moviment i situació del deute.
La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat
de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes.
L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
3.
cera

almenys la següent informació:
Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació
de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat
de finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de
comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant
pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals
rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.
4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat
que exerceixi les seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de
contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2016
9.525.000,00
130.000,00
4.234.000,00
4.000.000,00
15.000,00
17.904.000,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
17.925.000,00
2016
7.592.635,31
7.842.203,43
203.400,87
351.421,09
15.989.660,70
80.000,00
80.000,00
203.000,00
203.000,00
21.000,00
1.406.339,30
1.427.339,30
17.700.000,00

2. Les principals polítiques que inspiren aquestes línies fonamentals són,
fonamentalment, per la vessant dels ingressos:
mesures tributàries, concretament, els efectes derivats de la procediments de
valoració col·lectiva de caràcter general aprovada en el 2012.
Potenciar la inspecció tributària per descobrir fets imposables no gravats de
Altres mesures a aplicar p
valoracions del sòl com a resultes de recursos de reposició, els quals es resolen

favorablement per la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona i que, per
tant, afecten als valors cadastrals.
I per la vessant de la despesa:
Adaptació de la despesa pública a les necessitats de cada àrea, respectant en

3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres

PREVISIÓ
2015
9.179.000,00
130.000,00
4.800.000,00
4.000.000,00
15.000,00
18.124.000,00

VARIACIÓ
2015-2016
3,77%
0,00%
-11,79%
0,00%
0,00%
-1,21%

430.000,00
430.000,00
2.000,00
3.021.000,00
3.023.000,00
21.577.000,00

-100,00%
-100,00%
950,00%
-100,00%
-99,31%
-16,93%

2015
6.900.001,49
7.612.712,61
166.692,12
346.213,69
15.025.619,91

2015-2016
10,04%
3,01%
22,02%
1,50%
6,42%

2.543.844,05
0,00
2.543.844,05
2.000,00
3.987.000,00
3.989.000,00

-92,02%
-92,02%
950,00%
-64,73%
-64,22%

PREVISIÓ
2016
9.525.000,00
130.000,00
4.234.000,00
4.000.000,00
15.000,00
17.904.000,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
17.925.000,00
2016
7.592.635,31
7.842.203,43
203.400,87
351.421,09
15.989.660,70
80.000,00
80.000,00
203.000,00
0,00
203.000,00
21.000,00
1.406.339,30
1.427.339,30

DESPESES TOTALS

21.558.463,96

Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
Operació Tresoreria
Préstecs
Ràtio de deute viu /Ingressos
corrents

-1.617.332,29
-632.796,25
11.953.703,06
1.500.000,00
10.453.703,06
0,66

-17,90%

17.700.000,00

-24,31%
-100,00%
-13,45%

-1.614.866,33
16.472,98
9.047.363,76
0,00
9.047.363,76

-23,38%

1

5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. 2015/2006 Aprovar, si s'escau, la delegació del cobrament en període voluntari i
executiu de la Urbanització Pinos de Miramar a la Diputació de Tarragona.
Sr. Alcalde: Passaríem al punt cinc. En aquest cas sí que és aprovar si s'escau la
delegació de cobrament en període voluntari i executiu de la urbanització Pins de
Miramar a la Diputació de Tarragona. Sr. regidor, si us plau.
Sr. Gallardo: Simplement és una entitat urbanística de col·laboració que demana
l'autorització a l'Ajuntament perquè es pugui cobrar tant en voluntària com en
executiva les quotes de conservació i que per tant requereix l'autorització de
l'administració tutelant, que som nosaltres.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. regidor. S'ha canviat el document que van rebre al Ple perquè
hi havia alguna errada i ara se'ls ha repartit un nou document on aquesta errada ja no
hi és. Si algun grup vol fer algun comentari. No? Passaríem doncs a la votació. Vots en
contra. Abstencions. Quedaria aprovat per unanimitat de tots els grups.
Delegació del cobrament en voluntària
de la Urb. Pinos de Miramar
Expedient número:

Secretaria General/Serveis Interns/

Tràmit:

Aprovació de la delegació cobrament en
voluntària

Fets:
1.
conveni ti

quotes de les Entitats Urbanístiques Col·laboradora de Conservació (EUCC),
2.

citud, de delegació del cobrament en voluntària de la
urbanització Pinos de Miramar amb RE 2015/10571 de data 22 de setembre de
de Miramar.

3. La urbanització Pinos de Miramar, reunida en assemblea general extraordinària el

015.
4. La Diputació de Tarragona ofereix a les entitats locals que ho desitgin els serveis
de gestió i recaptació de qualsevol recurs de dret públic mitjançant BASE Gestió
aquestes funcions.
5.
Fonaments de dret:
1.

2.

3. Article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.
4. Article 7 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que permeten a les administracions
locals d'àmbit supramunicipal l'exercici per delegació de les facultats de recaptació
que corresponen a les entitats integrades en el seu àmbit d'actuació.

1. Prendre en consideració i donar trasllat a la Diputació de Tarragona de la
de la recaptació en període voluntari de les liquidacions que per quotes de
conservació giri aquesta entitat als seus membres. Aquestes funcions es duran a
terme a través del servei o ens instrumental constituït a aquest efecte, anomenat

2. El contingut de la d
-roig del Camp .
3. Aprovar el conveni de delegació de competències a favor de BASE, Gestió
ressos Locals.
4. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona que accepti la delegació de competències
que proposa la Urbanització Pinos de Miramar.
5. Notificar-ho als interessats.
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 recurs de

CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE LA URBANITZACIÓ
PINOS DE MIRAMAR A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tarragona,
de 2015
Es reuneixen d'una part:
secretaria general de la Corporació, Sra. PILAR SANCHEZ PEÑA,
El Sr. Alain Barrau, president de la Urbanització Pinos de Miramar, en nom i representació
L'Il.lm. Sr. Fran Morancho López, alcalde de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en nom i
representació d'aquesta Corporació i assistit pel
Ortiga.
MANIFESTEN:
I.- L'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o atribuïdes per
delegació.
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
(en endavant TRLRHL), la Diputació de Tarragona podrà realitzar, per delegació de les entitats
locals integrades en el seu territori, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs i restants ingressos de dret públic.
II.- Que la urbanització Pinos de Miramar està interessada que la Diputació de Tarragona realitzi
per delegació les facultats de recaptació en període voluntari i en període executiu de les seves
quotes. Amb aquesta finalitat i a l'empara del que preveuen els articles 4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, (en endavant LRJAP-PAC) i article 7.1 del TRLRHL.
acordar delegar la recaptació en període voluntari i en període executiu de les seves
quotes.

abans indicada, donant, per tant, el seu consentiment a dita delegació.
Que la Diputació de Tarragona, per acord plenari de ___________ acceptà la delegació de
la Urbanització Pinos de Miramar.

IV.- Que es procedeix a la formalització del present conveni de delegació, segons el que
preveuen els articles 4 de la LRJAP-PAC i 7 del TRLRHL:
PACTES
OBJECTE
PRIMER.- Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de la Diputació de
Tarragona, de les facultats de recaptació en període voluntari i en període executiu de les
quotes de la Urbanització Pinos de Miramar. La Diputació de Tarragona podrà exercir aquestes
constitueix per aquesta finalitat. Per tant, totes les referències que es faran en aquest conveni a
BASETarragona que el pugui substituir en un futur.
INGRESSOS DE LA DIPUTACIÓ
SEGON.- La Diputació de Tarragona percebrà, com a compensació econòmica, per les

delegades o encomanades a BASEAPLICACIONS COMPTABLES I TRANFERÈNCIES
TERCER.- L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada tipus
COBRAMENT DE REBUTS
QUART.- Els imports dels rebuts posats al cobrament seran considerats íntegres, no podent
acceptar el desglossament del pagament per conceptes.
TRAMESA D'INFORMACIÓ
CINQUÈ.- Les liquidacions de les quotes de conservació que s'hagin de posar al cobrament,
s'enviaran generalment en suport magnètic i sempre d'acord a les normes contingudes al

Quadern d'Especificacions per a l'Intercanvi d'Informació de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona, mitjançant BASEretornar a la Urbanització Pinos de Miramar aquells documents cobratoris que no continguin la
informació tributària bàsica necessària pel seu cobrament.
BASEUrbanització Pinos de Miramar incorporant les mesures de protecció que en cada moment la

EXERCICI DE LES FACULTATS I OBLIGACIONSDE LA DIPUTACIÓ COM ENS
RECAPTADOR
SISÈ.- La Diputació de Tarragona tindrà, genèricament, les facultats i obligacions que
corresponen, d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, en
període voluntari i en període executiu.
-roig del Camp.

SETÈ.- Les despeses de representació i defensa en els recursos contenciosos administratius
interposats contra actes administratius dictats en base a les facultats delegades són de càrrec
de la Diputació. No obstant en els casos en què la Diputació de Tarragona sigui condemnada a
pagar costes judicials si l
Urbanització Pinos de Miramar, es repercutirà les costes judicials a aquesta.
VUITÈ.despeses ocasi

CAUSES D'EXTINCIÓ
NOVÈ.- Seran causes d'extinció del present Conveni les següents:
1.2.- L'acord mutu entre la Urbanització Pinos de Miramar i la Diputació de Tarragona.
3.- L'incompliment de les seves clàusules.
4.- Qualsevol altres determinades en la legislació vigent.
VIGÈNCIA
DESÈ.- Aquest Conveni, serà vigent a partir de la seva signatura i fins el dia __________.
El present Conveni s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius de quatre anys,
si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de no prorrogar-lo amb una antelació
mínima de tres mesos.
EL PRESIDENT DE
LA URBANITZACIÓ
PINOS DE MIRAMAR

DAVANT MEU
EL SECRETARI

-PRESIDENT

MONT-ROIG DEL CAMP
DAVANT MEU
EL SECRETARI

EL PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DAVANT MEU,
LA SECRETÀRIA GENERAL

6. 2015/2007 Aprovar, si s'escau, la verificació del Text refós del Pla Especial
Urbanístic en Sòl No Urbanitzable, de regulació i ordenació de les activitats
agrícoles i de les edificacions a la parcel·la 15 del polígon 51.

Sr. Alcalde: Punt sis, aprovar si s'escau la verificació del Text Refós del Pla especial
urbanístic en sòl no urbanitzable, de regulació i ordenació de les activitats agrícoles i
de les edificacions a la parcel·la 15 del polígon 51. Sr. regidor, si vol donar una
explicació d'aquest punt, si us plau.
Sr. Pérez: [castellà] Sí. Bueno, es una tramitación de un plan especial que se está
tramitando. Tiene todos los informes positivos, y bueno, es aprobarlo. Una cuenta y

una más. [/castellà]
Sr. Alcalde: Alguna pregunta? Sí? Per part de Ciutadans, Grup Mixt, FIC... Irene.
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres abans d'emetre el vot volem justificar-lo. Votarem en
contra malgrat sigui una pura tramitació. Pensem que tindria sentit votar a favor si es
defensés l'inici d'una nova activitat i no és el cas. Pensem que aquesta modificació té
l'origen en una il·legalitat, i a més a més d'una il·legalitat que surt a la llum arrel d'una
denúncia feta per l'actual alcalde a l'alcalde anterior. Si no s'hagués produït aquesta
denúncia estaríem parlant encara d'aquesta modificació o potser aquesta activitat
continuaria executant-se, probablement, com ho feia abans, és a dir, sense permís. Es
va demanar i aprovar una modificació del POUM per legalitzar una activitat d'un
particular que ja s'estava produint amb anterioritat, i a més a més desconeixem qui va
fer front al cost d'aquesta modificació. Per tant, nosaltres votarem en contra per tot el
que s'ha dit, perquè no és una activitat que es demani de nou, sinó que ja s'estava
executant d'una manera que no era la correcta i malgrat ara ja hagi passat tots els
tràmits i tot el procediment pertinent i correcte, doncs bé, nosaltres votem en contra.
Sr. Alcalde: Senyors de Convergència i Unió.
Sr. Chamizo: Bé. Jo per no [Inintel·ligible, 0:08:26.9] tota la informació que tenia abans,
jo em remetré a fer-li tres o quatre preguntes per veure si recuperem el fil de tot això.
Jo suposo que vostè avui donarà el seu vot positiu i pensem que canviarà tota la
coherència que ha manifestat durant tot aquest procés. Vostè el dia 12 de març va dir
. Quan parlava de coincidències
polítiques a què es referia? aquesta seria una. Després també tinc la segona, que diu el
mateix: dia 12 de març, el dia que es va fer el Ple i que nosaltres vam marxar de l'Equip
d'ètica política tant del propi Ferran
Pellicer com d'aquells que l'apuntalen a aquest Govern, des d'avui deslegitimat per
ells mateixos. Lamentem la vergonya que els ciutadans d'aquest municipi sentim quan
veiem que la figura de l'Alcaldia està sent util
ara amb el seu vot a favor? I després feia vostè menció també del tema que s'espera
que la gran majoria dels ciutadans volen saber per què ells han de complir les lleis i
pagar els impostos i el seu alcalde sembla que no ho fa. Llavors, la pregunta seria si el
Sr. Pellicer ha pagat tots els imports i taxes que es recullen a l'Ordenança 9.
Sr. Alcalde: Alguna cosa més? Digui'm.
Sr. Chamizo: Sí. I després justificar el nostre vot perquè diríem que es tracta d'una
resolució que implica fer política municipal a la carta. Serveix per resoldre la situació
irregular d'un veí que va suposar un perjudici pel municipi tot provocant competència
deslleial. Vostès mateixos van denunciar l'activitat a la qual nosaltres vam donar suport
de manera específica deixant l'Equip de Govern i pensem que aquesta situació que
avui es produeix incrementi la distància entre la gent i els organismes municipals, i
lamentem profundament si vostè canvia la seva coherència política amb el seu vot.

Sr. Alcalde: Alguna intervenció més?
Sr. Pérez: [castellà] Yo quiero aclarar una cosa. Nosotros no hacemos política a la carta.
Los planes especiales se pueden tramitar, y los puede tramitar cualquier ciudadano de
este municipio. Es cierto que ya vamos con un poco de historia que tenemos en este
municipio en muchas actividades, en este municipio, que mucha gente de este
municipio trabaja y aún al día de hoy están regularizando actividades y planes
especiales, y no he visto a nadie durante la historia de este municipio, a nadie que
haya dicho nunca nada. El Sr. Ferran Pellicer, anteriormente a ser alcalde, ya hacía esa
actividad, como mucha gente de este municipio. Muchos vecinos de este municipio,
muchos, de Miami y de Mont-roig del Camp. Si de alguna manera lo que hacemos...
yo no voy a poner en tela de juicio si lo que hacía antes estaba bien o estaba mal, pero
lo hacía. El Sr. Ferran Pellicer no montó la actividad cuando se hizo alcalde, ya la tenía
hecha. Y había habido gobiernos de Esquerra y de Convergència i Unió, y ninguno dijo
nada. A lo mejor las formas no fueron las correctas, pero él lo que ha hecho ha sido de
alguna manera en poner la legalidad a una actividad que está haciendo, y si resulta
que si a alguien... que nosotros somos los que estamos impulsando que hagan la
legalidad y la cumplan, ahora vamos a votar en contra, entiendo que lo que le estamos
diciendo a la gente que el esfuerzo que está haciendo de alguna manera el
ayuntamiento es que legalice esa actividad, por eso vamos a votar en contra porque
denuncia nadie, pues lo seguimos dejando estar, como sigue haciendo la cosa.
Alguien que lo pone en tramitación lo legalizan con un plan especial que es legal y lo
puede hacer cualquier persona, pues hay gente que lo va a votar en contra. Repito,
que no es la única actividad de este municipio que está de esta manera, e importantes
actividades, eh. [/castellà]
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Chamizo: No contestarà vostè? He fet dues o tres preguntes, les contestarà?
Sr. Alcalde: Sí, sí, clar. Que sí, que sí.
Sr. Gallardo: Sí, a veure. És important que tinguem en compte que un vot en contra en
aquest punt posa al regidor d'Urbanisme i al regidor d'Activitats en una situació molt
complicada, i per tant a l'Equip de Govern, perquè el que estem pretenent o intentant
és que es regularitzin totes les activitats que es duen a terme en aquest municipi. Si
independentment de l'ordre vigent, del procés de regularització d'aquesta activitat,
que ara no entraré a valorar perquè es troba a una altra instància, es produeix la
tramitació d'un pla especial emparat específicament pel Pla d'ordenació urbanística
municipal, amb l'informe favorable de l'arquitecte municipal, amb l'informe favorable
del Secretari, i finalment s'aconsegueix que aquesta activitat es regularitzi li estem
dient a la gent que ja pot fer el que vulgui, que després, quan faci la regularització,
potser li tombem. El que estem votant avui és una tramitació d'un pla especial, que
compta amb l'informe favorable dels dos, de l'arquitecte municipal i del secretari. Per
tant, penso que amb això no fer-ho potser podria constituir un acte arbitrari i fins i tot
l'afectat podria arribar a demanar responsabilitats patrimonials, perquè quan es

produeix una discrecionalitat amb l'administració i fins i tot una arbitrarietat, es genera
una responsabilitat objectiva i per tant un perjudici econòmic. Compte amb això
perquè estem entrant a un aspecte estrictament polític amb el que és un aspecte
estrictament tècnic. aquest és un tema molt important. I després un altre tema que
aquí s'ha preguntat i ja ho avanço com a regidor d'Hisenda, no es poden divulgar
dades fiscals de cap contribuent en públic. Això tinguin-ho present. Per tant, jo l'única
cosa que puc donar és el missatge que les ordenances s'apliquen, però no es pot
donar cap mena d'informació fiscal de cap contribuent, i menys en públic. Això està
protegit específicament per la Llei. Gràcies.
Sr. Chamizo: Llavors hem d'entrar una instància...
Sr. Alcalde: ... el Sr. Gallardo, un moment, si us plau. Hi ha alguna intervenció més?
Connecta el micro, si us plau, Sr. Aragonès?
Sr. Aragonès: ... de vot. Jo considero que la figura dels plans especials, el Pla General
del municipi de Mont-roig del Camp, és el que permet desenvolupar en terreny rústic
diferents activitats en base a un pla especial. El tema de la cooperativa, que tenim ben
a prop quan va marxar de l'avinguda de Reus, per exemple, com pot ser el punt que ve
després d'aquesta
, com tots els càmpings. La Llei d'Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya contempla que en rústic es puguin desenvolupar càmpings,
sempre amb la figura del Pla especial. No fa gaire temps en vam aprovar un que era
per fer oli d'aquell senyor del Danone, que havia comprat moltes finques a Mont-roig
del Camp, però no ho ha desenvolupat, però vam votar a favor d'aquell Pla especial.
Resumint, és una figura que contempla el desenvolupament de les finques en rústic i
penso que nosaltres hi hauríem de votar no per qui és, de qui és el Pla especial, sinó si
pensem que el Pla especial perjudica a algú al municipi de Mont-roig del Camp o que
nosaltres representem. Per tant, jo hi votaré a favor perquè penso que no es pot
personalitzar mai un document urbanístic segons de qui és. Res més.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Alguna intervenció més?
Sr. Gallardo: ... el Sr. Gallardo, saber si ha pagat les seves taxes, ho demanarem per
escrit.
Sr. Alcalde: Molt bé. [en off, Inintel·ligible] Bé, no. Un aclariment de vot... val. Et va bé
que ho faci ara? D'acord. A veure, vostè ha dit que s'ha fet una modificació del POUM.
No és correcte, no s'ha modificat el POUM. El POUM ja permet, com ha explicat el Sr.
Aragonès, la tramitació de plans especials. Ha dit que no trobaven bé que es
legalitzava una activitat. Com molt bé també ha explicat el Sr. Aragonès, avui coincidim
molt, és així, dintre del nostre municipi, encara avui, hi ha moltes activitats, tant de
grans empresaris com de petits que no estan [Inintel·ligible, 0:17:45.7]. Aquí hi ha dues
opcions: tancar aquestes activitats, o si aquestes activitats compleixen la norma i els
que estan explotant aquestes activitats estan disposats a legalitzar-les, doncs aquí en
aquest aspecte penso que tots els Govern que ja han passat per aquí han estat de
l'opció de legalitzar i donar facilitats. Insisteixo, sempre que les activitats que es
desenvolupin estiguin dins del que cregui l'Equip de Govern que ha de ser. Aleshores,

aquí sobretot no hi ha una modificació de Pla general, perquè realment fer una
modificació sí que suposa el que va fer en aquest cas, és una activitat que existia,
legalitzar-la. El Partit Socialista, des que va posar aquesta denúncia, nosaltres mai hem
estat en contra de l'activitat que es desenvolupava. nosaltres la denúncia que vam
posar a l'Oficina Antifrau, aquesta denúncia continua, era per com havia actuat
l'alcalde en aquell moment a partir d'aquesta denúncia. El nostre vot en contra durant
el procés de legalització d'aquesta activitat no anava tant pel fet de la legalització, que
entenem que igual que els càmpings, igual que qualsevol activitat s'ha de legalitzar,
doncs bé, aquesta activitat complia i anava més en el sentit que enteníem que
l'actuació de l'alcalde en aquell moment no havia estat la correcta. Seguim pensant
que l'actuació en aquell moment de l'alcalde no va estar a l'alçada, però això ja és un
tema que es resoldrà per on calgui. A partir d'aquí ha continuat tot el procés, el procés
ha arribat a Urbanisme, que és qui té la competència finalment d'aprovar això, o sigui,
nosaltres el que estem fent aquí és verificar un document i donar el vist-i-plau. És un
text refós que ja està pràcticament aprovat. I votarem a favor en aquest sentit. Que
això han dit que si és coherència política, si no és coherència política, penso que amb
l'explicació que li he donat he anat contestant una mica tot el que m'ha dit. No penso
que això sigui política a la carta, ni molt menys, d'acord?, insisteixo, perquè també s'ha
parlat de política a la carta. Aquí el que es fa realment és que hi ha una activitat,
aquesta activitat no és l'única que hi ha dins del propi nucli de Mont-roig del Camp.
Diferents empresaris del sector, que diferents corporacions han legalitzat activitats com
la de la que estem parlant en aquest cas, i en aquest aspecte penso que no hem de ser
diferents. Insisteixo, el PSC des d'un principi la denúncia que va fer la va fer per les
actuacions que va fer en aquell moment l'alcalde. No estem en contra de la
legalització de les activitats d'aquesta mena, de la mateixa manera que no hem estat
en contra que han passat també per aquest Plenari. No sé si li he contestat tot.
Sr. Chamizo: Nosaltres lògicament no entenem la seva postura perquè nosaltres no ens
hem mogut de lloc, o sigui, nosaltres vam marxar de l'Equip de Govern per aquestes
irregularitats, és cert que Urbanisme ha donat el vist-i-plau, però pensem que nosaltres
hem estat coherents amb totes les decisions que s'han anat prenent en aquest
aspecte, igual que hem estat coherents amb les decisions que hem pres amb la resta
de plans especials. Clar, el Pla especial que passa després de la
va
començar el 2008, clar, aquí amb un any i mig s'ha legalitzat tot. Molt bé. Que és
perfecte, perquè a més a més també li haig de dir, aquesta manca de coherència, clar,
és que portem 122 dies, i entre el Poliesportiu de Miami que se l'ha hagut d'empassar,
una persona nova per assegurar ben bé el Govern com vostè l'ha criticat, clar, i ara
quelcom que vostè crea de nou amb aquesta denúncia i ara es tira, doncs pensem que
falta una mica. De totes maneres haig de dir que aquesta situació que ja està
regularitzada, doncs escolta, que s'aprofiti el màxim nombre de gent possible que ho
sol·licitin a l'Ajuntament, com ha dit el Sr. Gallardo, amb tots els informes favorables,
doncs escolta, aquí si surt beneficiat el ciutadà, perfecte. Gràcies, res més.
Sr. Alcalde: Alguna intervenció més, Sr. Aragonès? No? Passaríem doncs a les
votacions. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor, entec que la resta. Aleshores, els
vots en contra de Convergència i Unió i Esquerra i la resta de grups a favor. Perdó, sí.

Sr. Gallardo: El Ferran té una abstenció.
Sr. Alcalde: Sí, sí.

Expedient núm.:
Tràmit:

: Projecte de Pla Especial Urbanístic en Sòl No
Urbanitzable, de regulació i ordenació de les activitats
agrícoles i de les edificacions a la parcel·la 15 del polígon
51.
03/2014 PG
Verificació del text refós.

Fets
1.
tica del Pla Especial
Urbanístic en sòl no urbanitzable de regulació i ordenació de les activitats agrícoles
i de les edificacions de la parcel·la 15 del polígon 51 del Terme municipal de Montuntament de Montroig del Camp, per part del seu promotor, Ferran Pellicer Roca, de la
documentació corresponent a aquest projecte.
2.

-roig
del Camp va acordar aprovar inicialment aquest Pla especial urbanístic, sotmetre
afectats per raó de llurs competències sectorials, entre altres punts.

3.

-roig del Camp, en sessió de data 11 de març de
aprovació definitiva, i fer públic aquest acord per mitjans telemàtics.

4.
especial urbanístic en sòl no urbanitzable de regulació i ordenació de les activitats
agrícoles i de les edificacions a la parcel·lat 15 del polígon 51 del terme municipal
de Mont-roig del Camp, tot i supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent
5. Les modificacions a introduir afecten a la part normativa de la documentació, i es
regularització
construccions existents i projectades.
6. El mateix acord estableix que per continuar la tramitació caldrà aportar dues
ovació

tra
7.
-roig del Camp (Núm. Reg. 2015/9506) la
documentació corresponent al text refós indicat. Ha aportat tres còpies en format
paper i tres còpies en suport digital llegible, que inclouen també la documentació
digital llegible i editable.
8.

del text refós.

9.
Fonaments de dret
1.
(en endavant TRLU), modificat per la Llei
3/2012, regula en els seus articles 67 i 68 els Plans parcials urbanístics, i de forma
específica els que tenen per objectiu la implantació de les construccions i
naturals o, en general, rústica.
2.
plans especials urbanístics.
3.

s

4.
e posi fi a la tramitació municipal
del planejament derivat correspon al ple municipal.
-CP; Sr. Josep M.
Gairal, Apal AVX+) i 6 vots en contra (grups municipals: CIU i ERC) acorda:
1. Aprovar la verificació del Text refós del Pla Especial Urbanístic en Sòl No
Urbanitzable, de regulació i ordenació de les activitats agrícoles i de les
edificacions a la parcel·la 15 del polígon 51.
2.
documentació aprovada tal i com indica en el seu escrit de data 22 de juliol de
2015, reg. ent. 8451.

7. 2015/2008 Aprovar provisionalment, si s'escau, la modificació puntual núm. 11
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp, relativa a les
condicions d'agrupació i segregació de parcel·les a la clau 1-Nucli Antic.
Sr. Alcalde: Continuaríem amb el punt set, aprovar provisionalment si s'escau la
modificació puntual 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Mont-roig del
Camp relativa a les condicions d'agrupació i segregació de parcel·les a la clau 1, Nucli
Antic. Sr. regidor, si us plau.
Sr. Pérez:[castellà] Sí, gracias. Dentro del Casc Antic, en el POUM, hay una clave, la C1,
que lo que hace es que cuando se hizo la revisión del Pla General lo que se hacía era
no dejar agrupar parcelas para que dentro del Casc Antic de alguna manera no
vinieran promotores y nos hicieran dentro del propio Casc Antic grandes edificios. Eso
el significado tenía... este era el fin que tenía, pero claro, también tiene un pequeño
inconveniente. Por la tipología de edificación que hay en el municipio resulta que hay
propietarios que tienen parcelas que no aún lindando a una misma fachada están
contrapuestas, es decir, yo soy propietario de una parcela o de una finca pero por la
parte de atrás doy a otra, y soy el mismo propietario porque la he comprado, pero
como la clave 1 me dice que no me deja agruparlas pues resulta que no puedo
escriturarla, y en un mismo registro de la propiedad con la finca asistente no puedo
agrupar dos fincas y escriturarlas. Entonces lo que se hace en este caso es poder
agrupar fincas siempre y cuando sean del mismo propietario. Porque la tipología de
construcciones por el Casc Antic hay casas que están montadas unas encima de otras,
y al hacer la segregación no pueden hacerla si no hacen la agrupación. [/castellà]
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun comentari? No? Passaríem doncs a la votació. Vots en
contra. Abstencions. Quedaria doncs aprovat el punt per unanimitat.
:

Expedient núm.:
Tràmit:

Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp, relativa a
s a la
clau 1-Nucli Antic.
2/2015 PG-MP
Aprovació provisional

Fets
1.

-roig del Camp (POUM) va ser
data 30 de novembre de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25
sòl urbà.

2.

-roig del Camp va promoure la tramitació de la
Modificació puntual número 3 del POUM, de regulació de la densitat de la clau 1

definitivament aquesta modificació puntual, tot i condicionar-la a la presentació
CTUT va donar conformitat a
aquest text refós i en va acordar la seva publicació, que es va fer efectiva al DOGC
núm. 5565, de data 11 de febrer de 2010.
3. En aquella Modificació puntual es mantenien les condicions de parcel·lació,
edificació i usos fixades en el POUM per a la clau 1, Nucli Antic, i només es
compte la dimensió de les parcel·les existents més grans en la determinació del
bicar.
4.
l text

5.
territori ha pe
clau 1, corresponent al Nucli Antic, permet protegir de forma molt significativa
s paràmetres urbanístics previstos en la mateixa es
contraposa amb algunes actuacions jurídiques que són necessàries per a les
transmissions patrimonials hereditàries o altres actuacions similars.
6. Aquest és el cas de la prohibició de modificar les unitats parcel·làries existents en
agregacions i segregacions en aquesta clau comporta, en alguns casos molt
determinats, la impossibilitat de resoldre conflictes existents entre la realitat física i
la distribució registral de les finques.
7. La casuística detectada en les consultes urbanístiques que es fan en relació al Nucli
Antic ha deixat al descobert algunes situacions que requereixen fer alguns
ajustaments a la Normativa. Aquestes correccions poden ser de caràcter immediat i
directe, amb la simple admissió de posicions intermèdies a les que ara preveu el
ides.
8. En aquesta Modificació puntual es planteja una modificació del primer tipus, en la
que no és necessari establir nous paràmetres o modificar9.
tenir aquesta consideració. Es tracta de finques que no tenen front a la via pública i
perta
parcialment edificades, conformant en part un pati de llums del conjunt edificat.
a carre
existents no és possible plantejar operacions jurídiques admeses pel propi POUM,

pràctica es troben
10.
de les illes edificades. Sobre aquesta finca única resultant ha de ser possible
efectuar, ara sí, les operacions de divisió horitzontal que correspongui per fer
11. En base a les indicacions anteriors, es considera adequat regular, en determinats
Nucli antic de Mont-roig del Camp. En aquest sentit, es proposa admetre
finques té
12.
antic de Mont-roig del Camp i la realitat física del lloc, admetent les operacions
jurídiques necessàries per dur a terme aquestes actuacions; i en conseqüència,
també té per objectiu facilitar als titulars de finques que es troben en una situació
urbanística singular (com és el cas de les que són independents però no tenen cap
front ni cap accés directe a via pública) la seva adequació i correcció.
13. Aquesta Modificació puntual es justifica en base a les següents característiques:
14. Reconèixer la singularitat del teixit parcel·lari del centre històric de Mont-roig del
Camp.
15. Resoldre la situació de bloqueig que algunes de les finques existents al Nucli antic
de la propietat i la realitat física existent.
16.
aprovar inicialment aquesta modificació puntual.
17. Posteriorment es va sotmetre aquest expedient a informació pública amb anuncis
al diari El Punt Avui de data 16 de maig de 2015, al Butlletí oficial de la província
corporació i a través del web municipal www.mont-roig.cat.
18.
prescripcions.
19.
entada aprovació provisional.
20.

Fonaments de dret
1.
pels articles 97 del Decret l

2.

uests articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes
TRLU.

3.
els espais lliures i zones verdes considerades pel planejament com sistemes
urbanístics generals o locals, la modificació ha de garantir el manteniment de la
superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació.
4.
modificació, és competència del ple municipal.

1. Aprovar provisionalment la modificació puntual núm.
Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp,
i segregació de parcel·les a la clau 1-Nucli Antic.
2.

rragona,

3.

8.2015/2009 Aprovar provisionalment, si s'escau, el projecte de Pla Especial
Urbanístic en Sòl No Urbanitzable d'ordenació del complex "Yeguadas Nieto", a la
partida Masos d'en Blader.
Sr. Alcalde: Passaríem al punt vuit, que seria aprovar provisionalment si s'escau el
projecte del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable d'ordenació del complex
Yeguadas Nieto a la partida Masos d'en Blader.
Sr. Pérez: [castellà] Bueno, es un plan especial que lleva tramitado como ha dicho el Sr.
Chamizo desde el 2008 o el 2009. Al final ha cumplido... no tiene la misma complejidad
evidentemente que un plan especial más individual, este necesita otros informes más
complejos, desde mobilidad y seguridad vial. En principio ahora está todo de acuerdo
y la tramitación de los informes son todos favorables. [/castellà]

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. regidor. Algun comentari? No? Passaríem doncs a la votació.
Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. Doncs la resta quedaria aprovat per
unanimitat.

Projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No
Urbanit
Expedient núm.:
Tràmit:

gv/50-2008 PG-PE
Aprovació provisional

Fets
1. En data 31 de maig de 2012 es va iniciar la tramitació urbanística del Pla especial
urbanístic en sòl no
parcel·les 103, 104, 105, 107, 108, 109, 119 i 257 del polígon 42 (partida de Masos
-roig del Camp, amb la presentació de la
documentació corresponent a aq
-roig del Camp.
2. La legislació urbanística vigent a MontUrbanística Municipal (POUM), que va ser aprovat definitivament per la Comissió

3.
nt la Modificació puntual del POUM
número 7, de regulació dels magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable, al terme
municipal de Mont-roig del Camp, que es va publicar al DOGC número 5897, de
data 9 de juny de 2011, i que modifica alguns apartats dels articles 197, 198 i 203 de
la Normativa urbanística del POUM.
4.
e, regula als articles 67 i 68 els Plans especials
urbanístics, i de forma específica els que tenen per objectiu la implantació de les
rústica.
5.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, estableix que els Plans especials urbanístics no
ssitat de
llur formulació i llur compatibilitat amb el planejament urbanístic general.
6. Aquest Pla especial, que no està previst en el POUM de Mont-roig del Camp, es
at de cria de cavalls, munta, demostracions, espectacles hípics, hípica i

allotjament rural, documentar les que es troben en un estat òptim, legalitzar-les,
desplaçar-ne algunes cap al nord, i construir-ne de noves.
7. Els promotors del PEU són els propietaris dels terrenys inclosos en el seu àmbit,
Rodrigo Nieto Gámez, Maria de la Soledad Roche Roldán, Blas Nieto Gámez i
cadastrals, situades en el polígon 42, i que corresponen a les parcel·les 103, 104,
105, 107, 108, 109, 119 i 257. Entre la documentació que forma part del Pla especial
figuren les notes registrals de les finques que formen el seu àmbit.
8. La superfície considerada en el projecte és de 11,92 ha. Els accessos al conjunt del

9.
No Urbanitzable, i la qualificació que les hi correspon és de SNU 2, Zona de valor
paisatgístic i ecològic. Aquesta zona es regula als articles 210 i següents de la
forestal i les construccions afectes a aquests usos; el pecuari únicament lligat a una
explotació agrícola o de residència-casa de pagès; la reconstrucció i rehabilitació
algunes de les activitats admeses; les activitats col·lectives de caràcter esportiu,
TRLU només seran admeses les que es demostri que no és possible una ubicació
alternativa en altres sòls no urbanitzables de menor nivell de protecció.
10. El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) va ser aprovat per acord
del Govern de la Generalitat de data 12 de gener de 2010, i es va publicar al
del PEU qued

normativa del PTPCT desenvolupa aquests conceptes, i regula les condicions dels
usos, activitats i edificacions aptes en aquest sòl.
11.

-roig
n text refós
que reculi les prescripcions indicades en els informes emesos, sotmetre aquest
per raó de llurs competències sectorials, entre altres punts.

12. En data 22 de setembre de 2015, els promotors del pla especial han presentat al
-roig del Camp (Núm. Reg. 2015/10597)
municipal de Montformat paper, i dues còpies en suport digital llegible, que inclouen la normativa en
format editable en català i castellà.

13. El docu
de la Memòria descriptiva, la documentació també inclou la Normativa urbanística,
diversos annexos (fitxes cadastrals, notes registrals, còpia de la inscripció de

contra incendis.
14.
de setembre de 2015. El seu informe conclou el següent:

suficientment la seva adequació a la normativa de rang superior i al Pla
-roig del Camp.

recollit en aquest text refós, tal i com es descriu a continuació:
- Ajuntament de Mont-roig del Camp:
- Requereix l
condició entre els compromisos assumits pels promotors.
promotors: En el punt I.4 de la Memòria del PEU figura un document, signat
pels promotors, en el que figuren els compromisos establerts per la legislació
indicat en el POUM.
-

les condicions de salubritat exigibles: En els annexos IV.3 i IV.4 de la
a la documentació requerida.
part del pla, ara hi figura la sèrie I.03.1 al I.03.5, relatius al POUM en aquest
àmbit.
-

- Entre les edificacions existents regulades a la normativa, cal suprimir les que el
referència a aquest apartat.
el project

- És desfavora

: Estableix que

:

igües.
-

justificació de la

del PEU, per les avingudes en períodes de retorn de 50, 100 o 500 anys.
- Direcció General de Comerç
preveu ús comercial.
Sostenibilitat

Departament de Territori i

marcades
concretament, pel que fa a la disminució del sostre destinat a ús residencial i a
ús turístic. El sostre en el seu conjunt es redueix de 5.244 m2 a 3.226 m2, dels
quals 1.400 m2 són destinats
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: És favorable.
- Autoritat Territorial de la Mobilitat: És favorable amb condicions, que es
recullen en el text refós.
- ADIF: És favorable, atès que no afecta zones administrades per ADIF.
- Ministerio de Fomento
-7 i la carretera N-340.
- Direcció General de Transport i Mobilitat:
exterior d
- Departament de Cultura: Pel que fa a arquitectura és favorable, i pel que fa a
Normativa del
PEU.

-

:

i documentació annexa del Pla especial.
- Direcció General de Protecció Civil: Els apartats favorables amb condicions es
recullen en el text refós. Pel que fa a la implantació de certes instal·lacions
afectades pel risc químic associat al transport de mercaderies, cal tenir en
compte que la Resolució IRP/971/2010 en què es recolza aquesta limitació ha
estat derogada, reduint la distància de seguretat de 500m a 300m.
distància sup

-7.

Ateses les característiques de les observacions incloses en aquestes
del Terme municipal de Mont-roig del Camp.
Aquest informe es refereix únicament als aspectes urbanístics del Pla especial.
Els aspectes jurídics hauran de ser informats pels corresponents serveis de
15.
16.
Fonaments de dret
1.
3/2012, regula en els seus articles 67 i 68 els Plans parcials urbanístics, i de forma
específica els que tenen per objectiu la implantació de les construccions i
naturals o, en general, rústica.
2.
plans especials urbanístics.
3.

le 80.d) del TRLU estableix que correspon a les comissions territorials

4.

de bases de règim local
del planejament derivat correspon al ple municipal.

1. Aprovar provisionalment el projecte de Pla Especial Urbanístic en Sòl No
Blader.
2.
Camp de Tarragona per a la seva aprovació definitiva.
3. Fer

9.Afers sobrevinguts
Sr. Alcalde: Punt nou. Afers sobrevinguts. No tenim cap afer fora de l'Ordre del Dia.
No hi ha assumptes a tractar.
10. Mocions
1. 2015/2090 MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DEL
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA
HISTÒRICA
Sr. Alcalde: El punt deu, les mocions. A la Junta de Portaveus del passat divendres els
diferents grups van portar tres mocions. Concretament, una moció d'Esquerra
Republicana, una moció del Partit dels Socialistes i una moció de Convergència i Unió.
I si els sembla bé començaríem per la moció d'Esquerra Republicana. Si el portaveu vol
fer-ne defensa o vol explicar-la, com vostè cregui.
Sra. Aragonès: Bé, no es tracta tampoc de llegir-la tota; en faré un breu resum. És la
moció en motiu del 75è aniversari de l'assassinat del President Lluís Companys
es
commemora el 75è aniversari de l'afusellament. És la única sentència en la història
d'Europa en què es condemnava a ser executat un president escollit democràticament,
una sentència que encara no s'ha declarat nul·la per part de l'Estat espanyol, malgrat
s'hagi demanat en repetides i reiterades ocasions. Tampoc s'entén que després de les
dècades de llibertats democràtiques tampoc s'ha reparat tal com cal la memòria del
President Companys, com tampoc s'ha arreglat la causa de milers de víctimes. Per tant,
s'insta al Govern espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques pertinents per
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i poder així
reparar el seu honor. Es considera que no es pot entendre que en l'actualitat
democràtica en què vivim cap Govern espantol hagi accedit a certificar la nul·litat de
les certificacions i la justícia espanyola es nega a declarar nul el judici. Els acords que
es demanen per a l'aprovació d'aquesta moció és instar al Govern per anul·lar la
sentència, modificar la Llei 52/2007 per tal que sí que es puguin anul·lar sentències, i
no només emparant-se únicament en aquesta Llei que només les qualifica de

sentències inexistents i nul·les de ple dret, per tant, el que es vol dir clarament és que
es demani perdó. Revisió de sentències de la memòria històrica, Llei d'enjudiciament
criminal i la Llei de processament militar, i també es demana amb aquesta moció
reclamar el retorn de la informació que la Gestapo va requisar a París l'any 1940 i que
actualment tota aquesta documentació està confiscada a l'arxiu d'Àvila.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, Sra. Aragonès. Alguna intervenció per part dels grups? Sí?
Sr. Aragonès: Jo votaré en contra d'aquesta moció. Condemno evidentment tots els
assassinats que es van produir pel cantó del general Franco com després de la guerra
es van cometre essent el general Franco cap de l'Estat espanyol, però evidentment
que no puc deixar de condemnar, perquè nosaltres, Mont-roig del Camp, estàvem al
costat republicà, tots els assassinats que es van cometre, i els que es van cometre a
aquest poble, que el President Companys possiblement no va tenir un judici just,
possiblement. Però les persones que es van anar a buscar a la vesprada aquí a Montroig del Camp i que se'ls van matar i els van deixar tirats a una cuneta no en van tenir
cap, ni just ni no just, de judici. Per tant, condemno els que va cometre el general
Franco però evidentment que tampoc estic d'acord amb els que es van cometre a
Catalunya essent president en Lluís Companys.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Sr. Velasco.
Sr. Velasco: [castellà] Sí. Buenos días. Nos llama la atención 75 años de historia, y nos
gustaría posicionarnos el porqué vamos a votar en contra. Desde Ciudadanos lo
primero que queremos que se entienda es que condenamos cualquier hecho que falte
al respeto máximo de la democracia. Censuramos un gobierno que estuvo
representado por un régimen fascista, que cometió un crimen más, el del Sr. Lluís
Companys, pero al mismo tiempo invitamos a Esquerra Republicana a que deje de
banderar la injusticia de una parte de nuestra historia y se posicione también en los
cientos de fusilamientos que se cometieron en nombre de la República Catalana. Por
otra parte nos llama la atención que se utilice la casa consistorial para recordar y
defender sólo a una parte de aquella historia. No entendemos que perdamos el
tiempo y las energías municipales para resolver temas dolorosos y del pasado.
Creemos que este espacio, el pleno municipal y la casa consistorial, no es el espacio
donde tengamos que debatir este tema. La casa consistorial es el espacio dónde
tenemos que resolver temas y problemas de nuestros ciudadanos, de nuestro
municipio. Temas como por ejemplo los problemas de la urbanización del Casalot.
Gracias. [/castellà]
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Velasco. Alguna intervenció més?
Sr. Andreu: Sí, jo. En aquest cas m'abstindré per quelcom semblant al que ha dit el Sr.
Velasco. Penso que no és un tema d'actualitat i que tenim problemes per resoldre aquí
a l'Ajuntament i no per treure ara problemes del passat. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Andreu.

Sr. Gallardo: [castellà] Nosotros como opción básicamente municipalista daremos
libertad de voto, nos daremos libertad de voto mutua para esta cuestión y yo
personalmente me parecen muy correctas las exposiciones que han realizado el Sr.
Aragonès y el Sr. Velasco. Entendemos que el ayuntamiento es un lugar de debate de
asuntos municipales. Creemos que los asuntos que retrotraen a épocas muy
complicadas y que despiertan enormes pasiones y levantan fantasmas que deberían
estar más que enterrados no son buenos para la política municipal ni para ningún tipo
de política, hay que mirar al futuro, no al pasado, el pasado está como está, y por tanto
nosotros también votaremos en contra. Yo personalmente votaré en contra. Gracias.
[/castellà]
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Algun comentari? Sra. Aragonès? Gràcies. Sí, si
podem ser breus en la mesura del possible.
Sra. Aragonès: Sí, tres coses molt breus. Em sembla que pel fet de presentar mocions
d'aquestes característiques que probablement no estan relacionades amb la gestió
municipal però que sí, sí que són d'actualitat política i social del moment no vol dir que
no dediquem les altres energies a política municipal. És a dir, a mi em sembla que els
dos temes poden ser perfectament compatibles i em sembla que els ajuntaments, els
Consistoris municipals no poden quedar al marge de la realitat política, de la realitat
social del nostre entorn. Sr. Velasco, insta a Esquerra Republicana a què siguem justos i
que defensem a tota la part de la població. Jo també l'animo a què vostè ho faci. És a
dir, si vostè creu que Esquerra Republicana només defensa... o
està
parcel·lant la justícia social, jo l'animo a què vostè pugui defensar i presenti mocions
per defensar la part que vostè cregui. I per últim, al Sr. Gallardo, precisament és la
pregunta que em faig. aquests fantasmes dels quals parla vostè, probablement és
perquè en el seu moment no es van poder enterrar com cal, que actualment encara
corren així. Hm? És a dir, si realment s'hagués pogut fer justícia, probablement aquests
temes democràticament i madurativa tota societat els hagués tingut superats, però
com que no s'ha deixat fer, per això mateix encara estem reivindicant i estem
defensant la justícia d'aquelles persones que en el seu moment van ser assassinats
sense un judici previ, i nosaltres som aquí per defensar-los. I agraeixo que justifiquin el
vot en contra. Els dono les gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcie
Sr. Velasco[castellà] Agradezco a la Sra. Aragonès que nos de lecciones de cuando
tendríamos que presentar mociones de censura, perdón, las mociones pero creo que
el grupo de Ciudadanos presentará el momento las mociones que creamos que serán
oportunas. Le tengo que recordar a la Sra. Aragonès que estamos justificando esta
posición y que en el municipio, gracias a los 1 260 y pico votos que hemos tenido, no
es una cuestión de una moción personal, está basada en hablar con nuestros vecinos.
Gracias. [/castellà]
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies a tothom. Ho deixem aquí, si us sembla, per passar
a la següent. Únicament he de dir que mentre jo ocupi aquest lloc les mocions que es
presentin es portaran al Ple. L'única cosa que farem en tot cas és, com ja vaig

comentar a la Junta de Portaveus, és limitarqualsevol cas dir o reiterar aquí públicament que les mocions s'incorporaran, les que
portin els diferents grups. A partir d'aquí passaríem a la votació. Vots en contra.
Abstencions. I la resta serien vots a favor. Ho tenim, Sr. Secretari? Són tres en contra,
del Sr. Aragonès, Sr. Velasco i el Sr. Gallardo; tres abstencions, del Sr. Tico, del Sr.
Gairal i del Sr. Andreu. La resta de membres del Ple a favor. [en off, Inintel·ligible] Si us
plau, clar. Però per què? [en off, Inintel·ligible] Sí, sí, clar, però bé, és que és la resta,
eh?, no, no... però és que és la resta. Però que aixequem la mà vols dir? Ah, val, val.
Però escolta, ja ho sé, però estic fent aquesta mena... [en off, Inintel·ligible]
Sra. Aragonès: (en off, inintel.ligigle) ... en el moment que hi ha vots en contra i
abstencions, els vots a favor també es poden...
Sr. Alcalde: Val. Durant tot aquest Ple i penso que a l'anterior també, el que sempre
vostè concretament aquí ara vol això, cap problema, jo acabo de fer l'explicació més
enllà d'aixecar la mà...
Sra. Aragonès: Perdoni, [Inintel·ligible, 0:37:53.3]
Sr. Alcalde: Val. Vots a favor del Sr. Abbas, de la Sra. Aragonès, de la Sra. Núria
Esquius, el Sr. Enrique López, el Sr. Ferran Pellicer, del Sr. Ángel Redondo, de la Sra.
Iolanda Pérez, Francisco Chamizo, Quique Moreno, Imma Margalef i el que us parla,
Fran Morancho.

honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats

declarar-se nul·la
il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement
que no té cap valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per
il·legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit
la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i
atir persecució o violència durant la guerra
i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels
tribunals militars, entre ells el que condemnava el President Companys.
derà el 2010 no procedent
dictada pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la
el 1940, que va
condemnar a pena de mort el President Companys, perquè considerava que ambdues
sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals
il·legítims conforme la llei 52/2007.

manca de sensibilitat per part dels diferents

laborat amb el General Franco. Un
menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys
per la Gestapo, els documents que van ser confiscats continuen en possessió de
etornats a la Generalitat de
Catalunya, institució que és la seva legítima propietària.

del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini

c
erigir-la com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort,
considerem que no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar
de la Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració
comporta. Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en
la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a
declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no
esident Companys, així com la causa de milers
de víctimes de totes les
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes
aquelles actuacions per a reparar el seu honor.
nostra és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova
República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la
fraternitat i la justícia universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana.
Aquest 27S hem sentat les bases democràtiques per tal que la República
Catalana comenci a caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la
hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és indestriable.

López, Angel Redondo, Yolanda Pérez, Ferran Pellicer; Francisco Chamizo, Imma
Margalef, Jose Francisco Moreno, Irene Aragonès, Abbas Amir, Núria Esquius) 3
abstencions ( dels regidors: Vicente Pérez, Josep M. Gairal, Manel Andreu) i 3 vots en
contra (dels regidors: Juan Gallardo, Francisco Velasco i Josep M. Aragonès) acorda:
rídiques i polítiques
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat

de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions
reparat.

dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de
l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu
necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de
nul·litat als efectes legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal
Militar amb la final

ableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la
interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.

Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de

al fossar del Castell de Montjuïc.
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina
mentre no siguin restituïdes les famílies. Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la
Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament
de la memòria històrica.

2. 2015/2091 MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L'EXVICEPRESIDENTA
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER
L'ORGANITZACIÓ DEL 9N
Sr. Alcalde: Passaríem a la següent moció, que aquesta la presenta... val. aquesta l'han
presentada els senyors de Convergència i Unió i si el seu portaveu vol intervenir.
Sr. Chamizo: Sí. Anirem una mica ràpid, com ha dit el Sr. Alcalde. aquesta moció és de
suport al President Mas, l'expresidenta Ortega i la Consellera Rigau en motiu de la
seva imputació per l'organització del 9N. El 9 de novembre de 2014 per primera
vegada a la història els catalans i les catalanes vam ser cridats pel Govern de la
Generalitat per opinar sobre el futur polític del nostre país. El 29 de setembre, només
dos dies després al Parlament, tots tres han rebut una imputació del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya. Se'ls acusa de quatre delictes, desobediència, obstrucció a la

justícia, usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació. I aquests fets
considerem que configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics. Per tant, volíem que s'aprovés avui aquesta moció per expressar el nostre
suport al President Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la Consellera Rigau,
encausats per haver posat a les urnes el procés participatiu sobre el futur polític a
Catalunya del 9 de novembre, denunciar l'escassa qualitat democràtica d'un estat que
fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra
representants electes per impulsar processos democràtics, refermar el compromís de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp amb el dret democràtic del poble de Catalunya a
decidir lliurement el seu futur i per últim enviar aquesta moció al President de la
Generalitat, el President del Govern espanyol, a la taula del Parlament de Catalunya, a
les entitats del Pacte local pel dret a decidir, el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i fer-lo públic a través dels mitjans municipals públics.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció per part dels grups? Sr. Aragonès.
Sr. Aragonès: nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, el que passa és que són
mocions de partit, després vindrà la del Partit Socialista. Però evidentment que per
damunt de tot estem a favor de les urnes al carrer i el dret a decidir. Ara bé, quan es
parla que tothom vol intervindre amb els poders judicials, tots els partits. Jo recordo
quan a proposta de Convergència i Unió, quan el Secretari General era el Sr. Miquel
Roca Junyent, el Pasqual Estivill, fill d'aquí dalt a prop, de Cabassers, se'l va nombrar
dit, en Pasqual Estivill va acabar a la presó. Per tant, d'acord, votaré a favor, però quan
dieu d'intervindre, tots els partits han intervingut sempre que han pogut i continuaran
fent. Res més.
Sr. Chamizo: Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Sr. Velasco.
Sr. Velasco: [castellà] Sr. Alcalde, me imagino que contestando a esta o contesto a esta
y contesto a la siguiente moción que van a presentar.
Sr. Aragonès: Identicas no son.
Sr. Alcalde: Como usted quiera, Sr. Velasco. Si es la misma respuesta en todo caso
luego se remite a las palabras anteriores y ya está, como quiera. O responde después y
hace referencia a esta, como usted quiera.
Sr. Gallardo: Nosotros, como he dicho antes, nos daremos libertad de voto mútua. En
cualquier caso yo anuncio que personalmente votaré en contra. Entiendo que nadie
está por encima de la ley, España es un estado de derecho y nadie está por encima de
la ley, y por tanto dejemos que los jueces actuen y posiblemente el caso quede
cerrado o no, pero que sea la justícia la que actúe con toda la libertad. Gracias.
[/castellà]

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Sr. Pellicer, no. Sra. Aragonès.
Sra. Aragonès: ... a la Junta de Portaveus i així hem pogut tenir una mica per poder-les
llegir, però vam comentar que potser hi havia la possibilitat d'unificar, perquè com que
l'objectiu de les dues mocions és el mateix, doncs nosaltres pensàvem que d'alguna
manera o altra es fusionarien, i en comptes de dues mocions es presentaria una única...
no s'ha pogut fer això?
Sr. López: Bé, jo li he passat el meu telèfon, vam quedar que em trucaria per mirar de
parlar d'això. Com que no he rebut cap trucada entenc que no volien... que no les
volien fusionar.
Sr. Chamizo:: No és que no les volguéssim fusionar, és que no hem pogut... no hem
tingut temps, diguéssim, de... nosaltres també votarem a favor de la seva perquè en
en l'àmbit del diàleg, sempre igual, però per manca de temps no les hem pogut...
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Estaria? Sí? Per part nostra vols fer cap aclariment?
Sr. López: Bé, jo discrepo. Per això era la idea de parlar i mirar de fusionar-les, perquè
nosaltres entenem que aquesta moció que heu presentat vosaltres no la podem
assumir. Per què no la podem assumir? perquè nosaltres estem en contra de la
Sr. Mas. Es digui Sr. Mas, es digui Sr. Aznar, es digui com es digui, la justícia ha de ser
igual per tothom.
Sr. Chamizo: Home, jo penso que la justícia... jo hi estic d'acord, ha de ser igual per
tothom, però no em dirà que per posar unes urnes això es judicialitza, diguéssim,
aquest cas. És a dir, el dia 9 de novembre el poble de Catalunya es va poder
manifestar lliurement, pacífica i cívica. Penso que altres vegades es posen... són coses
més greus que no pas això. Si per unes urnes hem d'anar a la justícia... Penso que s'ha
de donar una solució política al sistema, no pas a través dels jutjats.
Sr. Alcalde: Curt, si us plau.
Sr. López: Bé, nosaltres pensem que s'ha d'imposar la justícia, i si la justícia pensa que
s'ha comès una il·legalitat, doncs haurà d'actuar en conseqüència. Repeteixo, es digui
com es digui.
Sr. Chamizo: Penso que el President de la Generalitat mai ha fet una il·legalitat, mai.
Sr. Alcalde: Si us plau. Sr. Chamizo, si us plau, demani la paraula, perquè és que si no
entrarem a... Passaríem a la votació. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. Ara no
estic al cas de qui ha aixecat la mà. No, durant tot el transcurs de la votació, o sigui
que no seré capaç de repetir... a veure, em penso que els quatre regidors del Partit
Socialista han votat... si us plau, Sr. Secretari.

Sr. Secretari: Sí, llegeixo i si ho he apuntat malament em corregeixen, si us plau. Els
quatre regidors del Partit Socialista han votat en contra, de Plataforma Impuls Montroig del Camp Miami un vot en contra del Sr. Gallardo i un vot a favor del Sr. Vicente
Pérez. D'Ara Mont-roig del Camp un vot a favor del Sr. Pellicer i una abstenció del Sr.
Gairal. Els quatre regidors de Convergència i Unió han votat a favor, els dos d'Esquerra
Republicana també han votat a favor, el Sr. Velasco de Ciutadans ha votat en contra, el
Sr. Aragonès de la FIC ha votat a favor i la Núria Esquius de Grup Mixt ha votat també
a favor. Seria això?
Sr. Alcalde: Em penso que sí. Si ningú protesta és que ha estat bé.

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre
país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes
vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la
va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots
n el cas del president Mas, el dia 15, quan
acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van
des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i

ls regidors: Vicente Pérez, Ferran
Pellicer, Francisco Chamizo, Manuel Andreu, Imma Margalef, Jose Francisco Moreno,
Irene Aragonès, Abbas Amir, Josep M. Aragonès i Núria Esquius), 1 abstenció (del
regidor: Josep M. Gairal) i 6 vots en contra (dels regidors: Fran Morancho, Enrique
López, Angel Redondo, Yolanda Pérez, Juan Gallardo, Francisco Velasco) acorda:
1.la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.

3.-roig del Camp amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret
a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels
mitjans públics municipals.

3. 2015/2092 Moció per no judicialitzar la Política a Catalunya.
Sr. Alcalde: Passaríem a la darrera moció, en aquest cas presentada pel Grup dels
Socialistes. Si us plau, el portaveu.

judicialitzar la política a
sencera. Només dir que el PSC, davant la imputació
del President Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la Consellera Irene Rigau per
l'organització de la consulta del 9 de novembre, us demanem que s'adoptin els
següents acords. Manifestar la necessitat d'evitar innecessaris processos de
Sr. López:

respecte a la legalitat en el funcionament de les institucions, exigir respecte envers les
actuacions judicials, considerar que l'organització d'un procés participatiu no hauria de
comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern de Catalunya o cap
altre funcionari públic, reclamar l'obertura d'un procés de diàleg, negociació i pacte
per trobar una solució a l'encaix de Catalunya i la resta d'Espanya i traslladar aquests
acords al Parlament i al congrés de diputats.
Sr. Alcalde: Gràcies, Enrique. Perdó? [en off, Inintel·ligible]
Sra. Aragonès: [en off, Inintel·ligible]
Sr. López: Sí? Bé. Doncs exactament això. Poca cosa més li podria dir.
Sra. Aragonès: [en off, Inintel·ligible]
Sr. López: No... no estem dient que no s'hagi fet, estem dient que demanem respecte
perquè ara ens intentem posicionar a favor del que diu la justícia o a favor del que
digui el Sr. Mas. nosaltres estem a favor del que digui la justícia. Simplement és això. Si
és injusta potser s'ha de canviar, però s'ha de decidir el procés per canviar-la.
Sr. Alcalde: Grup Mixt. No? Sr. Aragonès. No. Sr. Velasco.
Sr. Velasco: [castellà] Cuando comentaba antes el tema de las dos mociones limpias
era porque bueno, había entendido que iba a haber una fusión de las mociones.
Nosotros vamos a votar en contra y vamos a explicar el por qué vamos a votar en
contra. La moción que se presenta para el Presidente Mas desde Ciudadanos nos
gustaría que existiesen ciudadanos de primera y no, ciudadanos de primera y de

segunda. Pues creemos que la Ley está para cumplir, sobre todo la tiene que cumplir
quien la incumple. El Sr. Mas realizó, autorizó una consulta que está fuera de la ley, por
lo tanto, pedimos que la ley es muy sencillo, sea igual para todos sin ningúna
excepción. [/castellà]
Sr. Alcalde: Si us plau, els prego que mentre parlin els regidors intentin fer silenci, si us
plau. Gràcies.
Sr. Velasco: [castellà] Gracias. Estamos de acuerdo en no judicializar la política, pero no
sólo en Catalunya, sino en todo el Estado. Y que los problemas se resuelvan, es cierto,
en el ámbito político, y en el ámbito del diálogo, en el respeto de la ley, y en el
cumplimiento de la Constitución. Desde Ciudadanos decimos que estos problemas los
solucionaremos entre todas las fuerzas políticas sin ninguna exclusión. Gracias.
[/castellà]
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup de... [en off, Inintel·ligible] Gràcies. Esquerra
Republicana vol fer algun comentari? [en off, Inintel·ligible]
Sr. Gallardo: Libertad de voto.
Sra. Aragonès: : [en off, Inintel·ligible] ... tenir més unanimitat de vot. I és que clar, hi
ha algun punt que no el podem compartir d'aquesta moció. Ens és impossible.
Sr. Alcalde: El tres, per exemple? El tres? Exigir el respecte envers les actuacions
judicials?
Sra. Aragonès: [en off, Inintel·ligible] ... aquesta afirmació, exigim el respecte envers les
actuacions judicials, s'està ja deduint que actualment no hi ha cap respecte amb les
actuacions judicials. No. Per això jo li demanava si em podia donar més pistes per
aquest punt...
Sr. Alcalde: Home, vostè creu que tothom, tothom... ara sembla que la vulgui
convèncer per aprovar la moció, però escolti. Vostè creu que tothom respecta les
actuacions judicials? I aquí és el que diu, respecte envers les actuacions. No estem
dient que ni un grup, ni un partit polític ni una entitat ni ningú en concret no les
respecti, però és cert que hi ha gent que no les respecta, i ja està.
Sra. Aragonès: Vam esgotar totes les possibilitats i totes les fórmules per poder
convocar una consulta. Ni la Llei de consultes va ser vàlida. Vam fer una Festa Major. El
que va ser el 9N va ser una Festa Major. Si amb això es refereixen a què no es van
respectar les actuacions judicials... perdonin.
Sr. Alcalde: Jo penso que no, eh, escolti, miri, la moció d'abans, l'apartat tres, diu
-roig del Camp amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a
Refermar vol dir que s'ha de tornar a fermar. Jo no recordo que per part d'aquest
Ajuntament hagi sortit un compromís en aquest aspecte. Jo penso que vostè vol filar

molt prim i no sé, si vol votar a favor hi vota, però aquí no s'està parlant de res en
bé, no passa res. Per part de Convergència i Unió?
Sra. Margalef: Nosaltres no estem d'acord amb alguns punts del redactat. Per
exemple, que no estem estat capaços d'obrir un procés de diàleg en l'encaix aquest
de Catalunya i Espanya, perquè en moltes ocasions s'ha intentat i s'ha provat en
diversos moments, i sempre la resposta ha estat negativa i la porta tancada, i referent a
utilitzar la Llei de consultes per preguntar sobre l'encaix de Catalunya i Espanya és que
no teníem cap altra alternativa, o sigui, això era una llei i per nosaltres segons aquesta
Llei sí que tenia cabuda que es fes la consulta i en acabat s'ha vist que depèn de la
interpretació que se'n faci no hi té cabuda, i simplement per això nosaltres votarem en
contra.
Sr. Alcalde: Sí. Passaríem doncs a la votació. Vots en contra. Abstencions. I a favor la
resta. Bé, el resultat sobretot.
Sr. Secretari: El resultat, si em permeten sumar... serien en contra quatre vots de
Convergència i Unió, dos d'Esquerra sis, i un de Ciutadans, set. Sr. Aragonès vostè a
votat? No, no, li pregunto.
Sr. Aragonès: Aprofito.. El tema és per votar-hi a favor, per mi. Què passa, que cada
partit fa els seus matisos. Per tant he votat a favor de la de Convergència i Unió i voto
també a favor de la dels Socialistes, perquè l'element essencial és el tema del 9 de
novembre per mi, i amb aquest sí que hi estic d'acord. La resta, matisos de cada partit,
i no han estat capaços de fer-ne una de dues. Bé.
Sr. Secretari: Per tant, hi hauria els set vots en contra que ja he comptat abans.
Abstencions del Sr. Gallardo, del Sr. Pellicer i del Sr. Gairal, i de la Sra. Esquius, per
tant, serien quatre abstencions, i llavors hi hauria sis vots a favor del PSC, el Sr. Vicente
Pérez i el Sr. Aragonès. Per tant, no s'hauria aprovat la moció.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, sr. Secretari.
presidenta Joana Ortega i a la

A Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta de negociació,
de diàleg i de pacte per trobar una s
han estat governant els darrers anys a Catalunya i Madrid, partits que no han estat capaços

F

Ja vam subratllar, en e

de novembre. També vam denunciar que el Govern del PP cometia un gran error judicialitzant
un tema que no tenia ni tindrà una solució jurídica. Són dos errors que no faciliten el necessari
clima de diàleg que hauria de presidir en aquests moments i sempre la vida política a Catalunya
i a Espanya.

En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el nostre
sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva feina
independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre respecte a les
decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent.

del diàleg.

Angel Redondo, Yolanda Pérez, Vicente Pérez i Josep M. Aragonès); 4 abstencions (dels
regidors: Juan Gallardo, Ferran Pellicer, Josep M. Gairal, i Núria Esquius) i 7 vots en contra
(dels regidors: Francisco Chamizo, Manuel Andreu, Imma Margalef, Jose Francisco Moreno,

política.
Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat en el funcionament de les
institucions.
Exigir el respecte envers les actuacions judicials.
eneralitat no hauria de
comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern de Catalunya o cap altre funcionari
públic.

nya.

Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al President
i al TSJC.

Precs i preguntes
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, Sr. Secretari. Passaríem al següent punt de Precs i
Preguntes. Abans de passar a donar paraula als diferents grups, pel que fa a les
preguntes del passat Ple, concretament des d'Esquerra el Sr. Bassa ens va preguntar...
volia saber mesures, eines o bases que s'apliquen per atorgar el barem econòmic per
una sola persona. Jo, a veure, això... penso que és millor que vostè concreti per donarli una resposta. Si es refereix a un conveni, perquè aquí es pot dir que l'Ajuntament
signa convenis amb diferents activitats, o fins i tot persones, en funció de l'activitat que
fa, i en funció d'aquesta activitat l'Equip de Govern considera, doncs escolta, això pot
tindre aquesta subvenció, o pot tindre aquesta ajuda, o pot tenir-ne una altra, però si
vol quelcom més concret, si vol més concreció, penso que fóra recomanable que
concretés més la pregunta. Després hi havia també per la seva part per què la brigada
fa neteges de parcel·les privades urbanes sense el permís del propietari. Aquí ja se li va
dir que això no ha estat així. Ni ens consta, ni n'hem donat ordre, ni ha estat així.

podem treure la informació i contestar amb més exactitud. Després n'hi havia una altra
que encara no hem resolt per una qüestió de dades, que ens és una mica complicat,
sobre el tema de les sancions als propietaris de gossos els darrers anys; d'això encara
no en tenim la resposta. La Sra. Aragonès ens va preguntar sobre restes que han
aparegut al cementiri municipal. Sabem que aquestes restes eren abans a
[Inintel·ligible, 0:58:38.9]. Han aparegut al cementiri. nosaltres hem preguntat a la
brigada, etc., no sabem per què han aparegut aquí aquestes restes. Si vostè vol
realment saber això el que faríem és que des de la policia local s'obri una investigació
per saber com han anat aquestes restes d'un costat a un altre.
Sra. Aragonès: Perdoni, però a mi la resposta aquesta, que és la real, que és la veritat,
desconeixem en absolut com pot ser que unes pedres que a mi em sembla que deuen
pesar... no sé, no goso dir... una tona sento per aquí, però bé, són pedres
impressionants, és a dir que d'alguna manera per fer el desplaçament del
[Inintel·ligible, 0:59:35.3] on eren a on son ara, amb un parell de persones no en tenim
prou, i fins i tot es necessita maquinària, una grua, per aixecar-les, transportar-les, un
camió, és a dir, es necessita una mica d'infraestructura perquè aquestes restes arribin
allà. Aleshores, clar, al nostre grup li sabria molt greu fer perdre el temps a la nostra
policia local perquè es suposa que tenen molta feina, amb dedicar-ho amb una cosa
així. Però bé, que es quedi sense saber-ho, a nosaltres tampoc ens serveix de resposta.
És a dir, nosaltres el que preteníem és saber com havien aparegut aquelles pedres allà,
quin sentit tenia que aquestes pedres fossin actualment al cementiri, cosa que no

poden ser-hi perquè no respecta la memòria històrica, i a més a més és que afegim
una altra pregunta avui, quin cost econòmic va suposar el trasllat d'aquestes pedres i
qui va ser el portaveu d'executar aquesta ordre de treball d'executar això, perquè
suposo que hi deu haver una ordre de treball per això. No consta enlloc que es va fer
aquest desplaçament d'aquestes restes?
Sr. Alcalde: Hem preguntat a les empreses i no...
Sra. Aragonès: Ostres, doncs encara ho trobo més greu perquè a veure, és una feina
que suposo que fins i tot pot ocasionar perills, perquè es tracta de manipular materials
d'una sèrie de dimensions i un cert pes i que es faci d'alguna manera a nivell municipal
i que no en quedi constància...
Sr. Alcalde: Però és que no sabem si s'ha fet a nivell municipal, o sigui, nosaltres no
tenim constància de què s'hagi fet a nivell municipal. nosaltres no sabíem ni el pes
d'aquestes pedres. Ara diu vostè que... jo pensava que eren...
Sra. Aragonès: Home, són pedres de certes dimensions. No sé si recorda vostè on era
col·locada aquesta creu, que era a l'actual plaça Miramar, i era, bé... tots n'hem vist,
d'aquestes creus. Bé, nosaltres insistim... valorarem la possibilitat que sí que s'obri una
investigació. Valorarem, no ho podem decidir ara. El que sí que demanem i exigim ara
és la retirada d'aquestes pedres.
Sr. Alcalde: Val. I on les posem?
Sra. Aragonès: Al mateix lloc on eren, potser?
Sr. Alcalde: No ho sé.
Sra. Aragonès: És que no poden estar al cementiri, Sr. Alcalde. No poden ser-hi.
Sr. Alcalde: Però no és una creu? Les creus no estan bé al cementiri? No ho sé, eh?, de
debò que...
Sra. Aragonès: Miri, sap què? aquest comentari no li tindré en compte.
Sr. Alcalde: Home, és que estàvem parlant abans de les mocions, ara de la importància
de les mocions...
Sra. Aragonès: Perdoni, estic intentant que es respecti...
Sr. Alcalde: Acabo i vostè contesta, perquè si no no ens entendrem. Jo li pregunto,
deixalleria, i hi ha
gent que pensa que aquesta creu pot estar al cementiri. Jo li contesto, i ara ja acabo, a
mi m'és igual que sigui al cementiri o a la deixalleria. Ara, pot respectar que vostè
pensi que sigui a la deixalleria i que hi hagi gent que pensi que aquesta creu ha d'estar

al cementiri. Ja està.
Sra. Aragonès: Val. És que resulta que no es tracta del que pensem i les nostres
opinions personals, sinó que hi ha una memòria històrica provada, que per cert la va
aprovar el Partit Socialista, i per tant s'ha de complir. I la Llei de Memòria Històrica diu
que no poden haver-hi cap mena de restes, símbols ni noms a espais públics. Per tant
no es tracta de si ens agrada més o ens agrada menys, sinó que tot un congrés va
aprovar que s'haurien de retirar tots aquests símbols franquistes dels espais públics.
Per tant, l'única cosa que nosaltres demanem com a grup, Esquerra Republicana
demana que es retirin de l'espai públic que ocupen.
Sr. Alcalde: Molt bé. Val, per últim hi havia el Sr. Chamizo que ens va comentar que
presentaria un calendari per agrupar els òrgans col·legiats que han d'assistir...
Sr. Chamizo: A la propera Junta de Portaveus ho tindrà vostè.
Sr. Alcalde: Val, aclarits aquests temes passaríem a Precs i Preguntes. Sí? Sr. Velasco.
Sr. Velasco: [castellà] Sr. Alcalde, en estos días nos ha preocupado un tema con lo que
está ocurriendo con una de nuestras urbanizaciones, en este caso la del Casalot.
Desde Ciudadanos queremos recordar el compromiso que llevamos en nuestro
programa municipal. Uno de estos puntos es apoyar a las asociaciones de vecinos de
las diferentes urbanizaciones, y conocer cuales son sus necesidades. E inquietudes
sobre todo, que es lo que más nos preocupa. Pues bien, recordando nuestro
compromiso, que algunos lo califican de postureo, hemos puesto a disposición nuestra
ayuda a una de estas urbanizaciones, en este caso concreto es la urbanización del
Casalot. Nos hemos acercado y escuchado como es lo más normal de primera mano a
nuestros vecinos. Juntos como es de lo más normal hemos visto el estado de dejadez y
abandono de esta urbanización. Hemos recogido al mismo tiempo las grandes
preocupaciones de los vecinos como son alumbrado, arreglo de asfalto, limpieza de
sus calles en general, seguridad, y la verdad es que un largo etcétera. Sólo se puede
conocer si alguien se da un sencillo paseo por la urbanización. Creo Sr. Alcalde que
desde hace muchos años usted es conecedor de este lamentable estado. Por eso le
queremos preguntar cual es su opinión al respecto de esta urbanización y si piensa
tomar alguna medida o tiene plan de actuación que pueda explicarnos, algún plan de
actuación. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Vamos a ver. Nosotros lo que no hacemos es, y
supongo que ustedes tampoco lo han hecho, ir a la urbanización porque de repente
hay unos vecinos que se quejan. Esta urbanización se encuentra en este estado desde
hace bastante tiempo y yo supongo que ustedes también antes de las elecciones se
dieron una vuelta por ahí y vieron como estaba, lo que pasa es que han aprovechado
ahora el tema mediático y lo están utilizando. Me parece correcto, no pasa nada.
Ahora, conocemos perfectamente bien, no solamente yo como alcalde sino...
conocemos perfectamente bien el estado de esta urbanización y de otras
urbanizaciones, no solamente esta tiene estos problemas, hay otras que tienen
problemas también importantes y el Equipo de Gobierno no porque ahora han ido

ustedes allí y me está haciendo esta pregunta, no porque los vecinos ahora se están
manifestando más que antes, vamos a reaccionar ante una situación, o sea, ya dentro
de nuestro pacto de gobierno, ya dentro de nuestros propios programas de gobierno
contemplamos la recepción y la mejora de forma escalonada de las diferentes
urbanizaciones. Esto está escrito, eso lo hemos dicho públicamente, pero no
solamente por Casalot, sino por todas las urbanizaciones del municipio, porque
también hemos dicho en diferentes ocasiones, también públicamente, que todos los
ciudadanos de este municipio somos iguales, todos tenemos de tener los mismos
derechos porque todos, prácticamente todos pagamos los mismos impuestos, por lo
tanto, a partir de aquí, que esto también, insisto, se ha dicho públicamente en
diferentes ocasiones, y además esto va acompañado con la voluntad del Equipo de
Gobierno de crear los distritos, que esto además nos va a ayudar a gestionar mejor
todos estos espacios, bueno, creo que lo que le estoy contestando a usted se ha
publicado en diferentes medios, en algunas personas que se han acercado y han
preguntado se ha dicho, yo personalmente me he dado vueltas por esta urbanización
sin necesidad de que nadie me enseñe nada porque ya antes de las elecciones ya
conocía cual era el estado, y que el Equipo de Gobierno está trabajando desde el
primer día para dar respuesta a los vecinos de Casalot, a los vecinos de Mont-roig del
Camp, a los vecinos de las diferentes urbanizaciones, de Miami, y a las diferentes
urbanizaciones. Ahora bien, tiene que entender que la agenda la tenemos que marcar
el Equipo de Gobierno, y nosotros tenemos que ir en función de las posibilidades e
yendo actuando allí donde sea necesario. Existe peligro en según que sitios, somos
conocedores, y próximamente esos sitios dónde existe peligro y hay problemas se van
a solventar en el tiempo más corto posible. Alguna pregunta más?
Sr. Pérez: Puedo hacer una pequeña aclaración? A ver, ir a la gente a la calle y decirle
que realmente su calle está mal, y decir que vamos a arreglar, a todo el mundo nos
gusta arreglar, no esa calle ni esa urbanización, sino todas. Lo primero, no es el
Casalot, esto en la Roma. Está dentro de un PAU. Un PAU es una figura urbanística que
se generó en el 2007 y hasta que no se quita el PAU o se hacen las obras el
Ayuntamiento no puede actuar. En el anterior Consistorio el Ayuntamiento con esa
gente, con esos vecinos, que yo no digo que no tengan razón, pero repito que lo que
el Ajuntament tiene que intentar es arreglarlo todo, tuvieron reuniones con ellos, con
presidentes de comunidades, con gente de administradores, se les llegó a tener no
una sino siete, ocho conversaciones. Hay un proyecto hecho de alumbrado. En teoría
el Ajuntament no podía actuar porque como le he dicho está dentro de un PAU, y es
ilegar dentro de una figura si no se quita. Hubieron reuniones, el Ajuntament asumía el
proyecto, el Ajuntament asumía la dirección de la obra, pero evidentemente entre los
propietarios, como cualquier vecino al que se le han hecho obras, se han hecho
contribuciones especiales, pues había que aportar un dinero. En el momento que se
hablaba de eso, así se quedaba en aguas de borrajas. O sea, no se llegaba a ningún
acuerdo. El Ajuntament ha tenido muchas reuniones con ellos, y se les ha dado
explicaciones. El setiembre de este año, después de estar negociando casi tres años
con Urbanismo para que quiten los PAUs, en setiembre al final, este setiembre, le estoy
hablando de este setiembre, Urbanismo ha levantado la suspensión de los PAUs y los
POUMs, y el Ajuntament, como ha dicho muy bien el Sr. Alcalde, tiene en mente esa
zona, zona Roma, y otras muchas, pero claro, si legalmente no podemos actuar en una

zona y se les explica a tres o cuatro personas, porque al final, aunque son muchos
vecinos al final vienen tres o cuatro, que les gusta o no les gusta lo que vienen a
escuchar, pero tú se lo explicas y se lo intentas explicar. Y luego evidentemente lo que
quiere todo el mundo es que le arreglen la calle, las zonas verdes, le alumbren la calle
y no cueste dinero. Esto es lo que quiere no uno, todos. Todos. Que no discuto que no
tengan razón, porque realmente es una zona complicada. El Ajuntament hará un
proyecto de alumbrado y está metido dentro para actuar, pero ahora sí podremos
actuar, ahora. Legalmente no podíamos. Y también le digo una cosa, el Ajuntament
dentro de los medios que tiene ha intentado ir cortando hierbas y haciendo cosas. Los
primeros que manchan esas zonas y los primeros que ensucian esa parte de la
urbanización son gente que vive ahí, eh. Lo que pasa que lo sufren mucha gente que
vive todo el año, pero muchos señores en este municipio que vienen el fin de semana,
vienen el fin de semana a hacer lo que sea, es el primero en no darle importancia a
que tire los restos de vegetales o cualquier cosa en la calle. O sea, el Ajuntament
actuará, pero ahora que puede. Realmente no ha podido.
Sr. Velasco: Nos llama un poquito la antención de que se preocupen tanto de si en
este caso una pequeña oposición no se tiene que acercar al ciudadano. Creo que es
nuestro deber. Me está diciendo de suciedad, yo creo que la suciedad puede ser
puntual en un momento, ahí ha ido una brigada y lo limpiará, estamos hablando de
nacimientos, de plantas, de laterales, que no es suciedad concreta. Pero tiene usted
razón. Parece ser que a estos vecinos no se les ha dado solución. Que ahora se le va a
dar, perfecto, le agradecemos que nos hayan contestado, pero están contestando
también a los vecinos, de las diferentes 21 urbanizaciones. Estamos totalmente de
acuerdo, pero algo les tendremos que decir. Gracias.
Sr. Alcalde: Sr. Velasco, a ver. Acercarnos al ciudadano, no esperamos acercarnos
ahora. Nosotros particularmente, nuestro grupo, ya estuvo con reuniones con
diferentes miembros de diferentes asociaciones de propietarios de la zona Roma. Ya se
les expresó en ese momento cuál era la voluntad del Partido Socialista, y ahora estoy
hablando como partido, para actuar en estas zonas. Ya se expresó. Algunos de los que
ahora insisten y están denunciando ya se lo dijo en su momento. Pero no solamente
eso, y hombre, tenemos que ser un poco serios todos, todos tenemos nuestros
programas electorales. Nosotros en nuestro programa electoral viene bien claro cuál
es nuestra intención con las urbanizaciones. Y conocemos la situación de estas
urbanizaciones y por eso lo ponemos en nuestro programa. Pero no solamente eso,
sino con el pacto de gobierno. Las personas y los grupos que forman el pacto de
gobierno tienen bien claro que van a actuar en este sentido que le hemos explicado
antes en las urbanizaciones. Nosotros no es que no nos acerquemos a los ciudadanos,
también nos acercamos a los ciudadanos, y cuando quieren hablar con nosotros
aceptamos. Y le puedo asegurar que diferentes miembros de este grupo de gobierno
y yo personalmente con el tema de Casalot y las diferentes urbanizaciones estamos
trabajando desde hace tiempo para dar respuesta a las necesidades que hay. Lo que
pasa que usted puede conocer perfectamente bien que la administración funciona al
ritmo que funciona y tiene los pasos que tiene. Este es el tema que nosotros tenemos
que insistir. Lo tenemos en cuenta, vamos a hacerlo, lo que pasa que los tiempos los
tenemos que ir marcando un poco entre todos. [/castellà] Alguna pregunta, Sr.

Aragonès?
Sr. Velasco: [castellà] Estamos hablando con el tema de...
Sr. Alcalde: Esto ya lo doy por cerrado. Tienes más preguntas?
Sr. Velasco: Una pregunta más. Es un tema sobre la entrada a Miami por la autovía.
Desde Ciudadanos hemos detectado que entrando a Miami después de abandonar la
autovía no figura ningún cartel de población ni de límite de velocidad. Sabemos que
hay un giro a la izquierda muy peligroso. Concretamente que va hacia la calle Brasil,
donde bueno, haríamos una apreciación que se podría construir una rotonda.
Solamente le queríamos preguntar al Equipo de Gobierno si tienen algún proyecto
para mejorar y adecuar esta entrada al pueblo que creemos que es tan importante.
Gracias.
Sr. Alcalde: A ver, sobre el tema de señalización, creo que hay un cincuenta en algún
momento, pero bueno, si no está pues se tiene que poner. En uno de los sentidos de
la marcha seguro que está al cincuenta. Yo creo que en el otro sentido que es a la
entrada de Miami creo que también está al cincuenta, si no está evidentemente hay
que ponerlo. Sobre el tema del giro a la izquierda, bueno, es una opción construir una
rotonda. Más o menos ahora las rotondas están entre 300 y 400 mil euros. Es la opción
de hacer una rotonda o también está la opción de poner una línea continua, que la
gente baje hasta la rotonda que ya tenemos construida y que ahí se incorpore y
distribuya un poco la circulación. Yo ya lo avanzo, vamos a estar más por la opción de
poner línea continua y que la gente haga dos quilómetros más a lo mejor, pero la
verdad que creo que tenemos otras prioridades antes de construir una rotonda, que
sería genial, estaría muy bien poder distribuir el tráfico ahí, pero también sería para un
giro solamente, de acuerdo?, porque si tuviésemos la opción de girar a la derecha, que
en este caso no existe, es que estaríamos hablando solamente para un giro a la
izquierda. En cualquier caso revisamos el tema de la señalización y ya le avanzo que sí,
que el tema de la línea continua, si no está, que yo tampoco recuerdo si está o no está,
lo que se tiene que hacer en este tramo es poner línea continua y que la gente
corramos lo menos posible. Muchas gracias por la propuesta [/castellà]. Alguna
pregunta més? Per part d'Esquerra? Gràcies.
Sra. Aragonès: ... és que tal com també ha plantejat el Sr. Velasco, és el tema del
Casalot. Ostres, nosaltres en cap moment el que voldríem fer és utilitzar
mediàticament el tema. nosaltres al Ple de setembre ja li vam adreçar una pregunta
que fins i tot d'alguna manera ens pensàvem que avui ens respondria referent al
Casalot, fins i tot que ens van fer l'aclariment entre zona Roma-Casalot. Quan sortim
als mitjans pel tema Casalot és el 5 d'octubre. Esquerra Republicana fa la pregunta el
mes de setembre, arrel d'una visita que vam fer el mes d'agost. I únicament
puntualitzàvem el tema de les parcel·les de titularitat municipal. De les neteges, sí.
Sr. Alcalde: Això ho vam comentar el passat Ple. Jo no ho recordo personalment. I si va
ser així no hem pres nota d'això. A veure, jo és que...

Sra. Aragonès: Intervenció: Sí, acabo tota la pregunta. És a dir, hem donat compte de
decrets de regidors i de l'Alcaldia i en un d'aquests decrets es demanava l'execució de
neteja de parcel·les privades perquè no s'atenen les instàncies de particulars
demanant la neteja de parcel·les municipals. És a dir, jo entenc que vostès estan
[Inintel·ligible, 1:18:50.5], que hi ha un tema que segons a quins llocs no es pot actuar,
jo en aquest sentit no tenim cap mena de dubte que sigui així, però nosaltres
focalitzàvem únicament el tema en aquelles parcel·les de titularitat municipal, que les
hem vistes i sabem realment que són... que pertanyen a l'Ajuntament. Zones verdes,
espais d'aquests, i que estaven senzillament, tal com diu la senyora Yolanda, es
tractava de netejar, o sigui, feines de jardineria.
Sr. Alcalde: Molt bé. En tornem a prendre nota, doncs.
Sra. Aragonès: En els darrers últims plens Ciutadans els transmetia la pregunta, Sr.
Velasco, que jo pensava que avui també insistiria en la petició, que si complim una
mica amb la Llei de transparència els grups municipals podem tenir aquest espai a la
web municipal. S'ha demanat en reiterades ocasions, aleshores, Esquerra Republicana
també s'afegeix en aquesta petició, a veure si seria possible que a la web pogués
comptar amb un espai propi per poder fer arribar alguna mena de missatge.
Sr. Alcalde: Això ho ha comentat a un Ple el grup de Ciutadans o a una Junta de
Portaveus?
Sra. Aragonès: No, a un Ple.
Sr. Alcalde: Ah, val. Però això ja li vam dir que sí, que no hi havia cap mena de
problema.
Sr. Velasco: Vam quedar que hi estaven treballant i que ja ens donarien una resposta.
Sr. Alcalde: Abans de l'1 de gener s'ha de posar en pràctica i poder aplicar tot el tema
de transparència. S'ha incorporat des de principis de setembre una persona que està
treballant en tots aquests temes i va al seu ritme. Ara, si per vostès és molt important
tindre aquest espai, doncs escolti'm, de seguida ens posem a què tinguin aquest espai
si realment el necessiten, no hi ha cap problema. Que no sembli que no vulguem
atendre la seva petició, això quan ho van proposar ja en vam donar trasllat a la persona
que està portant tot el tema de transparència i també a la responsable de comunicació
i la idea és que tinguin aquest espai, sense cap problema.
Sra. Aragonès: D'acord. Doncs aleshores es posaran en contacte amb nosaltres?
Sr. Alcalde: Sí, sí. Si vol que sigui ja, demà o la setmana que ve. Però si no, o sigui, o
tenen d'encàrrec, saben que han de fer això i sinó li han dit, de la mateixa manera que
l'altre dia a la Junta de Portaveus li vaig dir que els trucarien perquè ara estan a la fase
que hi ha dades dels regidors que s'han d'incloure dintre de la web municipal, se'n
recorda que els vaig dir això?, perquè porten... bé, jo no marco aquest tema.
Simplement hi ha una persona i un cap d'àrea que està amb aquest tema de la

transparència i ara toca que els regidors comencem a donar dades que demana la Llei
de transparència. Concretament l'espai pels grups polítics em penso que no està
contemplat dins de la Llei de transparència, em penso, eh?, no n'estic segur. Però bé,
que tenir un espai cada grup polític, el pot tenir sense problema. Si no ho diu la Llei de
transparència, ho tindrà, i si ho diu, ja està. No és un problema. Alguna pregunta més?
SRa. Aragonès: Molt bé. també ens interessaria saber si hi ha previsió de modificació
d'alguna ordenança i una mica també en quina situació es troba la planificació del
pressupost del 2016. Ens interessaria saber si hi ha calendari amb dates més o menys
definides.
Sr. Alcalde: A les ordenances no es toca res per aquest any 2016. Respecte el
pressupost s'ha començat a treballar per les diferents àrees de l'Ajuntament. No goso
donar-li un calendari, no puc dir-li perquè seria massa agosarat. evidentment el que
farem és aprovar-ho abans de final d'any, però dir-li si serà el Ple de novembre, el de
desembre o un extraordinari, això no li puc dir. Però sí que ja s'ha començat a treballar
en el tema del pressupost ja fa dues o tres setmanes. Alguna pregunta més?
Sra. Aragonès: Sí. Ens consta que cap a meitat de setembre es va fer una reunió... així
com una trobada informativa al Consell Comarcal on hi havia la subdirecció del SOC
perquè pel que sembla està previst fer una oferta de programes dirigits als joves
aturats que estan inscrits al Programa de garantia juvenil, i aleshores em sembla que
seria interessant a veure si Mont-Roig del Camp en pot formar part, perquè estem
dient que ens ofereixen un curs, si no recordo malament, d'hostaleria, un de TIC i hi ha
també un tema d'agricultura ecològica. Aleshores, a veure si Mont-roig del Camp ens
hi hem afegit, no ens hi hem afegit...
Sr. Redondo: Hola. S'han enviat 1 500 cartes a tots els joves del municipi d'entre 18 i 35
anys donant-los tota la informació que es va demanar allà perquè...
Sra. Aragonès: El Programa de garantia juvenil només arriba fins els 24.
Sr. Redondo: No, però hi havia més coses. Tot el que es va decidir allà, el que s'ha fet
és enviar una carta a cadascun d'ells perquè sàpiguen què han de fer i que hi haurà
una persona del SOC aquí a Mont-roig del Camp i Miami certs dies perquè puguin
anar a consultar i tot plegat.
Sra. Aragonès: Això en faran publicitat, o a través d'aquesta carta ja es contempla?
Sr. Redondo: No, ja s'ha fet.
Sra. Aragonès: Intervenció: [en off, Inintel·ligible] ... compte que ens adrecen i els fem
arribar. Saber una mica la situació del solar del carrer Major, on estava ubicat l'antic
casino? Veiem que va passant el temps i segueix en el mateix estat de deixadesa i
d'inseguretat. Mesos abans ens havien comentat que pertanyia a una entitat bancària i
que ja s'havia demanat que d'alguna manera es fes càrrec de la situació. Com que
veiem que va passant el temps i no es fa cap mena d'actuació, doncs bé, veiem que es

troba en un estat de perillositat imminent, perquè segueixen aparcant-s'hi cotxes, el
clot aquell està al descobert, moltes queixes dels veïns...
Sr. Alcalde: Sobre la seva situació en tot cas el proper Ple li informem una mica com
està. Sobre el tema de la perillositat, bé, està obert, entren des de fa temps els veïns
precisament perquè em penso que van haver-hi veïns que van demanar si us plau
poder aparcar. Si no m'equivoco, vaja.
Sr. Pellicer: Sí. Es va dir que es segueix, en aquest moment no sabem com està la
situació exactament, era la Caixa qui s'ho havia de quedar, però en el moment en què
es va convocar per acabar de fer un pàrquing allí i condicionar-ho bé, doncs encara no
teníem la titularitat. Com que això ha acabat als jutjats encara no teníem la titularitat
exacta i llavors, clar, no podien firmar un conveni amb nosaltres per poder nosaltres
acabar fent-ho. Tornarem a refer el contacte amb l'entitat, que acabarà sent seu, per
establir aquest conveni i poder entrar a actuar a una propietat privada, evidentment. El
tema és que quan els vam cridar ens van dir que judicialment encara no era seu, em
sembla que havia de ser de ServiHàbitat, que és una sucursal seva, però encara no
teníem la titularitat i la inscripció. Això va quedar així damunt de la taula.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sra. Aragonès: També molt breu perquè al Ple del setembre vam aprovar la moció que
feia constar la voluntat de poder ajudar en la mesura que fos possible als refugiats de
Síria. Bé, d'alguna manera a Esquerra Republicana ens agradaria que aquesta moció
quedés en una declaració d'intencions. És a dir, tenim més informació, s'ha fet alguna
gestió més... ?
Sr. López: Sí, és cert. Hi va haver una reunió amb la Diputació i l'acord que hi ha és que
per aquest any ens generaran 100 000 EUR però a la primera fase acolliran municipis
de més de 20 000 habitants, que seran Tarragona, Reus, el Vendrell, Valls, Tortosa,
Amposta, Calafell, Salou, Vila-seca i Cambrils. Això no vol dir que el 2016 no pugui
sortir una altra vegada aquesta necessitat i Mont-roig del Camp acollir alguna família.
Sempre anirà amb una ajuda de la Diputació, però no és que hagi quedat en no res.
Sr. Aragonès: I heu pensat en això, si poguéssiu donar una mica de publicitat a la
població a veure si alguna casa voldria acollir-ne algun? Potser seria també una bona
iniciativa. Que algun particular s'hi volgués oferir, a rebre'n algun a casa seva. Per part
vostra donar una mica de publicitat, i si la gent hi està interessada que s'hi apuntés.
Sr. López: Això es va parlar a l'anterior Ple i fins ara no hi ha hagut cap família que
s'hagi inscrit als Serveis Socials per acollir a cap immigrant, cap família immigrant. Sí
que és cert que se li podria donar una mica més de difusió, no dic que no, però bé, ara
mateix no hi ha cap família que s'hi hagi inscrit.
Sr. Alcalde: Igualment a aquesta reunió que vam fer amb la Diputació es va insistir força
en què es coordinaria tot precisament des de la Diputació, o sigui que en comptes que
cada municipi fes la seva guerra, per dir-ho d'alguna manera, que des d'allà ho

coordinarien tot. Em penso que aquest any en tenien previstos uns 13 000, pot ser? No
recordo la xifra. I aquests estaven distribuïts sobretot, com deia, als municipis grans, i
recomanaven que mentre no vingués moltíssim més volum de gent, que ho
canalitzarien tot a través de la Diputació. Ja està tot? Per part de Convergència i Unió.
Sr. Chamizo: Sí, dues coses. Bé, nosaltres també volíem fer referència al tema de les
urbanitzacions i dir que nosaltres no només hem passat pel Casalot sinó per tota la
resta d'urbanitzacions, i no ara sinó abans de les eleccions, i quan estàvem a l'Equip de
Govern. Més que res és intentar consensuar, no sé què els semblarà a vostès, a través
de la Junta de Portaveus... em penso que tots els grups polítics tenim al programa tota
la millora d'urbanitzacions i la resta, intentar fer-les municipals com abans millor, a
veure si podíem participar nosaltres també en aquest termini de millora de les
urbanitzacions i poder col·laborar amb l'Equip de Govern, no només Convergència i
Unió sinó tots els grups polítics que estiguin interessats, a través de propostes. Per part
meva només era això, i ara els meus companys..
Sra. Margalef: Al Sr. Enrique López. L'alumnat inscrit al grau del Cicle superior és de sis
alumnes, si no vaig errada? Cert. Val. Era per saber si han establert les bases per
adjudicar les ajudes en el pagament de la matrícula. No sé si han establert
comunicació amb el Departament d'Ensenyament per veure si és viable o no continuar
amb aquest projecte i aquests estudis. I valorar potser també la possibilitat d'implantar
un cicle formatiu de grau mitjà que pugui acollir alumnat que acaba els estudis
obligatoris i de cara als següents cursos, si la previsió és que avui continua, doncs mirar
i valorar si s'ha fet prou publicitat per arribar a tots els possibles estudiants.
Sr. López: D'acord. Bé. La setmana passada em vaig reunir amb les dues professores
que impartiran el curs. Per part de l'Ajuntament ens van felicitar per la difusió que hem
fet a tots els ajuntaments, a tots els instituts, a tots els càmpings, i elles el que faran és
anar a tots els càmpings un per un explicant als treballadors aquesta oferta perquè s'hi
puguin adherir, perquè també hi ha hagut alguns canvis, perquè ho sàpiguen, perquè
ho coneguin. Les bases de les beques s'estan fent. Hi ha la de l'Estat, la de la
Generalitat i la de l'Ajuntament. L'Ajuntament volem pagar la meitat, és a dir, el curs
val 360 EUR. Com a màxim, en cas que no sigui família nombrosa i no tingui cap altra
mena d'ajuda, el que pagarà serà la meitat de la quota. El primer any i segon any es
farà segur, això és el que ens van comentar. Pel que fa el cicle de grau mitjà ja hi estem
treballant. Seria ideal, i així ho hem transmès a Ensenyament i a l'institut, posar un grau
mitjà perquè els que surten de l'ESO poguessin accedir aquí, però no hi havia aquesta
possibilitat en aquell moment. Ens van dir que si aquest curs tirava endavant llavors hi
hauria aquesta possibilitat de fer el cicle mitjà per accedir.
Sra. Margalef: Les beques del MEC i la Generalitat ja les coneixia i hi ha uns terminis
per presentar la documentació, i només era per conèixer per part de l'Ajuntament si ja
s'estan fent les gestions oportunes, i per exemple en el cas de l'Institut de Cambrils
s'ofereix, per exemple, un cicle formatiu d'Animació i hi ha més de 20 persones
inscrites. Només era això. I ara pel... tenia una pregunta pel regidor Àngel Redondo,
però veig que...

Sr. Alcalde: L'avisen que la central s'està cremant. Esperem que no. Esperem que sí, la
bateria de la central no, eh!
Sra. Margalef: Fa uns dies als mitjans de comunicació hi va haver una notícia que podia
semblar una mica broma però no ho era, que van descobrir 1 200 metres quadrats d'un
poliesportiu fantasma a Arganda, a Madrid, i llavors em preocupa que aquí aquí MontRoig del Camp pugui passar el mateix perquè la setmana passada, a la reunió que va
tenir amb les entitats i associacions que fan ús del pavelló poliesportiu, concretament
aquí dalt a Mont-roig del Camp, vostè va manifestar que en aquell moment
desconeixia o no recordava les obres que s'havien de dur a terme, si s'havien de
conservar les grades que ja hi havia o se n'havien d'instal·lar unes de noves, els
accessos que hi hauria al pavelló, si els vestuaris haurien d'anar annexos o no a
l'estructura que ja hi ha, i tampoc sabia els terminis d'execució de l'obra, perquè aquell
mateix dia havien presentat la documentació. Llavors era per saber si ja sap aquestes
dades i si ens pot donar més informació.
Sr. Redondo: El que vaig comentar l'altre dia a la reunió era que estàvem mirant les
alternatives que podíem donar per quan comenci l'obra. Encara avui no sabem quan
començaran. No hem pogut parlar encara amb ells perquè els tràmits tenen la lentitud
que tenen, suposo que no trigarem massa. Estem valorant les opcions que podem
donar a la gent perquè continuï practicant el seu esport, la seva activitat i tot això. El
tema del projecte, els projectes es van presentar el maig. Una vegada que vaig entrar
de regidor d'Esports vaig donar un cop d'ull als projectes per saber més o menys com
anava, el mes de juny, i hi ha coses de les que no me'n recordo. El que vaig dir és que
faríem una altra reunió i vindré amb el projecte perquè el vegeu, i qualsevol comentari
que hagueu de fer i tot això. Encara no ho he fet perquè encara no hem tingut la
reunió, tenim l'agenda que tenim, però com vaig dir en aquell moment és quelcom
que haig de fer perquè hi havia inquietuds que és important que la gent ho sàpiga.
Perquè estem esperant, penso que serà molt... potser, Tico, es pot dir una mica més...
Sr. Pérez: [castellà Sí. El proyecto seguramente se adjudicará mañana, según está
adjudicado. Lo que pasa es que había unos comentarios que se tenían que hacer con
el tema del proyecto, de adecuación con la empresa. Desde los servicios técnicos lo
que hemos decidido de que antes de que salgan diferencias cuando se realice el
proyecto, pues aclararlas antes por un tema de ejecución. Es decir, saber lo que vamos
a hacer antes de empezar. Simplemente era un criterio de matices de proyecto.
Evidentemente pues entre eso, entre que se tiene que consultar con los técnicos y la
empresa adjudicatoria, bueno, pues han habido un par de semanas de retraso. En
principio mañana jueves la empresa aportará el aval. Ya se han concretado los
pequeños cambios de criterio que había en el proyecto. Y prácticamente era un tema
de climatización y tal, y ya se ha quedado bastante resuelto. Si no pasa nada mañana a
las doce ya concretarán tanto la empresa como el ayuntamiento y los servicios técnicos
como se realizará, y ellos presentarán el aval y a partir de ahí yo entiendo que lo más
pronto posible, yo creo que entre una o dos semanas, ya empezarán las obras. Lo que
no sé, que eso es lo que hemos de hablar, es si empezarán en Miami primero, en
Miami o en Mont-oig del Camp, eso hay que coordinarlo un poco perquè, bueno, los
dos proyectos distintos se los ha quedado la misma empresa. [/castellà]

Sra. Margalef: Tan aviat com sàpiguen alguna cosa agrairia que ho fessin saber als
grups municipals d'aquest Ple i a les associacions i entitats que fan ús d'aquestes
instal·lacions, i que també es tingui en compte l'opinió d'aquestes per establir el
calendari, perquè si a l'empresa li és igual començar per un lloc o per un altre potser hi
ha associacions i entitats que agrairien començar abans o després.
Sr. Redondo: Em penso que ho vaig dir l'altre dia. Quan sapiguem quan poden
començar la primera cosa que faré és cridar al tècnic d'Esports perquè immediatament
cridi a totes les associacions per dir-los, començarem així o així. El que vam comentar
l'altre dia era la idoneïtat de començar ara, o potser esperem ja al març per tindre...

l'empresa i
No ho sé. Com que tot això és fer hipòtesis, doncs el que sí diem, quan sapiguem
quelcom segur, primer comunicar a veure com ho podem fer, més que res perquè
estem treballant en donar alternatives a la gent. nosaltres al final, el que vull que es
faci, o quan abans millor, perquè ja portem quants anys esperant?, doncs mira, si
comencen demà millor, d'acord? Ja buscarem alternatives. Incòmode, evidentment
que ho serà, però bé, ens faran el poliesportiu nou, tant a Miami com a Mont-roig del
Camp. aquest és l'objectiu. Si podem negociar que deixin el cap de setmana lliure,
que deixin el Nadal lliure, que treballin una part primer i després l'altra... bé, ja veurem
com. Però ara mateix és fer hipòtesis.
Sr. Chamizo: Quina és l'empresa que farà això?
Sr. Alcalde: L'empresa... demà s'adjudica a Artífex.
Sr. Pérez: (castellà] Es de Barcelona. Solamente hacer un pequeño comentario. A ver, el
pavellón de Mont-roig del Camp, la adaptación que se tiene que hacer tanto en el
tejado como en la pista no se puede compartir, es decir, se tendrá que cerrar sí o sí,
perquè primero se tiene que arreglar la teulada y després evidentemente el terra. Esto,
lo que pasa es que es decidirlo. Cuando tengamos la valoración de la empresa
decidiremos exactamente si a lo mejor pues que se ha retrasado o a lo mejor lo
dejamos para después de fiestas, perquè en este pueblo, en Mont-roig del Camp,
luego se hacen actos dentro del propio pabellón, o a lo mejor se habilita otro foro, no
lo sé. Hemos de acabar de concretar con la empresa. En el tema de la obra de Miami
es distinto porque a lo mejor la pista no afecta tanto como al tema de obra que se
tiene que realizar. La ejecución de las obras más o menos serán entre cuatro y cinco
meses cada uno. Lo que no sé exactamente, Artífex, no sé, a lo mejor tienen 100
personas para trabajar como ha dicho Ángel y yo meto cien personas aquí y voy
rápido. [/castellà]
Sra. Margalef: O fins i tot valorar de començar les obres al maig quan les temporades
esportives i tal hagin acabat. És una possibilitat.

Sr. Alcalde: Sí, però jo penso que hem de deixar molt clar que no és una qüestió
d'improvisació, és una qüestió que ha sortit a licitació, l'empresa adjudicatària tenia
dubtes i nosaltres davant d'uns dubtes que podien comportar uns greuges cap a
l'Ajuntament hem estat negociant amb aquesta empresa. Un cop que aquesta
empresa ha tancat la negociació i demà tenen com a data màxima presentar l'aval,
aleshores ja sí que podem començar a negociar totes aquestes coses. No és una
qüestió que estiguem esperant... no, és perquè les circumstàncies s'han donat com
s'han donat, sí que fa dies que aquest plec de clàusules ja està obert, ja s'havia puntuat
i ja era aquesta empresa, però era una empresa que tenia alguns dubtes, realment.
S'han solucionat aquests dubtes, demà presenten l'aval, i a partir de demà seiem amb
l'empresa i aleshores sí que demà les converses són ja d'empresa a client. Fins
aleshores no podíem fer-ho d'aquesta manera i per això encara no sabem totes
aquestes coses. Però sí que els puc ben assegurar que s'està valorant carpes, s'està
valorant començar l'1 de març, s'està valorant començar... però bé, fins que no seiem
totes aquestes coses no podrem saber-les. Gràcies. Alguna pregunta més? [en off,
Inintel·ligible]
Sr. Moreno: Bé, la meva pregunta també era per l'Àngel, però està trucant. Llavors,
m'espero?
Sr. Alcalde: Seria la darrera pregunta? Fes-la en tot cas i si te la podem contestar bé, i
si no ja està.
Sr. Moreno: [castellà] Lo mío es breve, aparte de que la Imma ha comentado el tema
del pabellón, esto es como... me da la sensación que es como comprarse un Ferrari y
no saberlo conducir. Antiguamente o anteriormente, en el antiguo Equipo de
Gobierno, o bien en el nuevo, llevamos dos, tres, cuatro meses, cinco, diez, que hay
una evidencia ahí y no hay una certeza segura de lo que... el problema es que por
ejemplo la gente que estamos haciendo deporte, que a mí en este caso el pabellón no
me quitaba de que no... al nivel de ciclismo quitado de que no llueva, no lo utilizamos,
pero creo que hay mucha gente que se va a quedar, como decís vosotros, en agua de
borrajas, y que eso económicamente a veces luchamos por unas partidas, se ha
comentado de montar una carpa. Los que juegan a fútbol dentro de esa carpa, se va a
romper. La pista de verano, si la quieren montar allí, la gente que está haciendo
patinaje no van a poder rodar, porque se están dejando de hacer actos de patinaje por
ese aspecto, por el asfalto. Entonces, sí que sería... las empresas sabemos que
tenemos unas fechas, no?, tengo cien tíos ahí, pero creo que tendríamos que mirar de
mirarlo con cariño, a respetar las pautas, porque nos vamos a ahorrar dinero. Entonces,
bueno, es una suposición de que haya eso, más cercanía, porque nosotros estamos,
ada porque el
protocolo hay que respetarlo, punto, y ya está. Otra de las cosas que yo me siento
afectado es que yo por ejemplo en la escuela de ciclismo, en la Penya, nosotros ahora
mismo tenemos ochenta y pico niños, tenemos unos quince o veinte que están en lista
de espera, y entonces hace... en fecha del 18 del 9 hablé con el responsable del Àrea
gusta todo el mundo, haz una instancia, fui al Ajuntament, lo entré como cualquier

persona de calle, pero también estoy a las esperas. Simplemente pedí la calle, que con
los de fútbol no tendría ningún problema porque lo tuve el año pasado, o sea, era algo
que... [en off, Inintel·ligible] 18 del 9. Entonces lo único que pedía era, para poder
abarcar más gente, utilizar la calle desde la puerta verde del polideportivo hasta el
campo de fútbol. Nosotros, los del fútbol y del ciclismo convivimos, pero bueno,
legalmente aún estamos esperando. Entonces, me da en la suma en general la
sensación que al Àrea d'Esports, vuelvo a repetir, tengo compañeros porque son
compañeros, pero creo que le falta un replanteamiento, porque el deporte ha
canviado, la gente tiene necesidad. Por ejemplo, yo lo he visto en demandas de que
ahí se hacía zumbas, se hacía spinning, sólo hay una clase de spinning, en Miami por lo
que veo tienen bastante cadencia de todo. Entonces, yo, como nos dedicamos a la
promoción, creo que ves que le falta aquello, hay gente trabajando que es profesional,
pero creo que le falta esa empenta, entonces, no se hace zumba porque resulta que
hay una monitora que a lo mejor pues no le van bien las obras o no se pueden llenar
más, no sé, es exponer. Yo, como en la calle dicen, te escuchas a la gente... y por qué
no, y por qué no... Bueno, yo me gustaría que se reactivara o se mirara de buscar
alternativas. Por otra parte se nos está complicando a las entidades deportivas el
protocolo, porque hasta ahora éramos todos empresas familiares y tal, pero bueno, el
Estado o el sistema nos está obligando a legalizar esas empresas. La mayoría
estamos... somos gente que salimos corriendo de nuestro trabajo y vamos a hacer esa
cosa, esa tarea, y bastante nos cuesta, como cualquiera que está relacionado con el
deporte, llevar eso para adelante. Entonces, me gustaría plantear al Ajuntament, ya
que hay personas que incluso he tenido alguna conversa con algunos de ellos, la
posibilidad, no que nos lo hagan sino la posibilidad que nos ayuden a todas las
entidades a poder irnos a casa a dormir tranquilos, en el aspecto de, se nos cae un
crío, sí que tenemos aseguranzas, tenemos RCs, pero sí que sería desde el Àrea
d'Esports, o desde la Regidoria i tal, que nos supervisaran un poquillo cariñosamente,
que vosotros tenéis la posibilidad de poderlo ejecutar, de a ver, fútbol, bicicletas,
basquet, tal y tal, y que todas las empresas que estamos mirando de sobrevivir día a
día pudiéramos tener esa tranquilidad, porque por lo demás ya nos cuidamos
nosotros, o sea, tampoco pedimos diez millones de euros para comprar bicicletas o
pelotas. Creo que hace años que estamos muy estáticos en ese aspecto. O sea, el
deporte es, tengo mujeres mayores, tengo tal, tengo cual, tengo cinco monitores, y no
lo critico, sólo veo. Entonces, ahora mismo hay una gran demanda de promoción de
niños que bueno, vuelven al fútbol, las bicis y tal, y creo que incluso se podría llegar a...
acabo ya. Que le hace falta. No veo esa sección completamente al cien por cien.
Gracias.
Sr. Alcalde: Yo antes de que responga el concejal yo lo que hago ya directamente es
invitarte a un día sentarte con el concejal y todas estas inquietudes se las traslades,
todas las ideas que tengas se las traslades de la misma manera que antes vuestro
portavoz, el Sr. Chamizo, se ha ofrecido para el tema de las urbanizaciones, es que
cualquier aspecto dentro de la gestión de gobierno que creáis que sea mejorable,
estamos encantados de que vengáis, nos lo digáis, nos llaméis y más allá de que lo
podemos comentar aquí, en esto no... Pero sí que escucha, con cualquiera de los
miembros que no están en el gobierno, estamos dispuestos a escuchar.

Sr. Moreno: Vale. Yo te lo agradezco que sea así, pero bueno, en referencia a lo de la
instancia, lo he querido hacer como una persona normal y corriente. Entonces, podría
hacer un acceso directo, sabemos que podemos hacer un acceso directo, pero me
rejia a a lo... sabes? Teniendo esto perfecto, pero creo que es un tema bastante
interesante.
Sr. Alcalde: Estoy de acuerdo. La instancia, si no se ha contestado se tenía que haber
contestado, pero también sabes tú que a veces habéis pedido alguna cosa fuera de
instancia y se ha hecho, entiendes?
Sr. Moreno: No tengo ninguna duda, pero...
Sr. Alcalde: No estoy justificando. Seguramente lo de la instancia, a ver donde ha ido a
parar y todavía tenemos que mirar según qué cosas, pero en ningún caso sí que quiero
dejar claro que sea voluntad de no estar al lado vuestro, de no escucharos, de no
hemos reaccionado rápidamente.
Sr. Redondo: Perdona pero es que me tengo que ir a trabajar. Lo primero que voy a
saber es por qué una instancia que está hecha el 18 de setiembre o no la tengo. Ni la
he visto. O sea, quiero decir que no lo sé, porque igual... mira, comparto todo lo que
has dicho, o sea, todo, es cierto, es algo que venimos reclamando nosotros desde
hace mucho tiempo. La entidad deportiva en este municipio no es la que debería. Hoy
por hoy tenemos el presupuesto que tenemos y ya estamos trabajando en ver qué
cosas podemos hacer más, como podemos aumentar el presupuesto, estamos
totalmente de acuerdo. Hay cosas que te podría avanzar, pero es que no he hablado ni
con mi Equipo de Gobierno, de cosas que queremos hacer para el año que viene.
Entiendo que primero tengo que comentarlo con ellos, más que nada porque
dependerá de lo que hagamos con el presupuesto, que podamos hacer más o menos,
pero estamos totalmente de acuerdo. Es más, yo siento la misma pasión por el
deporte que tú, y tú disfrutas un montón haciendo clase, que te vi el miércoles... no, el
jueves, disfrutas con los críos, o sea, que quiero decir que yo tengo esa misma pasión,
y es algo que quiero transmitir a mis compañeros y a todo el mundo. Se hará lo que se
pueda porque como ya sabes tenemos las instalaciones que tenemos, está todo como
está, bueno, lo que hay que hacer es empezar. Si empiezas poco a poco al final lo
conseguirás. Estamos de acuerdo. Y hablaremos tantas veces [Inintel·ligible, 1:53:36.7]
porque digo, tengo la misma pasión que tú por el tema del deporte, aunque no lo
parezca ahora mismo. No, no, es cierto, me gusta mucho. Es más, domingo estuve
viendo el fútbol. Pero es triste que gustándome como me gusta no lo practique. Por
eso digo, que esa es la idea, lo comparto... y lo de la instancia lo preguntaré porque es
que no me ha llegado, me extraña. Lo que sí es cierto y hay una cosa que has dicho tú
que es muy importante, que es el tema de las entidades, desde la Regidoria d'Esports,
el técnico que hay, hacía hasta ahora mucho trabajo de monitor y poco trabajo de
técnico. Eso es algo que tenemos que cambiar ya, o sea, esta persona tiene una
capacidad brutal para hacer su trabajo, tiene qualidades, tiene los conocimientos, lo
macho, que tú eres técnico, las
clases ya las harán otros, tú dedícate a programar actividades, buscar actividades

O sea, las entidades deportivas tienen que tener como mínimo el respaldo técnico
hacer eso, qué menos que sí tengan el respaldo tecnológico de decir bueno, que qué
problema tenéis, ponemos burocracia, entonces, los clubs, al final, van a desaparecer
muchos. Está la vertiente técnica...
Sr. Alcalde: Sr. Redondo, vaya acabando.
Sr. Redondo: Vale. Entonces, seguiremos hablando del tema, vale? [/castellà]
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? No? S'aixeca la sessió.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
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