
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2018/2 
Caràcter de la sessió:  Ordinari 
Convocatòria:   9 de febrer de 2018 
Data:    14 de febrer de 2018 
Horari:    13:00 h. – 14:30 h. 
Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 
 
  
Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 
 
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 
Enrique López González, regidor PSC-CP 
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 PDeCAT 
José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT 
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT 
Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT 
 
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 
 
Francisco Velasco Autor, regidor C’s 
 
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 
 
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 
 
 
Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
 



 

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 
 
Sr.Alcalde  Bon dia. Si hi som tots, donaríem inici al Ple. 
 
1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de les sessions plenàries de 

dates 18 de desembre de 2017 i 15 de gener de 2018. 
 
Sr. Alcalde: En aquest cas, el primer punt seria l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, de 18 
de desembre de 2017 i del 15 de gener del 2018. Si hi ha alguna pregunta? Què és el soroll? El 
calefactor? Sí, ja. Val, la donaríem, doncs, per aprovada. 
 
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a les 
redaccions dels esborranys de les actes de les sessions del Ple de dates 18 de desembre de 
2017 i 15 de gener de 2018  
 
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 
 
2. Donar compte dels Decrets del número 2097 al 2184 de l’any 2017 i del 
número 1 al 279 de l’any 2018. 
 
Sr. Alcalde: El punt dos, donar compte dels decrets del número dos mil nou-cents, perdó, 2.097 
al 2.184 del 2017 i de l’1 al 279 de l’any 2018. Si hi ha algun comentari? No? Sí? Comentari? 
Sí, digues. Pots donar-li al micro, si us plau. 
 
Sra. Aragonès: Hola, bon dia. Bé, que potser no té massa relació amb el decret però, com que 
veig que fa relació a la distribució del “Comunica”, comentar que aquesta vegada en alguns 
llocs no ha arribat. Aleshores, no sé si tenen constància, en alguns carrers del poble no ha 
arribat i en alguns carrers d’urbanitzacions tampoc l’han tingut.  
 
Sr. Alcalde: Doncs, prenem nota i mirarem a veure. La veritat és que ningú ens ha comentat res 
però, en tot cas, després o si vols dir ara els carrers per passar-li a l’empresa. 
 
Sra. Aragonès: Jo, personalment, al Club Mont-roig, al carrer Brussel·les, no hem tingut 
“Comunica” i al carrer Calvari tampoc han tingut...aquí a Mont-roig, tampoc. 
 
Sr. Alcalde: Val. Li donarem trasllat a l’empresa, gràcies. Si no hi ha cap comentari més, 
passaríem al següent punt. 
 
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió 
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit 
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia. 
 
 
 



 

3. Intervenció. Expedient 40/2018.Aprovar, si s'escau, el conveni de cooperació 
proposat per l’organisme BASE Gestió d’Ingressos per resoldre la recaptació 
en executiva de les liquidacions emeses amb anterioritat a l’1 de juliol de 
2017, així com la memòria justificativa de la necessitat, oportunitat i impacte 
econòmic. 

 
Sr. Alcalde: I aquí seria aprovar, si s’escau, el conveni de cooperació proposat per l’organisme 
BASE de gestió d’ingressos per resoldre la recaptació en executiva de les liquidacions emeses 
amb anterioritat a l’1 de juliol del 2017, així com la Memòria justificativa de la necessitat, 
oportunitat i impacte econòmic. Li agrairia al regidor si vol fer una petita explicació.   
 
Sr. Gallardo: Es tracta d’un conveni que té com a punt específic el tractament de l’executiva de 
Nostraigua, tenint en compte que, a partir de la data que s’esmenta al punt, Nostraigua fa ja el 
cobrament directament pels seus propis mitjans. Llavors, es tracta de resoldre aquesta situació 
de transitorietat de tot el paquet de rebuts que pugui haver en l’executiva de quan portava 
BASE la recaptació. Aquest conveni és preceptiu que l‘aprovi el Ple i, per tant, es passa a la 
seva consideració. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Moltes gràcies. Algun grup vol fer ús de la paraula? No, doncs passaríem 
a la votació del punt. Vots en contra? Abstencions? A favor? La resta. Quedaria, doncs, aprovat 
per unanimitat. 
  
Identificació de l’expedient:  Conveni de cooperació proposat per l’organisme BASE 

Gestió d’Ingressos per resoldre la recaptació en 
executiva de les liquidacions emeses amb anterioritat a 
l’1 de juliol de 2017, així com la memòria justificativa de 
la necessitat, oportunitat i impacte econòmic. 

  
Expedient núm.:    Serveis interns/ Serveis econòmics/gestió tributària 

Exp: 40/2018 
Tràmit:      Ordinari 
  
Fets: 
  
1.   En ús de la facultat d’autoorganització dels ens locals, correspon a l’Ajuntament de Mont-

roig del Camp establir la forma de gestió dels serveis públics de subministrament d’aigua 
potable i de clavegueram d’aigües residuals. Els serveis públics de subministrament 
d’aigua potable i de clavegueram d’aigües residuals els presta l’Entitat Pública Empresarial 
per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua), com a forma directa de serveis 
públics, que té la condició d’ens gestor dels serveis. 

2.   En data 23 de maig de 2001 es signa el “Conveni regulador de la delegació de facultats de 
gestió i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a favor de la 
Diputació de Tarragona” per mitjà del qual es concreta la realització, per part de la 
Diputació de Tarragona, de la funció de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret 
públic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb l’abast establert als acords plenaris de 



 

les respectives corporacions i en el qual s’estableix que la Diputació de Tarragona pot 
exercir aquestes funcions mitjançant un ens instrumental constituït per aquesta finalitat. 

3.    En data 10 de gener de 2012 es signa el document “Annex 1 del Conveni regulador de la 
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a favor de la Diputació de Tarragona”. En aquest 
annex s’estableix que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp delega, entre altres, la 
recaptació en període voluntari i en període executiu de les “taxes i preus públics” de 
clavegueram i subministrament d’aigua. 

4.    El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 20 
de desembre de 2012 va acordar aprovar inicialment les tarifes del Servei d’Aigua Potable i 
Clavegueram d’Aigües Residuals del municipi de Mont-roig del Camp per a l’exercici 2013. 
Un cop formalitzats els tràmits de les publicacions d’aquestes resolucions, i traslladat 
l’acord a la Comissió de Preus de Catalunya, les tarifes del servei es van aplicar a partir 
dels consums del segon trimestre de l’exercici 2013. 

5.    El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió de data 20 de desembre 
de 2013 va adoptar l’acord de requerir a BASE – Gestió d’Ingressos, perquè realitzi la 
recaptació de les tarifes, taxes i altres ingressos de dret públic que s’exigeixin per la 
prestació del servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals, a 
nom de l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua, amb NIF 
Q4300259A, a partir de la recaptació del quart trimestre de l’exercici 2013. 

6.    El Consell d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua), 
en la seva sessió ordinària de data 6 de febrer de 2017, adopta l’acord d’aprovar 
l’ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua, del servei de 
clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua. El text de l’ordenança aprovada, i 
les tarifes que l’acompanyen, és el que es transcriu a la proposta. 

7.    El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió de data 26 d’abril de 2017 
adopta l’acord d’aprovar l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de 
l’aigua del municipi de Mont-roig del Camp, que serà d’aplicació a partir de la facturació de 
l’1 de juliol de 2017. En aquesta ordenança s’estableix la naturalesa jurídica de preu privat 
a les tarifes que s’hi preveuen. 

8.    El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió de data 26 d’abril de 2017 
adopta l’acord de notificar a l’Organisme BASE, Gestió d’Ingressos, que, a partir de 
l’entrada en vigor de la nova Ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de 
l’aigua, la recaptació de la facturació del servei l’efectuarà directament l’EPE per la gestió 
del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua) amb mitjans propis. 

9.    El Ple de la Diputació de Tarragona, en la seva sessió de 26 de maig de 2017, adopta 
l’acord d’acceptar la revocació de la delegació de la recaptació en període voluntari i en 
període executiu de la taxa de subministrament d’aigua de la taxa de clavegueram, 
adoptada per acord del ple municipal del 25 d’abril de 2000 i que es va acceptar pel Ple de 
la Diputació de Tarragona de 26 de maig de 2000, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 
2017. 

10.  El Ple de la Diputació de Tarragona, en la seva sessió de 26 de maig de 2017, adopta 
l’acord d’acceptar la revocació de la delegació de la recaptació en període voluntari i en 
període executiu de la taxa de subministrament d’aigua de la taxa de clavegueram, 
adoptada per acord del ple municipal del 25 d’abril de 2000 i que es va acceptar pel Ple de 
la Diputació de Tarragona de 26 de maig de 2000, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 
2017. Aquest acord es publica en el BOPT núm. 115 de 15/6/2017. 



 

11.  En data 23 d’agost de 2017 es rep a Nostraigua un escrit del Cap del Departament de 
Facturació i Liquidació de BASE en el qual es comunica que, atès l’acord adoptat pel Ple 
de la Diputació de Tarragona de data 26 de maig de 2017, no es pot acceptar el càrrec de 
noves liquidacions emeses a partir de l’1 de juliol de 2017, encara que corresponguin a 
consums d’exercicis anteriors. 

12.  La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada en data 11 d’octubre de 2017, adopta, 
entre altres, l’acord de “requerir a l’organisme BASE que mantingui la gestió de la 
recaptació de les liquidacions emeses amb anterioritat a l’1 de juliol de 2017, així com la 
resolució de les incidències en el procediment de recaptació” així com “requerir a 
l’organisme BASE que mantingui la operativa de l’intercanvi d’informació durant un termini 
que no podrà ser inferior a cinc anys després de l’últim moviment que es generi, atès que la 
informació és de titularitat de cadascun dels ens emissors i que ha d’estar disponible fins al 
termini que estableixi la legislació vigent”. 

13.  En data 2 de gener de 2018 el gerent de l’Entitat emet informe el cos del qual es transcriu 
a continuació: 

EXPOSICIÓ 

Després dels requeriments efectuats per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a 
l’organisme BASE Gestió d’Ingressos es celebra una reunió en data 21 de novembre de 
2017 a la qual hi assisteixen, per part de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp el regidor 
d’Hisenda i el gerent de Nostraigua, i per part de l’organisme BASE el Gerent Coordinador 
de Serveis, el Cap d’Assessoria Jurídica i Contractació, el Cap de Gestió Econòmica i 
Financera entre altres. En aquesta reunió es va constatar la voluntat de totes les parts de 
buscar un acord per resoldre la gestió de les liquidacions amb data anterior a 1 de juliol de 
2017. 

En aquest sentit, des de BASE gestió d’ingressos es proposa que els Plens de les dues 
entitats adoptin un acord per mitjà del qual l’Ajuntament de Mont-roig del Camp delega les 
facultats de recaptació en període executiu d’aquestes liquidacions. 

El redactat del model proposat per BASE es transcriu a continuació: 
  

ACORD 

  

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant 
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix 
sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim 
jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que les Administracions 
Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres 
Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències. 

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els 
hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), 
concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en 
altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que 
la mateixa Llei els hi atribueix. 



 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar, per acord del ple municipal de 25 
d’abril de 2000, la delegació de la recaptació de la taxa de subministrament d’aigua i 
del clavegueram. Aquesta delegació es va aprovar en la sessió plenària de la 
Diputació de Tarragona de 26 de maig de 2000. 

Aquesta delegació ha estat revocada per acord del ple municipal de 26 d’abril de 
2017 i ratificada per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 26 de maig 2017, 
amb efectes de l’1 de juliol de 2017. 

No obstant, la complexitat tècnica que comporta l’exercici de les facultats de 
recaptació executiva i, al mateix temps, la gran importància que un adequat exercici 
de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica del servei, 
aconsella la revisió de la revocació en el sentit de mantenir la delegació de la 
recaptació de la taxa de subministrament d’aigua i de la taxa de clavegueram en 
període executiu, en relació amb els rebuts pendents al moment de la revocació.  

Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb 
la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 
57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 

Primer.- Aprovar la delegació de les facultats de recaptació en període executiu de la 
taxa de subministrament d’aigua i de la taxa de clavegueram, la titularitat de les quals 
pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur 
a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons 
l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert 
pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 
del TRLRHL. 

Segon.- L’abast de la delegació es limita als ingressos de la taxa de subministrament 
d’aigua i de la taxa de clavegueram, pendents de cobrament al moment de fer-se 
efectiva la revocació de la delegació, que va ser l’1 de juliol de 2017. 

Tercer.- Facultar a la Diputació de Tarragona, en compliment de la delegació 
acordada, per a l’exercici, en relació amb els ingressos i període delegat, de les 
funcions pròpies del procediment administratiu de constrenyiment, que comporta les 
actuacions següents: 

  

a)  L’expedició, si no s’ha emès prèviament, de la provisió de constrenyiment en 
relació als rebuts pendents.  

b)  L’expedició de diligències d’embargament. 

c)  L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament. 

d)  La liquidació i cobrament dels imports principals, recàrrecs, interessos de 
demora i costes. 

e)  La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 



 

f)    La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 
l’exercici de les facultats delegades. 

g)  La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 

h)  La defensa dels interessos municipals en els expedients concursals que 
continguin rebuts inclosos en l’abast de la delegació. 

i)    Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en 
període executiu dels ingressos de dret públic. 

Quart.- La vigència de la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre de 
2021; vençut aquest termini tots els rebuts pendents seran comunicats a l’Ajuntament. 

Cinquè.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el 
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 

Sisè- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna 
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autoorganització, per a 
la gestió dels serveis atribuïts. 

Setè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la 
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 

Vuitè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig de Camp per la 
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o 
desenvolupament del present acord. 

  

La memòria justificativa a la qual fa referència el punt 1 de l’article 50 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic s’adjunta com a annex a aquest informe. 

  

CONCLUSIONS 

  

Per tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement l’acord proposat per l’organisme 
BASE Gestió d’Ingressos per resoldre la recaptació en executiva de les liquidacions 
emeses amb anterioritat a l’1 de juliol de 2017, així com la memòria justificativa de la 
necessitat, oportunitat i impacte econòmic que s’adjunta com a annex a aquest informe 

  

ANNEX 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE  L’AJUNTAMENT 
DE MONT-ROIG DEL CAMP I L’ORGANISME BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS, PER LA 
RECAPTACIÓ DE LA RECAPTACIÓ EN VAI EXECUTIVA DE LES LIQUIDACIONS 
ANTERIORS A 1 DE JULIOL DE 2017. 



 

  

ANTECEDENTS 

1.      En ús de la facultat d’autoorganització dels ens locals, correspon a l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp establir la forma de gestió dels serveis públics de 
subministrament d’aigua potable i de clavegueram d’aigües residuals. Els serveis 
públics de subministrament d’aigua potable i de clavegueram d’aigües residuals els 
presta l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua 
(Nostraigua), com a forma directa de serveis públics, que té la condició d’ens gestor 
dels serveis. 

2.      En data 23 de maig de 2001 es signa el “Conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a 
favor de la Diputació de Tarragona” per mitjà del qual es concreta la realització, per 
part de la Diputació de Tarragona, de la funció de gestió, inspecció i recaptació 
d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb l’abast 
establert als acords plenaris de les respectives corporacions i en el qual s’estableix 
que la Diputació de Tarragona pot exercir aquestes funcions mitjançant un ens 
instrumental constituït per aquesta finalitat. 

3.      En data 10 de gener de 2012 es signa el document “Annex 1 del Conveni regulador 
de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a favor de la Diputació de Tarragona”. En aquest 
annex s’estableix que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp delega, entre altres, la 
recaptació en període voluntari i en període executiu de les “taxes i preus públics” de 
clavegueram i subministrament d’aigua. 

4.      El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de 
data 20 de desembre de 2012 va acordar aprovar inicialment les tarifes del Servei 
d’Aigua Potable i Clavegueram d’Aigües Residuals del municipi de Mont-roig del 
Camp per a l’exercici 2013. Un cop formalitzats els tràmits de les publicacions 
d’aquestes resolucions, i traslladat l’acord a la Comissió de Preus de Catalunya, les 
tarifes del servei es van aplicar a partir dels consums del segon trimestre de l’exercici 
2013. 

5.      El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió de data 20 de 
desembre de 2013 va adoptar l’acord de requerir a BASE – Gestió d’Ingressos, 
perquè realitzi la recaptació de les tarifes, taxes i altres ingressos de dret públic que 
s’exigeixin per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable i 
clavegueram d’aigües residuals, a nom de l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió 
del Cicle Complet de l’Aigua, amb NIF Q4300259A, a partir de la recaptació del quart 
trimestre de l’exercici 2013. 

6.      El Consell d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua 
(Nostraigua), en la seva sessió ordinària de data 6 de febrer de 2017, adopta l’acord 
d’aprovar l’ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua, 
del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua. El text de 



 

l’ordenança aprovada, i les tarifes que l’acompanyen, és el que es transcriu a la 
proposta. 

7.      El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió de data 26 d’abril de 
2017 adopta l’acord d’aprovar l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral 
de l’aigua del municipi de Mont-roig del Camp, que serà d’aplicació a partir de la 
facturació de l’1 de juliol de 2017. En aquesta ordenança s’estableix la naturalesa 
jurídica de preu privat a les tarifes que s’hi preveuen. 

8.      El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió de data 26 d’abril de 
2017 adopta l’acord de notificar a l’Organisme BASE, Gestió d’Ingressos, que, a partir 
de l’entrada en vigor de la nova Ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral 
de l’aigua, la recaptació de la facturació del servei l’efectuarà directament l’EPE per la 
gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua) amb mitjans propis. 

9.      El Ple de la Diputació de Tarragona, en la seva sessió de 26 de maig de 2017, 
adopta l’acord d’acceptar la revocació de la delegació de la recaptació en període 
voluntari i en període executiu de la taxa de subministrament d’aigua de la taxa de 
clavegueram, adoptada per acord del ple municipal del 25 d’abril de 2000 i que es va 
acceptar pel Ple de la Diputació de Tarragona de 26 de maig de 2000, amb efectes a 
partir de l’1 de juliol de 2017. 

10.   El Ple de la Diputació de Tarragona, en la seva sessió de 26 de maig de 2017, adopta 
l’acord d’acceptar la revocació de la delegació de la recaptació en període voluntari i 
en període executiu de la taxa de subministrament d’aigua de la taxa de clavegueram, 
adoptada per acord del ple municipal del 25 d’abril de 2000 i que es va acceptar pel 
Ple de la Diputació de Tarragona de 26 de maig de 2000, amb efectes a partir de l’1 
de juliol de 2017. Aquest acord es publica en el BOPT núm. 115 de 15/6/2017. 

11.   En data 23 d’agost de 2017 es rep a Nostraigua un escrit del Cap del Departament de 
Facturació i Liquidació de BASE en el qual es comunica que, atès l’acord adoptat pel 
Ple de la Diputació de Tarragona de data 26 de maig de 2017, no es pot acceptar el 
càrrec de noves liquidacions emeses a partir de l’1 de juliol de 2017, encara que 
corresponguin a consums d’exercicis anteriors. 

12.   La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada en data 11 d’octubre de 2017, 
adopta, entre altres, l’acord de “requerir a l’organisme BASE que mantingui la gestió 
de la recaptació de les liquidacions emeses amb anterioritat a l’1 de juliol de 2017, 
així com la resolució de les incidències en el procediment de recaptació” així com 
“requerir a l’organisme BASE que mantingui la operativa de l’intercanvi d’informació 
durant un termini que no podrà ser inferior a cinc anys després de l’últim moviment 
que es generi, atès que la informació és de titularitat de cadascun dels ens emissors i 
que ha d’estar disponible fins al termini que estableixi la legislació vigent”. 

  

2. OBJECTE DEL CONVENI A SUBSCRIURE 



 

L’objecte del conveni a subscriure és la delegació de les facultats de recaptació en període 
executiu de la taxa de subministrament d’aigua i de la taxa de clavegueram pendents de 
cobrament abans de l’1 de juliol de 2017, la titularitat de la qual pertany a l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, o a l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua, a favor de la 
Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a través dels serveis o ens 
instrumentals que a tal efecte determini.  

  

3. PROCEDÈNCIA DEL CONVENI A SUBSCRIURE 

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del 
Règim Jurídic del Sector Públic, s’han de posar de manifest els següents extrems: 

3.1.- El conveni que ens ocupa és oportú i necessari, ja que possibilita la recaptació de les 
liquidacions no cobrades amb anterioritat a l’1 de juliol de 2017 que tenen la naturalesa de 
taxa. L’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua no disposa de l’estructura 
necessària per recaptar aquestes liquidacions en via executiva. 

3.2.- D’altra banda, el contingut de l’expressat conveni s’escapa i no correspon a 
prestacions pròpies dels tipus de contracte que regula i normativitza la legislació de 
contractes del sector públic. 

3.3.- L’impacte econòmic de cadascun dels ens participants queden reflectits a l’article 5 
de l’Ordenança Fiscal  reguladora de les taxes per la prestació del serveis encomanats a 
BASE-Gestió d’Ingressos i és el mateix que es venia repercutint fins a 1 de juliol de 2017 
en concepte de recaptació d’aquestes liquidacions. 

3.4.- Finalment, l’esmentat conveni s’ajusta en l’essencial al previst en els articles 47 i ss. 
de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic quant al seu contingut i requisits de 
validesa i eficàcia, l’aportació econòmica de cadascun dels ens participants, resta 
condicionada i supeditada a les aplicacions pressupostàries aprovades en el corresponent 
Pressupost Municipal, del que s’infereix que és financerament sostenible. 

  

4. CONCLUSIONS 

De l’anteriorment expressat procedeix concloure: 

4.1.- Resulta d’aplicació al conveni que ens ocupa l’establert pels articles 47 a 53 de la Llei 
del règim jurídic del sector públic. 

4.2.- El conveni a subscriure s’estima correcte tant per la forma com pel fons ja que 
respecta els receptes d’aplicació indicats i es correspon amb l’interès comú que 
comparteixen en l’àmbit de la prestació dels serveis de subministrament d’aigua potable , 
clavegueram i depuració. 

  

13. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 8 de 
gener de 2018 

  
Fonaments de dret: 

1.    Estatuts de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua relatiu al procediment per la 
seva modificació. 



 

2.    Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

3.    Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

4.    Llei 58/2003, de 17d e desembre, General Tributaria. 

5.    Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible. 

6.    Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

7.    Articles del 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

  
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:  
  
1.   Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’organisme 

de recaptació de la Diputació de Tarragona BASE Gestió d’Ingressos per resoldre la 
recaptació en executiva de les liquidacions emeses amb anterioritat a l’1 de juliol de 2017, 
així com la memòria justificativa de la necessitat, oportunitat i impacte econòmic que es 
transcriuen a l’apartat de “fets”. 

2.    Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig de Camp per la formalització d’aquells 
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord. 

3.    Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva part, es 
procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 

  
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 reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

Mocions 
 
Sr. Alcalde: Punt tres seria ja l’apartat de Mocions. En aquest cas, moció que presenta el grup 
municipal del PSC per donar suport a la vaga feminista del 8 de març. Sí? Normalment, a les 
convocatòries al Ple, hi ha l’apartat de Mocions, Afers sobrevinguts i avui, no sé perquè, no ha 
sortit d’aquesta manera. 
 
Sra. Aragonès: És que fins i tot està dins un punt de Secretaria...  
 
Sr. Alcalde: Sí, sí. 
 
Sr. Aragonès: Amb un número d’expedient, no? 
 
Sr. Alcalde: Una cosa rara, hi ha hagut una cosa rara. En qualsevol cas, acabaria... Aleshores, 
el tractament dels Afers sobrevinguts, Sr. Secretari, què els fem, abans de les mocions? 



 

 
Sr. Secretari: És indiferent. De fet, tal com està l’ordre del dia, el punt quatre és la moció, el 
cinc és una altra moció i el sis és Afers sobrevinguts, a la convocatòria, com a mínim. Per tant, 
podem seguir aquest ordre però si no...no té transcendència jurídica.  
 
Sr. Alcalde: Bueno, doncs continuarem amb aquest ordre, d’acord? Sí. Si us plau, el regidor, 
portaveu del PSC, si vol fer ús de la paraula.  
 
Sr. López: Bé, bon dia. Nosaltres, el PSC, volem donar suport a la vaga feminista del 8 de 
març. El proper 8 de març, dia internacional dels drets de la dona, les entitats feministes han 
convocat una vaga a nivell internacional. Aquesta vaga feminista té les seves arrels a la 
històrica reivindicació de la “vaga de dones: qui mou el món, l'atura” que s'ha anat consolidant 
gràcies a la major conscienciació social del projecte de múltiples discriminacions i violències 
masclistes que pateixen les dones, però també pel moment d’amenaça internacional de les 
polítiques feministes. Bé, per tot això el que nosaltres proposem és sumar-nos a la vaga 
convocada pels sindicats majoritaris, tal com vam comentar a la Junta de Portaveus, sumar-nos 
a la jornada reivindicativa convocada per la Coordinadora Feminista, d’acord? I nosaltres hem 
donat trasllat al Comitè d’empresa, tal com vam parlar a la Junta de Portaveus, perquè el 
Comitè actuï de la forma que cregui que hagi d’actuar, d’acord? En principi no hi ha res més. La 
vaga és de dos hores, d’acord? 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Els grups volen fer ús de la paraula? Per part de...Sr. Aragonès? 
No? Ciudadanos? 
 
Sr. Velasco: Buenos días, gracias Sr. Alcalde. Bueno, nuestro posicionamiento sobre la huelga 
que se realizará como ha explicado nuestro regidor, nuestro posicionamiento es que en 
Ciudadanos trabajamos día a día para avanzar hasta la igualdad entre mujeres y hombres. 
Nuestro compromiso es firme y consideramos un instrumento idóneo para conseguirla con 
nuestro trabajo en el Parlamento y las instituciones, que es para lo que nos han votado los 
españoles. Por ello, respetamos al máximo esta convocatoria de huelga y el derecho a 
ejercerla, creemos que no es el camino más adecuado, además, pensamos que es 
contraproducente mezclar las reivindicaciones feministas con medidas de lucha contra el 
capitalismo al que se apela en la huelga. Nos parece un error en la lucha por la igualdad 
mezclar un asunto tan serio con otras disputas ideológicas. Consideramos que para luchar por 
la igualdad entre hombres y mujeres o combatir la brecha salarial no hay que comprar un pack 
anticapitalista o antisistema. El feminismo tiene que ser plural y abierto a todas las mujeres 
para no excluir a nadie en una lucha que nos afecta a todos. Nadie puede repartir carnés de 
feminista ni patrimonializar la lucha por la igualdad. Por todo ello, nuestra formación se 
abstendrá y seguirá trabajando día a día desde el Congreso de los Diputados y las instituciones 
pertinentes por conseguir mejorar la situación actual y para que cualquier persona tenga las 
mismas aspiraciones, oportunidades y salario independientemente del sexo que tenga. Desde 
Ciudadanos consideramos que no solo se trata de una cuestión de mujeres sino de una 
cuestión de justicia y de igualdad. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, per part del grup d’Esquerra. 
 



 

Sra. Aragonès: Sí, bé, evidentment, Esquerra donarà suport a la vaga feminista i, a més a més, 
ens sumarem a la vaga laboral de dues hores. El que sí que ens agradaria saber són una mica 
els detalls de la campanya que proposen en el punt u, aquesta campanya que anomenen una 
sèrie d’objectius que adreçaran tant a les treballadores com als treballadors de la casa, i bé, tal 
com se li va comentar a la Junta de Portaveus, pensem que era imprescindible traslladar 
aquesta proposta al comitè d’empresa abans de presentar la moció en el Ple. Bé, també afegir 
una mica que una cosa és sensibilitzar i conscienciar de la importància del tema a la gent i 
l’altra també dir-los exactament el que han de fer en un dia de vaga. I també saber si 
l’Ajuntament ha proposat una aturada de dues hores enlloc de la vaga que es deia. 
 
Sr. López:  Bé, com ja li he comentat abans, nosaltres el que hem fet és, tal com diu el punt u, 
traslladar al comitè d’empresa de l’Ajuntament, sí, sí, als treballadors i treballadores vinculades 
a l’ens municipal, és a dir, nosaltres no hem anat un per un a notificar sinó que ho hem notificat 
al sindicat de l’Ajuntament amb el compromís de que ells farien difusió, tenien una reunió en 
poc temps i farien difusió d’això. També se’ls va proposar que aquestes dos hores, enlloc de 
marxar a casa o...que es podien fer activitats, que, si necessitaven un lloc on fer-les o 
assessorament de qualsevol tipus, estàvem oberts a fer-los un cop de mà. 
 
Sra. Aragonès: No em queda clar exactament en què consistirà aquesta campanya específica 
per informar. És a dir, jo em limito en el punt u de la moció, que vostès, diu “farem una 
campanya específica per informar dels objectius de la vaga als treballadors i treballadores”. La 
nostra pregunta és exactament aquesta campanya específica de què constarà? 
 
Sr. López: Traslladar la moció aquesta, també hi ha altres iniciatives a nivell del PSC, doncs, 
que també estem disposats, ara, són ells, entenc jo, els que han de moure fitxa i, si volen que 
els fem qualsevol tipus d’ajut, doncs, aquí estem. Nosaltres el que hem fet és posar en 
coneixement que nosaltres donem suport i també les opcions que hi havia, que és el que es va 
parlar a la Junta de Portaveus, que era que podien demanar fer una aturada enlloc d’una vaga, 
si ells volien, però, el que dic, està a les seves mans. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup del PDeCAT? 
 
Sra. Margalef: Sí, bon dia. El PDeCAT donem suport a la vaga feminista del 8 de març. A 
Portaveus ja vam demanar a veure si en comptes d’una vaga podia ser una aturada per tal que 
no hi hagués, que no se’ls tragués part del sou als treballadors i treballadores de l’Ajuntament. 
Entenc que això està a l’aire i no ho han proposat al comitè...però ho han proposat? Perfecte. 
Llavors, en el punt dos, les accions de la jornada que van encaminades a col·lectius i entitats 
del nostre municipi, instituts i centres i associacions del municipi, què es té pensat fer 
exactament? O sap si han fet alguna cosa? 
 
Sr. López: Es donarà trasllat de que nosaltres donem suport al dia de la vaga. És a dir, no sé 
quines iniciatives podem proposar nosaltres, a dins de l’institut no tenim competències, l’únic 
que podem dir és que nosaltres recolzem aquesta vaga i que estem a la seva disposició per si 
necessiten qualsevol cosa.    
 
Sra. Margalef: Potser poden proposar alguna mena de taller de coeducació o conscienciació 
del jovent o alguna història similar, no sé si ho tenen pensat fer o ho faran? 



 

 
Sr. López: Com ja li he dit, nosaltres, als instituts que és on principalment creiem que té 
actuació aquesta moció, doncs, els nens són més grans i tenen més consciència del que es 
planteja en aquesta moció, no tenim competències. Jo, donarem trasllat aquí i tornaré a dir que, 
si necessiten qualsevol cosa, assessorament, espais, el que sigui, doncs, estarem aquí al seu 
costat. 
 
Sra. Margalef: Clar, o fins i tot fer-ho transversal, no?, des de l’àrea de Joventut, els casals de 
joves o educadors fer alguna activitat en aquest sentit, és una idea. No sé si ho pensen 
treballar una mica més o madurar? Gràcies. 
 
Sr. Redondo: Sí, jo volia fer... Anem a veure, amb aquest tema... La vaga, qui la convoca són 
els sindicats i els sindicats convoquen la vaga. Nosaltres què fem com a partit? Home, la vaga 
entenem que té la seva justificació i el que fem és la recolzem, però qui organitza la vaga, qui 
fa la vaga, qui ho convoca són els sindicats. Qui faran les activitats, qui diran el que es té que 
fer per fer extensiva la vaga, per fer coses són els sindicats que són els que convoquen la 
vaga. Jo ara he escoltat el tema de que si nosaltres recolzem que la gent faci un paro, perdona, 
això és vaga, tu! Que faci una parada...Vamos a ver... Això és una vaga i, com a vaga, qui la 
convoca i qui vol, qui entén que té que fer seguiment de la vaga, la farà i qui entén que no, no 
la farà però nosaltres... Una aturada, perdona, és que com... A mi són coses que em sonen 
molt rares, val? Això és una convocatòria de vaga que fan els sindicats, entenem, que amb tota 
la legitimitat perquè al món laboral la dona no cobra igual que l’home, no té el mateix 
considerament, i amb tot això nosaltres recolzem la vaga. Dit això, qui fa les coses, qui fa tot 
són els sindicats que són els que s’encarreguen de tot això. Gràcies. 
 
Sr. Aragonès: Un aclariment, per favor. Però la moció és del Partit Socialista de Catalunya, no 
és dels sindicats, no?  
 
Sr. Redondo: Sí, però el que nosaltres fem... 
 
Sr. Alcalde: Nosaltres donem suport. 
 
Sr. Aragonès: Sí, home, però qui porta la moció... 
 
Sr. Alcalde: Sí, donem suport a la vaga. 
 
Sr. Aragonès: Ho van parlar a Portaveus. 
 
Sr. Alcalde: Sí. Els portaveus estan demanant que es converteixi en una aturada, tant Esquerra 
com el PDeCAT demanen que aquesta vaga, en comptes de vaga, es converteixi en aturada. 
Nosaltres entenem que una vaga és una vaga i té les conseqüències que té i la repercussió 
que té i que una aturada és diferent. 
 
Sr. Aragonès: Només ho deia perquè, clar, jo em cenyeixo a la moció que tinc. 
 
Sr. Alcalde:Sí, sí. 
 



 

Sr. Aragonès: Res més. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sra. Margalef: A veure, sense que es mal interpreti, el tema de l’aturada l’hem proposat per 
donar un pas més en aquest suport a la vaga i dir “fem una aturada que no repercuteixi 
econòmicament”. Llavors, pel tema de la campanya, nosaltres ho preguntàvem perquè està en 
el punt dos “i, per aquest motiu, farem una campanya específica per difondre els objectius i 
accions d’aquesta jornada”, “farem”, clar, entenc que “farem” és l’Equip de Govern si aquesta 
moció realment prospera per això ho preguntàvem, no per res més. Ja està, tema aclarit. 
 
Sr. Alcalde: D’acord. Algun comentari més o pregunta? No? Passaríem, doncs, a la votació. 
Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé, quedaria, doncs, aprovada la moció. 
 
MOCIÓ PSC MONT-ROIG MIAMI PER DONAR SUPORT A LA VAGA FEMINISTA 8 
DE MARÇ. 
 
El proper 8 de març, dia internacional dels drets de les dones, les entitats feministes han 
convocat una vaga a nivell internacional. Aquesta vaga feminista té les seves arrels en la 

històrica reivindicació de la «vaga de dones: qui mou el món, l'atura» que s'ha anat consolidant 

gràcies a la major conscienciació social respecte les múltiples discriminacions i violències 

masclistes que pateixen les dones, però també pel moment d’amenaça internacional contra les 

polítiques feministes, que fa tan necessària una resposta massiva i contundent de tota la 

societat, dones i homes, per fer-li front.  

La crida feminista internacional convoca una vaga laboral, de cura, de consum i estudiantil 

per conscienciar que sense les dones, el món s'aturaria, i també per denunciar les situacions 

de discriminació i violència masclista que pateixen les dones. 

Els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) han convocat una vaga laboral de 2h. 
 

El Ple de l’Ajuntament, amb 15 vots a favor (grups municipals: PSC, A-VX+; Vicente 
Pérez Mula (IMM); Grup mixt; PDeCAT; ERC i FIC) i 2 Abstenció (grup municipal: C’s i 
Juan Gallardo Algueró (IMM) ) acorda:  
 

 

1.-Sumar-se a la vaga laboral convocada pels sindicats majoritaris, UGT i CCOO, de 2h 

de duració durant el 8 de març, i per aquest motiu farem una campanya específica per informar 

dels objectius de la vaga laboral als treballadors i treballadores vinculades a l'ens municipal.   

 



 

2.-Sumar-se a la Jornada reivindicativa convocada per la Coordinadora Feminista per al 

proper 8 de Març, i per aquest motiu farem una campanya específica per difondre els objectius i 

accions d'aquesta Jornada: 

a) als col·lectius i entitats de dones del nostre municipi, en coordinació amb la comissió la 

coordinadora de la vaga feminista 8M. Prioritzarem la mobilització i visualització de les dones 

més invisibilitzades i objectiu de la històrica reivindicació de la “vaga de dones”: les 
mestresses de casa, que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies 

i la societat.  

b) als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent són 

imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i discriminacions de gènere. 

c) a les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral del nostre 
municipi perquè es sumin i col.laborin difonent els objectius i accions reivindicatives entre la 
seva gent associada. 

 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG 
MIAMI SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES  ESCOLES BRESSOL 
 
Sr. Alcalde: La següent moció que també presenta el grup del PSC és sobre la millora del 
finançament de les escoles bressol.  
 
Sr. López: Gràcies, Sr. Alcalde. La moció del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp sobre la millora del finançament de les escoles bressol. Atès que l’article 84.2 i 
131 com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, al seu article 198 recullen al seu articulat 
que l'ensenyament 0‐3 en tant que no és programàtic ni ve condicionat a l’obtenció de titulació, 
és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya; atès que la relació del conveni 
entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar a partir del curs 2012‐2013; atès que el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer, el 3 d’octubre 2016, 
en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que van transferir més de 
81 milions d'euros que estaven assignats a les escoles bressol públiques cap a l'escola 
concertada; atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant 
ràtios d’alumne molt inferiors i que estaven cobertes pressupostàriament per 875€ enlloc dels 
1.800 que estava pagant anys enrere, abans de la crisi, la Generalitat; atès que la Generalitat 
ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments demandants, envers de la política 
de corresponsabilització pública d'assistència a l'educació de 0 a 3 anys; atès que el Govern 
està reduint, fins i tot anul·lant la possibilitat de molts infants d'accedir a una educació de 
qualitat; atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el 
sosteniment de les escoles bressol; atès que el grup municipal socialista reivindiquem que 
l'educació és l'element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur a un poble, ciutat o país, 
proposem al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig els següents acords: que el Departament 
d’Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització de costos i sosteniment de 
places per a infants de 0 a 3 anys a les llars d’infants de titularitat municipal —en el nostre cas, 
són les dos que tenim— per al curs 2017‐2018 i que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, 
del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol. 



 

Recuperar les subvencions per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el finançament de les 
públiques torni a mans de la Generalitat que és qui té les competències. El punt número tres és 
el que hem afegit, que es va dir a la Junta de Portaveus que no estava inclòs, que és actuar 
jurídicament i reclamar els interessos perduts durant aquests quatre anys, cursos. Hem fet una 
estimació aproximada del que hem deixat de perdre des de que la Generalitat va deixar, o 
sigui, el que hem deixat de guanyar des de que la Generalitat, bueno, d’ingressar, des de que 
la Generalitat va deixar de fer-nos aquesta aportació, aproximadament són 300 mil euros. I 
donar trasllat a aquest acord de Govern a la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part dels grups, volen fer ús de la paraula? Sr. Aragonès? No. 
Ciudadanos? 
 
Sr. Velasco: Gracias, Sr. Alcalde. Sobre las escuelas bressol, queríamos recordar que 
Ciudadanos ya presentó en el Parlamento una moción sobre este asunto pero me gustaría 
recordarles que, según el informe de la Agenda Política Educativa de Cataluña presentada por 
la Fundación Jaume Bofill en 2014, los recortes en Educación realizados por el anterior 
Gobierno fueron más allá de lo que exigía la propia casuística de la crisis económica. 
Recordamos que durante el mandato de la consellera Irene Rigau el gasto público por 
estudiante se redujo un 17,5%. Para nuestra formación, la educación es una prioridad, motivo 
por el que damos soporte a la demanda relativa al incremento del PIB destinado a Educación. 
Gobernar es priorizar de modo que se debe decidir si se quiere destinar el presupuesto a 
cuestiones que nos hagan crecer y modernizarnos o seguir priorizando un presupuesto a fines 
ilegales o cuestiones que apuestan más por hacernos retroceder. En nuestro programa 
electoral proponíamos aumentar un 50% el número de plazas disponibles en Infantil, de 0 a 3 
años, a lo largo de la legislatura. En este caso, votaremos a favor. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Per part del grup d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres pensem des d’Esquerra que el que s’ha de fer és trobar una 
resposta política a tota aquesta situació i que la idea de fons és que no donem suport a la via 
judicial. A més, la moció parla de demanar a la Generalitat que pagui als ajuntaments allò que 
han dictat les sentències judicials i aquí tenim reserves ja que les sentències encara no són 
fermes i la Generalitat les pot recórrer. És evident que s’haurà de trobar una solució política pel 
que fa a les aportacions dels anys anteriors i de cara, sobretot, també a les noves aportacions 
que ha de fer la Generalitat en un futur. Nosaltres veiem en aquesta moció una estratègia 
socialista amb l’objectiu de desgastar i sense cap voluntat de trobar una solució. Estem d’acord 
amb l’objectiu i vetllem igual pels interessos del municipi i no ens hem de cansar de demanar 
mai recursos que, no hem d’oblidar, que la col·laboració dels ajuntaments esdevé necessària i 
convenient en la prestació d’aquest servei i, alhora, el finançament local és essencial per 
garantir que el nostre que el nostre ajuntament pugui desenvolupar eficaçment totes les seves 
competències. Sens dubte, valorem positivament el caràcter evidentment educatiu d’aquesta 
etapa, defensem que la Generalitat ha de tornar a finançar les llars municipals i que això no 
treu tampoc que les diputacions no puguin també continuar col·laborant en aquest finançament 
i que caldrà, quan es constitueixi el nou Govern de la Generalitat, una negociació política per 
aconseguir un nou acord marc entre les entitats municipalistes, la Generalitat i les diputacions. I 
que caldrà, també, buscar una sortida negociada perquè cap ajuntament no es vegi perjudicat 



 

per no haver acudit a la via judicial. És per aquests motius que Esquerra Republicana ens 
abstindrem, perquè volem una solució política molt més ambiciosa i no pas una de judicial. 
 
Sr. Alcalde: A veure, ha parlat de diferents coses però, resumint, ha donat per fet que tots 
aquests anys no s’ha fet cap negociació política amb la Generalitat per part dels governs 
municipals per tal de restablir, per un costat, aquell import que donaven i, per altre, recuperar 
allò que no ens han donat. Des de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, això s’ha treballat moltíssim i no hi ha hagut resposta. Ens diuen que 
això és una estratègia per part del grup del PSC, no. Aquí únicament hi ha la possibilitat de 
recuperar 300 mil euros, d’acord?, i s’ha obert una via nova que és la judicial que sembla ser 
que és un camí que es pot seguir. Jo crec que que l’Ajuntament presenti aquest recurs no treu, 
primer, que es continuïn les negociacions amb la Generalitat, i que, si en un moment donat, la 
Generalitat diu “escolti, paguem tots aquests”, es treu la via judicial i ja està però crec que 
perdre l’oportunitat per tal de no entrar en una via judicial d’aquests 300 mil euros, des del grup 
del PSC creiem que no...quan s’ha esgotat la via de diàleg que vostè està reclamant o que 
continua reclamant. Jo crec que s’ha de continuar dialogant però no hem de perdre aquesta 
oportunitat que s’ha obert en alguns ajuntaments i que ha obert una via de recuperar aquests 
diners. Simplement és això. Passem paraula al PDeCAT. 
 
Sra. Margalef:: Sí. En aquesta moció nosaltres volem recordar i denunciar que en el període del 
2008-2011 l’Estat espanyol amb governs del PSOE i del PP van reduir les subvencions a 
l’educació de 0-6. 88 milions al 2008, 83,5 al 2009, 78 al 2010 i 17 milions i mig al 2011. I, a 
partir del 2012, les va suprimir. D’aquesta manera, l’aportació que la Generalitat rebia de l’Estat 
espanyol la va haver d’assumir el mateix Departament d’Ensenyament que les va destinar a 
subvencionar el segon cicle d’Educació Infantil que té caràcter universal al nostre país. Llavors, 
l’any 2012 eliminen dràsticament totes les aportacions que feia per l’etapa de 0-6, deixant-les a 
zero, la Generalitat va aconseguir garantir el finançament de les llars d’infants, tant municipal 
com de caràcter social, i a través d’acords amb les diferents diputacions va assegurar que en 
tot moment totes les llars d’infants rebessin els ajuts corresponents per part de l’Administració. 
I, en aquest sentit, l’any 2012 la consellera d’Ensenyament ja va proposar un sistema d’ajuts 
més just, equitatiu en les negociacions de la Comissió Mixta entre ajuntaments i Generalitat i 
que els ajuntaments apliquin la tarifació social a les llars d’infants, és a dir, el pagament en 
funció de la renda familiar. En la darrera reunió de la Comissió Mixta entre el Departament 
d’Ensenyament i les entitats municipalistes, la Generalitat de Catalunya ja va manifestar la 
voluntat que, un cop la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui ferma, 
d’abonar el deute en els ajuntaments que havien subscrit convenis malgrat no haguessin 
interposat recurs. I aquesta situació que ha anat en detriment de l’aportació mitjançant 
subvencions als primers cicles d’Educació Infantil és una causa directe de les decisions preses 
primer pel PSOE i després pel PP al capdavant del Govern espanyol, partits polítics que són 
també responsables d’haver votat a favor de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya i d’intervenir 
les nostres institucions. Llavors, nosaltres, en aquest sentit, al proper Ple presentarem una 
moció que demani a l’Estat espanyol que rescabali els imports que va deixar de subvencionar a 
partir de l’any 2008 als ensenyaments d’educació infantil a la Generalitat de Catalunya perquè 
entenem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ja donarà compliment immediat a la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual l’obliga a pagar als 
ajuntaments, entre ells el de Mont-roig del Camp, les subvencions corresponents als serveis de 
les escoles bressol entre els anys 2012 i 2015. 



 

 
Sr. Alcalde: Gràcies. Jo no sé si haguessin fet vostès el mateix discurs si, en comptes de tindre, 
esperem, que molt molt aviat un president ja sigui d’Esquerra o del PDeCAT, tinguéssim una 
presidenta de Ciudadanos. Estem parlant de que l’Ajuntament té l’oportunitat de recuperar 300 
mil euros. Escolti, i tot lo demés que sí que és molt important el que diuen però estem parlant 
d’això, que hi ha l’oportunitat ara de recuperar i és el que volem votar, recuperar aquests 300 
mil euros. A qui li reclamem? A la Generalitat. No li estem reclamant ni al PDeCAT ni a 
Esquerra ni al PSOE ni al PP, estem demanant a la Generalitat, d’acord? I qui li està 
demanant? En aquest cas, presenta la moció el PSC però li està demanant l’Ajuntament de 
Molt-roig. Jo crec que hauríem d’intentar fugir de les sigles i tot això, si més no, jo crec, aquest 
que és el meu parer, crec que aquí l’objectiu és dir “hosti, hi ha la possibilitat de recuperar 300 
mil euros, vinga, a qui li reclamem? A la Generalitat.” No sé, s’ha obert una via i és el que crec 
que hauríem de votar avui. Gràcies. 
 
Sr. López: Jo també afegiré que jo la convido a que si nosaltres denunciant a l’Estat espanyol 
tenim la possibilitat de rebre aquests diners, pues, també, per què no? Això [Inaudible 28:02] és 
del Congrés dels Diputats, nosaltres estem parlant dels habitants del nostre municipi que han 
d’estar assumint un cost que no els hi pertoca. Llavors, nosaltres fins ara no hem posat ni un 
euro però, si això repercuteix a les famílies, segurament les 140 famílies que estan anant a les 
llars d’infants anirien a trobar-la a vostè perquè no pensarien igual que el que vostè acaba de 
dir. És a dir, nosaltres el que volem és no repercutir això a les famílies i que això ho assumeixi 
qui té les competències, d’acord? I qui té els competències és la Generalitat i potser la 
Generalitat quan l’Estat espanyol que ens castiga tant podia haver denunciat de la mateixa 
manera que estem denunciant nosaltres a la Generalitat, igual, i nosaltres li donaríem suport 
perquè per mi i per nosaltres primer estan els habitants del nostre municipi i després està el 
PSOE, el PSC, Ciutadans i el que calgui. D’acord? 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun...? Sí? 
 
Sra. Margalef: Nosaltres evidentment que volem cobrar aquests diners. Li estic dient que hi ha 
una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que un cop sigui ferma la 
Generalitat ja s’ha compromès a pagar-ho. Jo l’únic que estic proposant és reclamar aquests 
diners a l’Estat que és qui va deixar de pagar i per això estem com estem. No li estic dient res 
més. Evidentment que volem cobrar aquests diners i que les 130 famílies que venen a les llars 
d’infants que, per cert, poden venir que tenen plaça, se’n puguin beneficiar. Clar que hi estem 
d’acord! L’únic que li estic dient és que hi ha una sentència i que quan sigui ferma la Generalitat 
ja s’ha compromès a pagar. No sé què estan demanant.  
 
Sr. López: A pagar als ajuntaments que han sol·licitat... 
 
Sra. Margalef: I als que no, també. 
 
Sr. López: Ah, sí? 
 
Sra. Margalef:  A tots, a tots. 
 
Sr. López: Pues, m’agradaria veure-ho això, sense reclamar. 



 

 
Sr. Alcalde: Alguna intervenció més? Per part d’Esquerra? Ciudadanos? No? Ah, perdó! Val. 
Un moment, si us plau. Volia confirmar que la moció en cap moment parla ni de PDeCAT ni 
d’Esquerra, parla de la Generalitat. No, no...i que l’objectiu de la moció és recuperar aquests 
diners, ho dic pel discurs que vostès han fet, que em sembla bé però que no era el sentit de la 
moció. Passem a la votació.  
 
Sra. Aragonès: No, perdoni, prego que no anomeni a Esquerra perquè jo em sembla que, en la 
justificació del vot d’Esquerra Republicana, jo no he anomenat PSC. No l’he anomenat en cap 
moment, per tant, jo... 
 
Sr. Alcalde: Però, bueno... 
 
Sra. Aragonès: No l’he anomenat. 
 
Sr. Alcalde: PSC ha dit, no però, bueno, han tingut, si més no, per mi, ha estat una intervenció 
molt política de fora del que seria el nostre ajuntament, vostès l’han portat cap a un lloc molt 
polític i fora d’aquí. Nosaltres entenem...o, si més no, aquesta moció no anava en aquest sentit, 
ni de parlar del 155 ni de parlar de totes aquestes coses, ho sento molt. Passem a la votació. 
Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, la moció aprovada. Gràcies. 
 
 

Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al seu art. 198, 
recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic ni ve condicionat 
a l’obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com estableix la llei, mitjançant els 
convenis que el Departament d'Ensenyament signava amb els ens locals. 

Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del 
curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries 
de la institució.  

Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer (el 
3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a les escoles bressol 
públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de les partides previstes pels anys 2012 i 
2014,  en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39 milions més en el 2014 i que el 
transvasament d’aquestes partides de les públiques a les concertades va significar que les llars 
d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de rebre. 

Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant 
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida, 
Girona i Barcelona, i Tarragona en funció matrícula). 

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.  



 

Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments 
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a l'educació 0-3. 

Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants d'accedir a 
una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat. 

Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment de 
les escoles bressol municipals. 

Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és l'element que ha de 
vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en l'escola 
pública és la millor garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats, 
per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat del Govern l'educació pública en general i 
la de la petita infància en particular. 

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup 
mixt, FIC i C’s) i 6 abstencions (grups municipals: PDeCAT i ERC) acorda: 

1.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització de 
costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat 
municipal per al curs 2017-2018 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de 
creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de 
suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. 

2.- Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el finançament de les 
públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les competències. 

3.- Actuar jurídicament i reclamar els ingressos perduts  darrers 4 cursos, és a dir: els cursos 
2014-15, 2015-16, 2016-17 i 2017-18. 

4.-Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
 
Afers sobrevinguts 
 
Es proposa l’adopció del següent acord, prèviament apreciada la urgència per unanimitat  dels 
membres assistents: 
 
Sr. Alcalde: Següent punt, ara sí, Afers sobrevinguts. Se’ls ha repartit un afer sobrevingut que, 
en tot cas, el regidor ha fet una petita explicació i, si us sembla bé, votaríem la incorporació i 
després faríem l’exposició, d’acord? Vots en contra de la incorporació? Abstencions? Doncs, 
quedaria aprovat per unanimitat 
 
 
6. Afer sobrevingut. Expedient 1822/2018. Caducitat, Suspensió o Revocació de 
Llicència Urbanística. Suspensió de tramitació de llicències i de plans 
urbanístics i instruments de gestió urbanística en l’entorn de l’avinguda 
Barcelona de Miami Platja  



 

 
Sr. Alcalde: I ara li dono la paraula al regidor i, en tot cas, també hem fet pujar a l’arquitecte per 
si teníeu alguna pregunta més tècnica que pugui respondre sense cap problema. Gràcies. 
 
Sr. Pérez: Sí, gracias, Sr. Alcalde. Buenos días. Es evidente que nuestro municipio, a raíz de la 
variante y la transformación que ha recibido nuestro municipio a raíz de la variante que se ha 
modificado la Nacional 340 por la variante, Miami, de alguna manera, lo que antes era antigua 
Nacional, pues, se empezó a trabajar en el 2008-2009 en un proyecto y ahora, parece ser, que 
al final lo vamos a llevar adelante. A raíz de que la avenida de Barcelona va a llevar a una 
transformación urbanística, lo que también entendemos es que tanto el acondicionamiento de 
la avenida de Barcelona como el tramo que hay desde la avenida de Barcelona hasta la vía del 
tren, pues esta también va a tener un cambio importante, parece ser, a un corto plazo, lo que 
entendemos es que, igual que vamos a hacer un cambio en la avenida Barcelona y esto va a 
ser real, también se tiene que dar un cambio urbanístico en lo que es en ese ámbito. Lo que 
planteamos es hacer una modificación de un ámbito —que tenéis en el plano especificado— 
para que así, de alguna manera, se pueda hacer un estudio urbanístico de lo que…unir de 
alguna manera lo que es la avenida Barcelona con el entorno de la vía del tren, con el Paseo 
Mediterráneo, tanto urbanísticamente como a nivel de viales, y darle conexión a un espacio tan 
amplio como ese. Hacemos la suspensión porque lo que no queremos es que nos entren 
proyectos que, luego, vista la transformación que pueda tener, el Ayuntamiento no pueda tomar 
decisiones sobre eso. Es una suspensión durante un año que luego se podrá prolongar y luego 
también, puntualmente, si entra alguna licencia que el Ayuntamiento entienda que es 
beneficiosa para nosotros,  puntualmente se puede levantar esa suspensión, que también se 
tendrá que aprobar en el pleno. Básicamente, lo que suspendemos es para que no nos entren 
proyectos y, así, el Ayuntamiento pueda tomar decisión de esa zona y decidir de alguna 
manera lo que se quiere implantar. 
 
Sr. Alcalce: Gràcies, si us plau, podries fer una explicació més tècnica, l’arquitecte? 
 
Sr. Rofes (Arquitecte municipal): Bones. Sí, Aquí el que passa és que quan ens trobem avui en 
dia amb la situació de l’avinguda Barcelona i també amb la via del tren, en tot l’àmbit que va 
des de sota de l’avinguda Barcelona fins la costa pràcticament, veiem que el planejament que 
tenim potser no dona una bona solució a com voldríem que acabés sent aquest municipi en 
aquesta zona. Què passa? Que ens trobem que el plantejament del POUM era que continuava 
existent la via del tren i continuava el pas de la Nacional i les casuístiques d’edificació que 
permet el voltant i els aprofitaments i etcètera, etcètera són molt en relació al que avui en dia hi 
ha. Clar, ara ens trobem que la via, la Nacional, ha estat ja cedida a l’Ajuntament i que, segons 
el Ministeri, en breu no circularan trens. Llavors, els municipis de l’entorn estan treballant en els 
canvis urbanístics necessaris i nosaltres tampoc ens podem quedar aturats amb això. Llavors, 
el que es va fer el desembre va ser encarregar un estudi a un despatx de Barcelona que fes un 
estudi de si el planejament que nosaltres tenim en aquests àmbits és l’adequat. En el cas de 
que considerin que hi ha sectors o zones que se’n pot treure uns aprofitaments diferents o que 
és convenient posar uns usos que avui en dia no tenen —per exemple, avui en dia hi ha solars 
totalment buits a l’avinguda Barcelona que, a més a més, tiren fins la via del tren i que potser 
aquí convindrà veure unes edificabilitats o convindrà que hi pugui haver un ús com podria ser 
hoteler d’una importància més gran pel municipi. Fan aquest estudi, llavors, aquest estudi pot 
plantejar diferents modificacions puntuals o un canvi en alguna clau urbanística o una nova 



 

figura de planejament en algun àmbit i, llavors, això acaba sent com quan fas el planejament, 
que hi ha un moment en què has de parar les llicències urbanístiques perquè, durant el termini 
en què tu estàs estudiant i decidint què vols fer, et pots trobar que entri un projecte que va 
totalment en contra del que tu vols fer aquí o una activitat que no té res a veure amb el que 
l’estudi acabi determinant que va en aquell àmbit. Clar, aquestes llicències, normalment, es fa 
una suspensió de llicències però quan és per planejaments acaba sent de dos anys i quan és 
per estudis va regulat en un termini d’un any i un any suplementari en cas de que hi hagi 
modificacions pels àmbits on es fa la modificació. I és el que planteja aquest afer sobrevingut 
amb un parell de matisos. Es fa una suspensió en el que són figures de planejament i obres 
majors i grans rehabilitacions, no així en obres de reforma d’habitatges, o sigui, no ha d’afectar 
a la vida diària de la gent, ha de ser una cosa més que no es faci un xalet nou en una zona on 
volem preveure que hi acabi havent un hotel. I també es fa una moratòria amb el tema de les 
activitats, amb la implantació de noves activitats perquè quan ens trobem amb figures de 
gestió, quan tu el planejament has de gestionar activitats que hi ha és precisament el que més 
et complica la gestió, les activitats, perquè en el supòsit de que, imagina que ara en una 
edificació antiga s’hi situa un nou restaurant en una zona que després ha de ser un hotel, les 
indemnitzacions, els llocs de treball, totes aquestes coses es complica moltíssim la gestió de 
l’urbanisme. Per això es fa la moratòria en noves activitats i en planejament i obra major i no hi 
ha més.  
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Únicament puntualitzar que la llei parla d’un any de temps per 
aprovar inicialment. L’objectiu de l’Ajuntament és, i es va encarregar aquest estudi, és que 
quan més aviat possible ja tenir una proposta per tenir una modificació inicial. El segon 
comentari que m’agradaria fer també, ja ho ha dit, en certa manera, el regidor, que si entra 
alguna llicència que des del departament tècnic ja veuen “no, no, en aquesta zona això 
continuarà de la mateixa manera”, s’aixecarà puntualment la llicència i, perdó, s’aixecarà la 
moratòria i es donarà la llicència per aquell lloc. I el mateix amb activitats, en un moment donat, 
una renovació d’una activitat existent, un canvi de nom...d’acord? Es tractaria igual. Això, el que 
passaria és que, bueno, que a lo millor la llicència entra a principis de mes i el Ple l’aixeca al 
següent però, a més a més, avui en dia el tema de les llicències d’activitat són per règim de 
comunicació. Per lo tant, sí que ens agradaria traslladar des de l’Equip de Govern que sembla 
una cosa molt feixuga, que pot tenir molta repercussió, que pot afectar moltíssima gent però, 
realment, després el que es vol és anar [Inaudible 40:25] i aquesta modificació el que pretén 
és, en certa manera, és un tema de cirurgia perquè la casuística que hem tingut en els darrers 
anys en aquest àmbit ha estat de bastant desordre i el POUM, quan es va aprovar al 2007, 
tampoc va aconseguir recollir una miqueta el sentit que creiem que tindrà aquest espai d’aquí. 
I, ara, si els grups volen fer ús de la paraula o alguna pregunta i li demanen a qui li dirigeixen, si 
al regidor o al tècnic. 
 
Sr. Aragonès: Bé, jo, la meva pregunta va dirigida més aviat als serveis tècnics, a l’arquitecte, 
en aquest cas perquè aquesta suspensió, d’alguna manera, deurà comportar una modificació 
del Pla general o no? 
 
Sr. Rofes: Bueno, en aquest cas, lo més normal és que aporti alguna modificació del Pla 
general perquè l’estudi es fa precisament per això, per donar resposta i fer modificacions però, 
ara, en aquest moment, la suspensió el que diu és per estudi de, bàsicament el que fa és que 
no hi hagi canvis durant aquest... L’estudi no durarà un any però durant aquest temps s’ha 



 

de...no poden canviar gaire les cartes que hi ha damunt la taula. Llavors, ara es fa per un tema, 
per l’estudi. A posteriori, es plantejaran, segurament, derivades d’aquest estudi, modificacions 
en el Pla general. 
 
Sr. Aragonès: Gràcies. Jo crec que és necessari aquesta suspensió, a la reunió de Portaveus 
vaig tocar aquest tema, és necessària, no podem estar fent el projecte de la 340, el tram de 
Miami, i no podem estar que, sembla ser, que dintre de màxim un any no passaran trens, sense 
contemplar com queda aquesta zona. Jo crec que sí que hi ha d’haver, més que una moratòria, 
tindria que haver una suspensió i que el motiu tindria que ser un estudi del que es pensa fer 
aquí com quedi sense trens junt amb un mateix projecte de la 340 i modificació, evidentment, 
del Pla general per adaptar-lo a la realitat actual. Crec jo. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. En certa manera és el que estem proposant amb la 
proposta aquesta que és el que vam parlar. Bueno, sí, és que no és moratòria, no és realment 
una moratòria, és una suspensió, el que passa que hem introduït aquesta paraula... Per part 
del grup de Ciudadanos. 
 
Sr. Velasco: A ver, a mí me sorprende un poco que el 5 de diciembre del 2017 la Junta de 
Gobierno va a tomar un acuerdo, se hace un estudio, estamos hablando del 2017, quiero decir 
que hemos tenido un tiempo para…ya se sabía, ya teníamos información de la retirada de la 
vía del tren. Luego, la siguiente pregunta que es para el técnico del Ayuntamiento, estamos 
hablando… 
 
Sr. Alcalde: Es que no he entendido la pregunta. Sabíamos que… 
 
Sr. Velasco: Sí, vamos a ver. 
 
Sr. Alcalde: ¡Ah! que el 5 de diciembre, cuando contratamos esto, ya sabemos que la vía del 
tren… 
 
Sr. Velasco: Que la vía del tren ya se retira. 
 
Sr. Alcalde: O sea, que lo podríamos haber hecho antes, ¿se refiere? 
 
Sr. Velasco: Eso. 
 
Sr. Alcalde: Vale. 
 
Sr. Velasco: Creo que se debería de haber hecho y se ha tenido tiempo en un año para haber 
tomado una decisión. 
 
Sr. Alcalde: Un año, no. Del 5 de diciembre a ahora es un mes y medio o dos. 
 
Sr. Velasco: Pero creo que se tendría que haber tomado... 
 
Sr. Alcalde: ¿Antes? Bueno, bueno. 
 



 

Sr. Velasco: El meter ahora un hecho sobrevenido con esta celeridad, creo que casi la 
podríamos haber discutido primero cuando ya se tenía esta información. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, es probable. Lo que también le quiero reconocer aquí es que lo que no 
hemos querido es, precisamente, hacerlo muy público esto para que no nos encontráramos 
que alguna licencia que, como ya está pasando, ya ha entrado alguna licencia y tendremos que 
dar respuesta, en zonas que entendemos que no tendría que ir lo que se está planteando. Por 
eso ha sido de esta manera. Se comentó en la Junta de Portavoces, el 5 de diciembre 
evidentemente se contrató a este despacho de arquitectos pero anteriormente se ha estado 
trabajando también desde la casa.  
 
Sr. Velasco: Y, luego, no le he entendido muy bien pero la moratoria es un año o moratoria o 
suspensión, ¿un año estamos hablando? 
 
Sr. Rofes: Es prorrogable en tanto en cuanto se haga una modificación de planeamiento 
posterior. Esto, en el reglamento de la Ley de Urbanismo, te define que tú puedes hacer un año 
para estudios o dos años para modificaciones de planeamiento o nuevos planeamientos. 
Cuando te encuentras en la situación en que se hace un estudio, puede haber diferentes 
supuestos, que el estudio termine antes de que se planteen modificaciones, entonces, lo que te 
dice es que la modificación luego tendrá un terminio de un año extra o que suceda dentro de 
esta moratoria, bueno, de esta suspensión —es que se ha hablado mucho en términos de 
moratoria y es una suspensión, con lo que ha costado aprender el nombre, ahora se quedará. 
La cosa, cuando, si te, cuando te, jolín, cuando terminas el procedimiento del estudio puede ser 
que solo hayan pasado seis meses y que, automáticamente, empieces las modificaciones 
puntuales que deriven de él, hasta dos años, o te puede suceder que se haga todo a la vez y 
siempre está en dos años. Hay tres puntos de un artículo concreto del reglamento de la Ley 
que lo define como muy claro, me parece que es el 104.  
 
Sr. Velasco: De acuerdo. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Sí, bé, nosaltres pensem que tota planificació és bona. Pensem que d’alguna 
manera que es faci...la nostra idea o la nostra pregunta és que es faci en global perquè tenim el 
tema de l’avinguda de Barcelona, ara lo del tren, no?, que es pensi en global i que d’alguna 
manera no anem fent nyaps, perquè de nyaps al llarg de la història n’hem fet molts i que 
d’alguna manera o altra si ha d’estar aquest any o aquest any i mig, que no sabem si es podrà 
allargar o no es podrà allargar, que sigui amb els menys prejudicis possibles però que després 
valgui la pena, evidentment. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part...Sí? 
 
Sr. Chamizo: El nostre comentari anava en la línia de la pregunta que feia el Josep Maria 
Aragonès, que bàsicament està contestada però, aquest temps breu que parles de que no 
passaran trens, sabem aquest temps breu quan serà? Ho ha dit, no se sabrà. 
 



 

Sr. Alcalde: No, no, avui, aquest dematí, el tema del tren, aquest dematí hem tingut una reunió 
els alcaldes afectats per la via de Salou, perdó, d’Hospitalet-Vandellós, Cambrils, Vinyols i 
Salou amb el delegado del Gobierno per tal...el tema del desmantellament de les vies del tren i 
encara no tenen una data. Parlen que abans de que acabi l’any començaran a passar els trens 
però no donen una data concreta, parlen de que abans que acabi l’any, passaran els trens. 
L’estació d’Hospitalet està pràcticament executada, l’estació de Cambrils està pràcticament 
executada, els temes de subministrament, tot això està pràcticament fet, o sigui, aquí hi ha una 
informació que és de, diguéssim, política i una informació tècnica de peu d’obra que la viuen els 
municipis afectats directament com podem ser nosaltres o Hospitalet amb l’estació. Tot indica 
que abans de final d’any, i això és el que diuen, que la nova via començarà a passar. Gràcies. 
Si no hi ha cap pregunta més, passaríem doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions? 
Vots a favor? Doncs, quedaria el punt aprovat. 
 

Identificació de l’expedient: Suspensió de tramitació de llicències i de plans urbanístics i 
instruments de gestió urbanística en l’entorn de l’avinguda Barcelona de Miami Platja 

Número d’expedient: Serveis Territorials/ Urbanisme/ Exp. 1822/2018 

Tràmit: Aprovació 

  

Fets 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre 
de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007. 

2. En data 5 de desembre de 2017 , la Junta de Govern Local va prendre l’Acord contractar 
l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP, amb NIF B-64.750.300, per dur a terme els treballs tècnics 
consistents en la redacció de l’Estudi d’idoneïtat urbanística i territorial de la transformació de 
l’Avinguda Barcelona i entorns. 

3. L’arquitecte municipal ha redactat un informe proposant que se suspengui la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com 
també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, de nova construcció i 
gran rehabilitació amb augment de volum així com, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 

4. En l’informe de l’arquitecte municipal es concreta l’àmbit de la suspensió que està inclòs dins 
el de l’ Estudi d’idoneïtat urbanística i territorial de la transformació de l’avinguda Barcelona que 
està portant a terme l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP el  i els seus entorns. S’hi inclou l’entorn 
de l’Avinguda de Barcelona de Miami Platja des d’una illa per sobre en sentit muntanya i fins la 
via del tren en sentit mar, per sota la via del tren s’incorporen a l’àmbit d’aquesta moratòria dos 
grans espais sense edificar. S’incorpora plànol adjunt a l’informe. 

5. El termini de la suspensió serà d’un any i caldrà excloure’n els procediments de concessió de 
llicència iniciats amb anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió previstos en l'article 71 



 

de la Llei d'urbanisme. Aquesta resolució de suspensió podrà ser aixecada, totalment o 
parcialment, en qualsevol moment per acord plenari. 

  

Fonaments de dret  

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre 
de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007. 

2. L’article 73 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), regula la suspensió de tramitacions i de llicències per a 
l’estudi de la formació o reforma d’instruments de planejament urbanístic. 

3. Els articles 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU), desenvolupen els articles anteriors i en regulen els 
detalls. 

4. D’acord amb l’article 102.4 de l’RLU mentre estigui suspesa la tramitació es poden tramitar 
els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat. 

  

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup 
mixt, FIC i C’s) i 6 abstencions (grups municipals: PDeCAT i ERC) acorda: 

1. Aprovar la suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, de nova construcció i gran rehabilitació amb augment de volum així com, d'instal·lació 
o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial; per un termini d’un any, en l’entorn de l’Avinguda de Barcelona de 
Miami Platja, en l’amplada d’una illa per sobre de l’avinguda, en sentit muntanya, i per sota de 
l’avinguda fins la via del tren, en sentit mar. Per sota la via del tren s’incorporen a l’àmbit 
d’aquesta suspensió dos grans espais sense edificar situats. Aquest àmbit es grafia en plànol 
adjunt a aquesta resolució. 

S’exclouran d’aquesta suspensió els procediments de concessió de llicència iniciats amb 
anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió previstos en l'article 71 de la Llei 
d'urbanisme. Aquesta resolució de suspensió podrà ser aixecada, totalment o parcialment, en 
qualsevol moment per acord plenari. 

  

2. Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la província. 

 
Precs i Preguntes 
 



 

Sr. Alcalde: Passaríem al torn de Precs i preguntes.  
 
Sr. Redondo: Que ha preguntat si, des de l’Ajuntament, si vam anar a fer activitats el 8 de 
març, bé, no només el dia 8, tota la setmana, des de Cultura, des de Joventut i des del Pla de 
Barris, es fan activitats per les biblioteques, a l’aula TIC i als casals joves del tema de la dona, 
tota la setmana. El dia 8 es fan unes reunions grupals als casals actives però durant tota la 
setmana es fan activitats en aquesta línia. Era comentar-ho perquè ho sapigueu. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sr. Aragonès, té alguna pregunta? No? Tu primer, vostè primer. Per part 
de Ciudadanos, si vol fer ús de la paraula. 
 
Sr. Velasco: Creo que en la Junta de Portavoces ya comenté algo pero me gustaría saber la 
opinión, en este caso, del responsable, el Sr. Gallardo. Sobre el tema…más que nada porque 
se me contestó un poco en general pero me gustaría concretar con el responsable. En las 
lluvias que hemos tenido estos días nos ha pasado por última vez, no sé si será por última vez, 
en el tema del puente de la policía local que quedó inundado y no me quedó claro una 
cuestión. Es, por ejemplo, ¿podemos preverlo? Y, ¿qué actuaciones hace en este caso la 
policía local para que un día evitemos que no haya un accidente grave? Y, luego, le quería 
comentar también, ¿al coche le arrastra la riada, la persona ha entrado allí? Porque la 
información que tenemos es bastante difusa. Gracias. 
 
Sr. Gallardo: Le confieso que no le puedo dar detalle al respeto de los últimos acontecimientos 
porque tampoco lo conozco al detalle. Pediré el correspondiente informe que estará recogido 
en las hojas de producción, las hojas diarias donde se determinan los acontecimientos, ya se lo 
haré llegar por escrito a ver qué ha sucedido con todo este tema. La previsión es eso, una 
previsión. No es fácil prever este tipo de acontecimientos, entonces, ya de por sí cuesta 
adoptar medidas de prevención, no obstante, también pediremos la información técnica 
correspondiente pero, si se pudiera saber con certeza, señalizarlo sería suficiente. Si no me 
equivoco, hay alguna señal que ya avisa de zona inundable, entonces, claro, hay que tener 
precaución. No está bien resuelto desde el punto de vista técnico aquella zona, eso no es 
imputable a la policía local, yo creo que a nadie es imputable esta resolución. De todas 
maneras, déjeme que recoja toda la información y le conteste con propiedad porque ahora lo 
que estoy haciendo es especular y prefiero darle la información apropiada, puntual y con 
soporte técnico adecuado. Tomo nota.  
 
Sr. Velasco: De acuerdo. No. Tenía alguna pregunta más. En este caso, es para el Sr. Regidor 
d’Esports. Es referente a una Junta de Gobierno Local del 20 de diciembre de 2017, espero 
que esta vez no le echemos la culpa al 155 porque antes, cualquier cuestión que pasa ahora, la 
culpa es del 155 o del Gobierno central, no, hasta cuando reclamamos ayudas para…o cuando 
reclamamos recuperar ayudas para nuestro municipio. Era para concretar ahora esta pregunta. 
En esta Junta hay un expediente, el 780/2016, se lo resumo pero, en este caso, es si se decide 
la reparación de las deficiencias detectadas durante los periodos de garantía de los 
polideportivos, tanto de Miami como de Mont-roig. Y, en este caso, hice la pregunta concreta el 
otro día y es lo mismo, creo que el expediente, los hechos en relación a las obras, es para 
resumir, en el caso de Miami: el sistema de calefacción mediante tubos radiantes tiene 
problemas en la calefacción; el extractor de humos principal y su instalación no es el adecuado; 
hay dos radiadores que no calientan; hay dos fugas en las válvulas; los calentadores solares de 



 

refuerzo al agua caliente sanitaria no funcionan; continua habiendo problemas de 
funcionamiento con la megafonía… Yo podría, creo que el expediente es amplio, ¿no? El de 
Mont-roig, estamos hablando de lo mismo. Nos preocupa, me imagino, desde esta fecha, nos 
preocupa si ya ha habido contestación por parte de la empresa. 
 
Sr. Pérez: Veo que te miras bien los números de expediente pero no te centras bien a la 
persona que le has de preguntar. El Sr. Regidor de Deportes es alguien que explota algo 
cuando está construido. Le estás preguntando algo de obras que, evidentemente, él no 
recepciona las obras sino [Inaudible 55:13]. El Ayuntamiento lo que ha hecho es que hay un 
periodo de garantía de las obras que se ejecutan y lo que hace es que, antes de que acabe el 
periodo de garantía, el Ayuntamiento reclama a la empresa que subsane todas las incidencias 
que hay, muchas de esas de las que has enumerado tú. Pero eso lo hace, más que nada, 
porque durante el periodo de garantía, si caduca ese plazo y el aval, que el Ayuntamiento tiene 
dinero para retener y ejecutar las obras, si no lo comunica y no lo hace, el Ayuntamiento lo que 
hará antes de devolver el aval es ejecutar esas obras, tanto el de Miami como el de Mont-roig, 
como las obras del campo de futbol, como cualquier rehabilitación. El Sr. Ángel Redondo lo que 
hace es, luego, explotar esas obras una vez están terminadas pero él de esa carta no… A él le 
podrán notificar las incidencias los técnicos que tiene de “oye, pasa esto, el sonido va mal” o “la 
huella no funciona” y lo que hace es transmitirlo al ingeniero que es el que va al director de la 
obra para que haga esa carta y reclame a la empresa que subsane esas deficiencias. Te lo 
digo porque, en todo caso, la pregunta tendría que ir dirigida a mí pero, bueno, ya te contesto.  
 
Sr. Velasco: Lo primero agradecerle por enseñar a alguien que no sabe. Nuestro trabajo en la 
Oposición es fiscalizar y hacer las oportunas, las preguntas que creemos oportunas. Es cierto, 
ha dicho “advertir a la constructora que, en caso de que no se atienda el presente 
requerimiento, el Ayuntamiento procederá a efectuar estas reparaciones subsidiariamente a 
cargo de la fianza depositada”. Nos preocupa, como ha ocurrido algunas veces y con 
frecuencia, que las empresas se van y no se hacen cargo de ello. El señor responsable del 
área de Deportes, yo creo que él recibirá muchas veces cuando tiene problemas para que 
estas instalaciones funcionen correctamente, me suena un poco como querer tirar la pelota 
hacia otro lado. Yo creo que él estas deficiencias le aseguro que las encontrará pero, bueno, si 
usted cree que con esta aclaración “nos conformaremos”, entre comillas, lo que haremos será 
esperar y volverle a preguntar porque ¿cuánto tendremos que esperar para que alguien nos 
conteste si estas deficiencias se han reparado? Me lo puede contestar usted o el Sr. Ángel 
Redondo, me da igual. 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que, si hay una cosa clara, Sr. Velasco, es que el Ayuntamiento licitó una 
obra, se adjudicó a una empresa, esta empresa ha realizado la obra, ha hecho cosas que no 
están bien, el Ayuntamiento ha presentado una reclamación y la empresa tiene que responder 
ahora. Si no responde la empresa ante esta reclamación, el Ayuntamiento tiene un aval y 
ejecutará estas obras en contra del aval. ¿Cuál es el problema? Que la Administración va lenta. 
¿Cuál es el problema? Que las empresas, no solamente en este Ayuntamiento sino incluso 
cuando te hacen obras en casa, pues, que no siempre te las hacen bien y tienes que ir detrás 
del paleta “oye, que falta el sellado”. Yo si quieres te pongo el ejemplo de mi madre que ha 
cambiado la mampara y resulta que pierde agua porque no se lo ha sellado bien el paleta y ha 
llamado ya cuatro veces al…bueno, ya sé que la comparación no es…pero lo que pasa sí que 
el Ayuntamiento —el caso de mi madre no tiene un aval— sí que el Ayuntamiento tiene 



 

depositado un aval y, si la empresa no actúa como tiene que actuar, tendremos que ejecutarlo 
en este sentido. Y la otra cosa que tengamos en cuenta que la Administración es muy lenta y 
cuesta mucho de mover y todas estas cosas pero sí que aquí hay que decir en favor de los 
técnicos de la casa que han detectado todas estas deficiencias y que se está encima y que se 
está reclamando. Gracias. 
 
Sr. Velasco: Yo sí que le quería comentar que creo que me ha dado una mejor explicación que 
la que me ha dado el Sr. Tico, pero bueno, sí que le quería comentar que nosotros venimos 
aquí y preguntamos. Y le volveremos a recordar otra vez por si acaso a alguien se le olvida 
cuál es su trabajo, el que tiene que hacer. Nada más. Yo entiendo que la Administración va 
lenta. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sí, pero nosotros no reclamamos a la empresa, son los técnicos. Nuestro trabajo, 
lo digo porque… nuestro trabajo, lo estamos haciendo, creo, luego son los técnicos los que 
tienen que reclamar y hacer todas estas cosas y también, tanto el regidor de Deportes, que 
recibe en primera mano las quejas, como el regidor de Obras, que está encima, son 
conocedores de estas cosas. Pero usted tiene que volver a reclamar cuando crea conveniente, 
evidentemente, porque es la función que tiene que hacer.  
 
Sr. Velasco: Eso es. En el tema de los técnicos, a ver, una de las bases principales, como 
siempre, es el Ayuntamiento dejarse asesorar e informar por los técnicos, yo eso no tengo 
nada que decir. Gracias que han detectado estos.  
 
Sr. Alcalde: Muy bien. Gracias. Sr. Aragonès. 
 
Sr. Pérez: Perdona, Velasco, yo no te he querido en ningún momento ofender, lo que pasa que 
he visto que has recalcado tan bien la fecha, el expediente, a lo mejor con [Inaudible 01:00:19] 
las deficiencias del pabellón hubieras acabado y no hace falta…Simplemente he dicho que 
“veo que te estudias bien los números de expediente y tal” nada más te he dicho esto. 
Perdona, eh, perdona si te he… no ha sido mi intención. 
 
Sr. Velasco: Es nuestro trabajo, hay un expediente y era muchas veces para esquematizar. Yo, 
muchas veces, a veces, bueno, quiero entrar menos en el expediente pero era para aclarar 
mucho más la pregunta, pero, bueno, yo creo que no tiene nada más. 
 
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Sr. Aragonès. 
 
Sr. Aragonès: Sí, jo, degut al prec i la pregunta del company Francisco, sí que també 
m’afegeixo, Joan, amb el tema de la policia. Aquest vado per davall del tren, davall de la plaça 
Fleming, que sempre s’omple d’aigua, allí un tema, abans hi havia un desaigüe que desaiguava 
bastant bé. Està en condicions aquest desaigüe? Per exemple, una. I una altra, home, la 
caserna de la policia és que està a 50 metres d’aquest lloc i és lamentable que gent que s’ha 
trobat allà dintre es tinguin d’ajudar un a l’altre i algú ha perdut el cotxe o el motor i que la 
policia a 50 metros, cada vegada que plou, no sigui capaç d’anar allí a veure si la seva 
presència pot ajudar algú o posar una valla, o posar una valla i tallar el trànsit. És molt 
lamentable, Joan. Gràcies.  
 



 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Per part del grup d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Sí, tenim una pregunta per Impuls econòmic, per la Sra. Yolanda. Ens agradaria 
saber si enguany, ara al març, tal com va passar l’any passat, tornarien a oferir la nova oferta 
de cursos de formació i una mica si ja es coneix l’oferta que es faria i a partir de quan serien les 
inscripcions, etcètera. 
 
Sra. Pérez: Sí, bon dia. Ara actualment estem treballant en l’oferta formativa. Aquest matí 
justament he signat la impressió dels fulletons, o sigui que sortiran a principis de març. És cert 
que encara estem negociant algun curs perquè estem ajustant la formació, s’estan fent 
consultes a les empreses. I també enguany estem estudiant la possibilitat, no, enguany el que 
farem és exigir un mínim d’assistència als cursos, si no hi ha un mínim de 10 hem decidit que 
no es faran, i també aplicarem una fiança perquè la gent acabi el curs, o sigui, serà necessari 
pagar una fiança, si no s’acaba el curs o si no es té el 80% d’assistència, no es tornarà la 
fiança. Per què fem això? Perquè ens hem trobat que, no en tots els casos, però en alguns 
omplim el curs amb 25 persones i l’acaben cinc o vuit, bueno, pues, i això quan és gratis 
t’apuntes si t’interessa bé i hi ha gent que ho deixa i això no pot ser perquè moltes vegades es 
queda gent fora que ja quan la truquem diuen que ja ha començat i que no té sentit que 
comencin a mitjans del curs i estem preparant així enguany la formació.  
 
Sra. Aragonès: També únicament aniran dirigits a aturats i a treballadors de les empreses 
municipals? I, una mica, ja que ha dit que parlem amb les empreses, suposo que és per 
detectar necessitats de formació, i a part de les empreses parlen amb algú altre? Amb algun 
altre? 
 
Sra. Pérez: Sí, lo que s’ha fet sempre, els cursos són oberts a tothom, no només per la gent 
aturada. Sempre són oberts a gent que està en actiu o a gent aturada, el que sí que hi ha 
formació més específica per a gent que està a l’atur i després d’altres per gent que està en 
actiu, que per això també l’any passat vam introduir moltes xerrades formatives, xerrades que 
són 2-3 hores que són obertes a tothom però, especialment, per a gent que està en actiu. I què 
més m’ha preguntat?  
 
Sra. Aragonès: Per saber una miqueta la selecció de l’oferta, que com detectava les 
necessitats de formació. 
 
Sra. Pérez: Sí, ja ho vam detectar l’any passat, ens vam reunir amb empreses, amb grans 
empreses, ens vam reunir amb càmpings, amb Bonmont, amb comerciants del municipi per 
detectar les seves necessitats. També el que volem és fer una oferta formativa perquè la gent 
que faci aquests cursos tingui una sortida laboral dins del nostre municipi. Això no vol dir que 
no puguin marxar a una altra ciutat per treballar però sí que intentem, ja que ho subvenciona 
l’Ajuntament, doncs, que puguin després treballar dins del municipi. I enguany ho hem tornat a 
fer. També tinc que dir que s’ha intentat, per això hem trigat un parell de setmanes més, s’ha 
intentat col·laborar amb tema de formació amb el municipi veí per ampliar l’oferta formativa, 
com que també estem molt a prop i per tal de no repetir formació, però finalment la farem com 
sempre, nosaltres sols. 
 



 

Sra. Aragonès: L’última pregunta, ja que ha parlat de la fiança, saben la quantitat? Perquè, en 
principi, aquests cursos són totalment gratuïts?  
 
Veu 13: Sempre són gratuïts i són cursos que costen molts diners i hi ha gent que els aprofita i 
hi ha gent que no els aprofita i a tot arreu, bueno, a tot arreu hi ha fiança i, a més a més, a tot 
arreu es paguen. Cambrils, per exemple, té una oferta formativa que és brutal que té un llibre 
sencer però tot, tot es paga, fins el curs de manipulació d’aliments que és dels més econòmics 
que hi ha, tot es paga. I aquí, clar, aquí sempre és tot gratis i quan és gratis també es valora a 
menys, moltes vegades, no tothom i el que volem és això, una implicació, i que la gent que 
vulgui fer la formació que realment tingui una necessitat i que pagui una fiança, estem parlant 
de 50-560 euros només, no estem parlant de fiances... També estem estudiant, estem “en ello”, 
que potser la gent aturada que pagui menys de fiança. Però, bueno, la fiança hi haurà sempre i 
el mínim d’alumnes també el ficarem. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup del PDeCAT? Sí? 
 
Sr. Chamizo: Sí, a veure, tinc una primera pregunta per la regidora. A veure si encerto a qui he 
de preguntar. Mira, volíem preguntar —dic, ostres, tal com està el tema— volíem preguntar 
sobre el procediment obert que es va fer del Club de Mar, del projecte, la relació del projecte de 
l’execució d’obra del Club de Mar que ha quedat desert. Llavors, volia saber com està aquesta 
situació, quan es tornarà a licitar o si tenen previst inaugurar-lo aquest any com es va dir al Ple 
del juny o juliol, crec. 
 
Sra. Pérez: Sí, sóc jo la regidora que t’ha de contestar però potser l’alcalde m’ajuda també. 
 
Sr. Chamizo: Perfecte. 
 
Sra. Pérez: No es va quedar desert. Es va presentar una empresa però lo que passa que el 
projecte que va presentar aquesta empresa no tenia res a veure amb les bases, el disseny 
realment no ens va agradar, a més a més, era un material que no... Sempre parlem que és una 
zona molt, és una zona natural, és una zona verda que volíem que fos una construcció 
sostenible i el que platejaven era pedra i alumini, o sigui, era algo així que no ens va agradar. A 
més a més, ho vam poder, no sé com és la paraula, Secretari, denegar o desestimar, com que 
no s’adequava a les bases va ser fàcil dir que no ens serveix.  
 
Sr. Secretari: En tot cas,  [Inaudible 01:08:25] l’empresa perquè no se li va admetre la proposta.  
 
Sr. Chamizo: No, jo deia lo de que es va declarar desert perquè, clar, a l’informe que es va fer 
de tot el que vostè m’està explicant diu “declarar desert aquest procediment obert per a 
contractació conjunta”, o sigui, per això preguntava, suposo que tindran previst treure la licitació 
lo més aviat possible. 
 
Sra. Pérez: Aviam, teníem molta pressa, a més a més, ja sabeu que això és un cofinançament 
del Ministerio, s’havia de presentar, el que tampoc no volíem és que, com que és el que tenim, 
fer qualsevol cosa, això ho tenim clar. Quasi que és millor no ho fem però ho fem bé i per això 
ho vam deixar desert. Ara ja tenim un projecte que s’ha de començar a treballar, ara han fet 
l’estudi geotècnic, s’està treballant, s’ha fet el geotècnic abans de final d’any i ja hem vist la 



 

proposta, inclús vam anar a visitar la fàbrica que està construint els mòduls perquè volíem 
veure tot de primera mà, materials i tot, hem estat parlant amb els que han de fer l’obra i bé. Si 
inaugurem enguany? Jo espero que sí. Espero que sí, és la idea. Per aquest estiu? Jo dubto 
que estigui perquè és el que diem, això són molt lents i no crec que estigui per aquest estiu 
però sí, potser, per final d’estiu. 
 
Sr. Chamizo: Gràcies. Tinc una altra pregunta pel regidor de Recollida i segurament el Sr. 
Alcalde també podrà ajudar perquè està... Volia saber si, jo tinc les xifres del 2016, i volia saber 
si ja saben les dades corresponents al percentatge de recollida selectiva del municipi del 2017. 
[Inaudible 01:10:10] Val. No, li pregunto perquè... [Inaudible 01:10:17] No, ho dic perquè, mirant 
les de 2016, estàvem, en l’objectiu que marca el PRECAT, que és el programa aquell de 
prevenció del 2020, estàvem molt allunyats d’aconseguir els objectius de recollida selectiva i de 
rebuig i, precisament, el Consell Comarcal ara s’ha, han tret una campanya, “La bona brossa”, 
que realment el nostre municipi, si aconseguim els objectius, podria aconseguir millores en el 
tema de la recollida selectiva i demés. I era si sabien, suposo que sí que saben que existeix 
aquest projecte, i si havien parlat d’adherir-se com ha fet l’Ajuntament de Vilaplana, em sembla, 
i  [Inaudible 01:11:05]. 
 
Sr. Alcalde: Contesto. Estava buscant les dades de recollida que precisament ahir van passar 
pel Consell d’Administració però sóc un desastre pels números... Anem a veure... 
 
Sr. Chamizo: Jo a la pàgina web de Secomsa he trobat: el rebuig, el 58... 
 
Sr. Alcalde: Aquí estan les del dos mil...la comparativa 2017-2016 i, a veure, en rebuig, un, dos, 
tres, el rebuig al 2016 va ser un 58,89 i el 2017, un 59,92. Sobre la campanya, el que ha fet el 
Consell Comarcal conjuntament amb Secomsa, en aquest cas, és fer aquesta campanya, 
provar només amb tres municipis, si no recordo malament, dos o tres municipis, exacte, amb 
dos municipis. És la primera prova i, en funció d’aquests resultats, s’anirà aplicant a la resta de 
municipis en els quals Secomsa té l’activitat. Per lo tant, és per tots els municipis del Baix 
Camp que anirà destinat aquesta campanya. 
 
Sr. Chamizo: Una altra pregunta que no acabo de...bueno, no l’entenc gaire bé, a veure si... Es 
va aprovar a una Junta de Govern Local que urbanitzacions que en principi són privades es fes 
el projecte de l’IDAE, es canviés tot el que són fanals i demés, però, després, aquest 
manteniment no el gestionaria l’Ajuntament. És correcte? Bueno, jo he vist aquí, a més hi ha 
escrits de presidents d’urbanitzacions en el que després demanen la cessió perquè es fes 
càrrec l’Ajuntament però, de moment, es veu que, segons fica aquí, Sant Miquel, per exemple, 
és un exemple que no s’agafa el manteniment. Jo pregunto, aquest projecte en principi era per 
infraestructures públiques, per dir-ho d’alguna manera, no sé si se’ls cobra una part de lo que li 
costa a l’Ajuntament ficar-hi aquests fanals o si té previst en un futur proper recepcionar 
aquestes urbanitzacions. 
 
Sr. Pellicer: Jo li explico. Abans d’executar les obres aquestes de l’IDAE es va signar amb 
aquestes urbanitzacions, nou urbanitzacions, un preacord o com un acord amb el qual faríem la 
cessió de l’enllumenat. El fet és que ja hi ha un acord de Junta de Govern i una reunió amb 
aquestes nou urbanitzacions que des de l’1 de gener això ho té assumit l’Ajuntament, el 100% 
de l’enllumenat, on ja s’ha engegat el procés del canvi de nom perquè estigui, sigui a nom de 



 

l’Ajuntament i l’empresa municipal ja ha rebut l’ordre des de l’Ajuntament de fer el manteniment 
d’aquestes nou urbanitzacions que quedaven, que estaven fora de l’àmbit de gestió de 
l’Ajuntament.   
 
Sr. Chamizo: Val, és que jo em refereixo aquí, a aquest escrit de l’Ajuntament de Junta de 
Govern, que diu que, per exemple, eh! en el cas de la urbanització Sant Miquel, “un cop 
efectuat el canvi de lluminàries, les despeses de manteniment i consum elèctric seguiran sent a 
càrrec dels residents sense que l’Ajuntament...” 
 
Sr. Pellicer: Això era una que tenia aquesta condició però s’ha canviat total i ha passat a ser 
com la resta. És a dir, avui, l’Ajuntament assumeix el 100% de l’enllumenat del tot el municipi i 
la gestió de tot el municipi.  
 
Sr. Pérez: Esto se hizo porque, al principio, nosotros teníamos alumbrados, como dice muy 
bien Ferran, de urbanizaciones que no estaban recepcionadas por el Ayuntamiento. Entonces, 
primero tuvimos que hacer un documento en el cual nos autorizara a poder trabajar en ese 
alumbrado. Una vez hecha la obra, claro, allí entrábamos en una incongruencia porque ¿qué 
pasa? Si el Ayuntamiento ejecuta una obra y, como hablábamos antes de las garantías, la 
instalación, el báculo que de alguna manera se pone no pasara a ser titular del Ayuntamiento 
ahí teníamos una pequeña problemática de quien hacia el mantenimiento de algo que instala el 
Ayuntamiento pero que no lo mantiene el Ayuntamiento sino esas urbanizaciones que eran 
privadas, con lo cual la garantía de la obra hubiera tenido problemas. Entonces, lo que se 
decidió en la Junta de Gobierno es, a partir del 1 de enero, como dice muy bien Ferrán, es 
hacer el cambio de nombre de toda la parte eléctrica de las urbanizaciones y que pasen a ser 
municipales porque, entonces, mediante un curso que preparará la empresa a los técnicos 
municipales, entonces el Ayuntamiento podrá asumir tanto el coste de ahorro de las 
urbanizaciones como el mantenimiento de esa obra. 
 
Sr. Pellicer: Me permet afegir una cosa? Només anunciar-los que, ahir, aquest curs que ha 
anunciat el regidor, tota l’empresa, la part elèctrica, va estar durant un dia de formació a 
l’empresa que ha subministrat tot aquest material nou, evidentment, per tenir la capacitat de 
resoldre els problemes. També vam anunciar i vam anunciar conjuntament amb el regidor que 
el procediment ara de reparació de llums serà una mica més lent del que seria habitual i explico 
el perquè, és important saber-ho tots, tant els nous àmbits com els àmbits. Perquè avui tot 
aquest material està en garantia, per lo tant, quan hi hagi una acció, una farola, nosaltres tenim 
que anar allí, saber què passa, reclamar a l’empresa, evidentment, el material que sigui i, 
llavors, reparar-lo. Per això ja demanem i anunciem que sí que som lents l’Administració però 
també per complir i no tenir que pagar dos vegades una cosa que a lo millor li correspon pagar 
a l’empresa... Tot i això, s’estan habilitant tenir uns x materials per donar resposta lo més 
ràpidament  [Inaudible 01:17:23] possible però sí que tenim que entendre que hi haurà la 
reclamació de la bombeta fosa, si toca o no toca, per lo tant... Només volia anunciar això. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sr. Chamizo: Tinc un prec referent al cementiri de Miami Platja que ens han arribat diferents 
queixes de veïns sobre el seu estat, referent a la neteja i la jardineria. Agrairíem si us plau que 



 

fessin una ullada i poguessin restituir el que està en mal estat i adequar la neteja al lloc, per dir-
ho d’alguna manera. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sr. Pellicer: No discuteixo, segurament que hi ha una situació que es té que millorar però li 
poso un exemple que ens succeeix, que és una mica complicat de resoldre. Normalment la 
gent, ara que ha vingut Tot Sants i això, hi porta flors i fets ornamentals al cementiri. Va donar 
la casualitat, li poso un exemple, que va fer vent l’endemà, molt vent. Clar! Què fem? Li poso 
un exemple, arrepleguem totes les flors que no sabem de qui són, les llencem, no les llencem... 
És a dir, li poso, és a dir, no és cap excusa però li poso perquè sí que em van trucar i em van 
dir “què fem amb totes les coses que estan per terra?” Pues, també em sabia greu que hagués 
entrat allí, arreplegar-ho tot... Jo no sé, el tema del cementiri és per a mi, entenc, i per moltes 
persones un tema molt delicat, per lo tant, això no vol dir que no falti neteja i es tingui que 
netejar però li parlo d’una situació on no vaig saber exactament què contestar.  
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Sí? 
 
Sra. Margalef: Un parell de preguntes referents a algunes mocions que hem presentat en 
aquest ple. Em penso que és una pregunta pel Sr. Enrique. Al maig del 2016 vam aprovar per 
unanimitat una moció per la creació d’un programa de suport a majors de 70 anys. És per saber 
com està aquesta moció, si s’ha fet alguna actuació o no i què tenen previst fer. 
 
Sr. López: M’ha dit, perdoni, al maig del 2016? 
 
Sra. Margalef: Sí, vam presentar la moció per la creació d’un programa de suport a majors de 
70 anys i, segons l’excel que tenim, això va anar a Serveis Socials i no en sabem res més. 
 
Sr. López: Li donaré resposta al proper ple perquè ara mateix no tinc les dades. 
 
Sra. Margalef: I una altra pregunta, no sé a qui va dirigida, és pel tema dels canviadors als 
lavabos dels equipaments públics perquè penso que se n’han ficat alguns però hi ha 
equipaments públics que no tenen canviadors i és per saber si tenen previst posar-los o no i 
com està tot això. És una moció del març de 2017 que no es va aprovar perquè ens vau 
comentar que des de l’Equip de Govern ja s’hi estava treballant. Una moció conjunta amb 
Esquerra Republicana. 
 
Sra. Pérez: Sí, quan vau presentar la moció va ser quan ja s’havia fet la compra de canviadors 
que jo us vaig dir que ja podíeu haver-ho vist als expedients que ja estaven comprats els 
canviadors. Bueno, els de Turisme es van instal·lar uns quants i es va dir que s’aniria ampliant 
segons la demanda. És el que jo recordo en aquella moció. Nosaltres, els que vam comprar ja 
estan instal·lats i, si fan falta més, o sigui, aquí es va dir que s’anirien ampliant segons 
necessitats o “demanda” o “necessitats”, no recordo la paraula.  
 
Sra. Margalef: Demanàvem equipaments públics, no només en l’àrea de Turisme, que agraïm 
la teva resposta, però, per exemple, al poliesportiu ja sabem que es van posar, en biblioteques i 



 

casals no sé si s’han posat, etcètera, etcètera. Equipaments públics volem dir els equipaments 
públics de l’Ajuntament.  
 
Sr. Alcalde: Val, farem un seguiment. D’acord. Alguna pregunta més? Sí? 
 
Sr. Moreno: Bé, la meva pregunta és per l’Àngel. Primer de res, donar-vos l’enhorabona per 
l’equip de treball que teniu, per les festes i les actuacions que han sigut prou complexes. Per 
una altra banda, després de la festa, està clar que, durant el procés, el que és la zona 
esportiva, amb el tema de les proteccions, han quedat molt malmeses perquè és normal, la 
gent tira líquid o li cau, i paper i tal i, llavors, realment és molt escandalós, inclús per la gent del 
servei de neteja, perquè és un sistema que de seguida que el toques es doblega, és inflexible, i 
llavors, o sigui, em refereixo o em dirigeixo en això. Ara, aquesta setmana, no hi ha hagut cap 
activitat esportiva dins el poliesportiu perquè, lògicament, surt molt més car pel tema de 
l’aplicació, muntar, desmuntar, s’ha proposat no tenir activitat perquè aquest cap de setmana hi 
ha la Quatre Termes, no? Llavors, la història, el problema, la meva pregunta és: s’ha plantejat 
d’alguna altra manera buscar una altra alternativa de canviar això perquè no tinguem...? O 
sigui, surt a compte això? O sigui, hi ha algun sistema? Es té previst? Perquè no és algo que 
pugui ser “bueno, és que és algo eventual”, no, és que això serà per sempre, no? 
 
Sr. Redondo: Gràcies. Faré estesa la teva felicitació al meu equip, estic d’acord amb tu, tinc un 
equip molt bo. El que m’estàs, la solució del que m’estàs dient, crec que si no s’ha iniciat, 
s’iniciarà en molt curt termini un procés participatiu per a veure què fem del nou espai sòcio-
cultural. Aquesta és la solució. O sigui, jo, com a regidor de Festes, necessito un espai per fer 
festes, per fer balls, per fer tal i l’únic que tinc, desgraciadament, és el poliesportiu que, com a 
regidor d’Esports, ja m’agradaria que només serveixi d’esports però, com que no tinc un altre 
lloc, tinc que fer-ho aquí. La solució passa per aquesta, aquesta és la idea, un procés 
participatiu i, si no aquest any, el que ve, tindrà un nou espai que faci que allí només es faci 
esport. Gràcies. 
 
Sr. Moreno: Però, en un principi, o sigui, algo... Si estem parlant d’un any no seria un problema, 
tothom té paciència però no hi ha previsions tampoc de cap mena. Sí? 
 
Sr. Alcalde: Pel tema del terra, sí. Crec que hi ha hagut un... El tema del terra, aquestes lones 
que es van adquirir de moment no estan funcionant correctament, per res. Volien ser les 
mateixes que s’utilitzen des de fa temps a Miami però són molt més fines i el que provoquen és 
que s’aixequin i tot això. S’ha de buscar un sistema nou, ja veurem si són lones o el que sigui, 
d’acord?, per tal de que el terra estigui tan protegit com està ara però, a més a més, no dificulti 
que sigui perillós per les persones. 
 
Sr. Moreno: Clar, és que ens trobem que, a part l’aplicació és molt cara! Realment, la brigada 
que està allà, jo em poso les mans al cap si, cada vegada, o sigui, després del cap de setmana, 
manipular allò, enrotllar-ho, posar-ho a puesto, deixar-ho net i després munta i desmunta i el 
temps que perdem! Perquè hi ha entitats o associacions o clubs que tenen que anar a jugar 
fora o a la pista d’estiu i, llavors, clar, sí que està bé que tenim, com vostè diu, “previsió de” 
però... 
 



 

Sr. Pellicer: [Inaudible 01:25:20] El pressupost d’inversió ja té una dotació de 500.000 o 
400.000 euros al espai socio-culturarl. És a dir, que tot és lent però això és un fet de 
construcció bastant immediat. No és allò de dir “és que ja ho pressupostarem”, és que ja està al 
pressupost, necessita una més dotació de diners però una part efectiva de l’últim crèdit que es 
va fer va anar per fer aquest espai. 
 
Sr. Moreno: Val, però, vull dir, fins que no es faci el procés, clar, està molt bé... 
 
Sr. Pellicer: Però, vull dir, no és una cosa... Jo entenc que en un termini d’un any, un any i mig, 
com a molt, té que està la decisió, a part de la participació, hi ha una realitat econòmica que 
està damunt de la taula. 
 
Sr. Moreno: Pues ja està, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. No hi ha cap pregunta més. Abans d’acabar, en tot cas, acabar de donar-
los informació sobre la reunió que he mantingut aquest dematí, com deia, no hi ha hagut una 
data concreta per tal que ens diguin quan començaran a passar els trens per la nova via. Sí 
que hi ha el ferm compromís per part de l’Estat del desmantellament d’aquesta via. No es 
planteja res més que desmantellar-la perquè això és el que diu el projecte d’impacte 
mediambiental i, a més a més, això és el que volen els cinc municipis, per lo tant es 
desmantellarà. Compromís per part del delegado del Gobierno de mantenir una reunió amb el 
ministre abans que acabi el mes per tractar aquest tema en concret, traslladant-li totes les 
inquietuds i preocupacions per part dels municipis en el sentit de que no hi ha un projecte de 
desmantellament, si comencen a passar els trens allò es quedarà allí molt de temps, temes de 
seguretat, temes de periodicitat, temes de brutícia, l’impacte pels municipis que som turístics és 
molt gran i el que volem és que es tregui i així se li traslladarà al ministre. El consens dels cinc 
municipis, no hi ha una altra alternativa que no sigui desmantellar aquesta via. I que es crearà 
una comissió de seguiment en el moment que tinguem el feedback per part del ministre per tal 
de quins són els passos a seguir. Vull pensar i així hem pensat i hem coincidit tots els alcaldes i 
l’alcaldessa que la reunió, en un principi, ha estat positiva i ara el que esperem és que les 
coses es comencin a fer realitat. D’acord, doncs, si no hi ha res més, no, val, doncs, s’aixeca la 
sessió, moltes gràcies. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Fran Morancho López                                                           Octavi Anguera Ortiga 
Alcalde                                                                                 Secretari accidental 
 
14 de febrer de 2018 
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