ACTA DE LA SESSIÓ
Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2017/2
Ordinari
3 de febrer de 2017
8 de febrer de 2017
13:00 h. – 14:00 h.
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 CIU
José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU
Imma Margalef Ciurana, regidor CIU
Annabel Garcia Echevarria

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM
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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. Hi som tots. Donarem inici al Ple, la sessió ordinària

1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les Actes de data 9 de novembre i
21 de desembre de 2016.

Sr. Alcalde: El primer punt: Aprovació de l’acta de la sessió anterior de dates, les actes,
de 9 de novembre i 21 de desembre. Si no hi ha res, les donaríem per aprovades.

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a les
redaccions dels esborranys de les actes de les sessions del Ple de dates 9 de novembre
i 21 de desembre de 2016.

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.

2. Aprovar, inicialment, si s’escau, la modificació de l’Ordenança de tancaments.
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El següent punt és expedient, aquí, una modificació de l’ordenança reguladora de la
taxa? No.

Sr. Secretari: Sí, el títol que ha sortit és el que es va donar a l’expedient però, realment,
és la modificació de l’ordenança de tancaments.

Sr. Alcalde: De tancaments. Ah, val, val, d’acord. Si us plau, el regidor, si vol donar
explicació.

Sr. Pérez: Sí, bon dia. Bueno, es una modificación que se lleva tiempo trabajando a
consecuencia de que, según la antigua normativa, pues, la gente tenía una altura de las
vallas sobre de un metro, metro diez, depende de la urbanización que estuviera o el
ámbito. Lo que hacía luego, esto la gente lo cubría o lo suprimía con un seto. ¿Qué ha
pasado? Los setos de cipreses, mayoritariamente, se han ido haciendo grandes y,
entonces, la gente por problemas de espacio o de alergias, se han ido retirando y ahora
lo que quedaba era una valla de un metro, metro diez, con la problemática de que la
gente tenía poca intimidad dentro de sus parcelas. Estas últimas tres urbanizaciones
que quedan, que es Costa Zefir, Pino Alto y Masos d’En Blader, lo que se hace, de
alguna manera, es con la misma tipología de valla que existía, lo único que se ha
modificado es la altura de la valla, que podrá ser, pues si antes era de metro diez, ahora
podrá llegar de macizo hasta 1,60 y, luego, una parte calada que podrá ser en aluminio
o celosía de 40 centímetros. Con eso se unifica todo el municipio y todas las vallas del
municipio podrán quedar a 1,60 de macizo y 60 de calado, menos Bonmont que esta no
se modifica, es la tipología de piedra existente, que es la que hay de piedra trabajada,
piedra [Inaudible 02:11] o piedra trabajada, que esa queda tal cual está. Nada más.

Sr. Alcalde: Gràcies. Hi ha alguna pregunta? Algun aclariment?

Sr. Velasco: Buenos días, perdón. Claro es que, menos, o sea, menos Bonmont, el resto
se unifica.
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Sr. Alcalde : Se unifica. En el resto se unifica la altura. ¿De acuerdo? Hay una serie de
urbanizaciones que tienen una tipología, un diseño concreto, que eso no se varía, se
modifica la altura.

Sr. Velasco: La altura. Gracias.

Sr. Alcalde: De nada. Alguna pregunta més? No? Aclariments? Passaríem, doncs, a
votacions de l’aprovació, seria aprovació inicial, eh? Vots en contra? Abstencions?
Doncs, quedaria aprovat per unanimitat.

Identificació de l’expedient Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de
tancaments.
Expedient número
Tràmit:

18/2017
Aprovació inicial

Antecedents
1. Aquest Ajuntament va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 192, de data 21
d’agost de 2009, l’Ordenança de tancaments.

2. El transcurs del temps ha demostrat que aquesta ordenança no donava cobertura a
les necessitats plantejades.

3. Per aquest motiu, l’arquitecte municipal ha proposat la present modificació dels criteris
geomètrics i materials de les urbanitzacions Masos d’en Blader, Pino Alto i Cap de
Terme.

3.1.

En el cas de la urbanització Masos d’en Blader s’amplia la franja de material
opac a 1,20 m d’alçada, i a sobre reixes, teles metàl·liques o vegetació
arbustiva fins a una alçada màxima de 2 m

4

3.2.

3.3.

En el cas de la urbanització Pi Alt s’amplia la franja de material opac a 1,60 m
d’alçada, i a sobre reixes, teles metàl·liques o vegetació arbustiva fins a una
alçada màxima de 2 m
En el cas de la urbanització Cap de Terme s’amplia la franja de material opac
a 1,60 m d’alçada, i a sobre reixes, teles metàl·liques o vegetació arbustiva fins
a una alçada màxima de 2 m

4. El secretari accidental ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a
l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la normativa reguladora de
la matèria
5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea del Territori de data 1 de febrer
de 2017.

Fonaments de dret
1. Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local
2. Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
4. Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de tancaments, publicada
en el Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 192, de 21 d’agost de 2009, pel
que fa als criteris geomètrics i materials de les urbanitzacions Masos d’en Blader, Pi Alt
i Cap de Terme.
1.1.

En el cas de la urbanització Masos d’en Blader s’amplia la franja de
material opac a 1,20 m d’alçada, i a sobre reixes, teles metàl·liques o
vegetació arbustiva fins a una alçada màxima de 2 m.

1.2.

En el cas de la urbanització Pi Alt s’amplia la franja de material opac a
1,60 m d’alçada, i a sobre reixes, teles metàl·liques o vegetació
arbustiva fins a una alçada màxima de 2 m.
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1.3.

En el cas de la urbanització Cap de Terme s’amplia la franja de material
opac a 1,60 m d’alçada, i a sobre reixes, teles metàl·liques o vegetació
arbustiva fins a una alçada màxima de 2 m.

2. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP, al DOGC i a un diari
per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al
BOP, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau,
al·legacions.
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà
d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més
el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al
BOP i al butlletí informatiu local. També s’ha de publicar al DOGC la referència del
BOP en què es publica el text íntegre.

4. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

3. Afers Sobrevinguts
Sr. Alcalde: El punt tres és Afers sobrevinguts, no hi ha cap afer sobrevingut.
4. Mocions
Sr. Alcalde: I, punt quatre, Mocions, tampoc tenim mocions.
5. Precs i preguntes
Sr. Alcalde: I, per últim, tindríem Precs i preguntes. Per part del senyor Aragonès? No?
Senyor Velasco? Val.

Sr. Velasco: Sí, buenos días, de nuevo, vamos a ver. Creo que hemos otra vez
empezado el asfaltado del Paseo Mediterráneo, ¿verdad?

Sr. Alcalde: No, todavía, no. Falta una segunda fase que se inicia a mitad de este mes.
O sea, el resto que falta se inicia a mitad de este mes y, una vez que finalice el asfaltado,
la señalización horizontal y vertical.
6

Sr. Velasco: Como…está el Paseo Mediterráneo y lo que es el acceso a la estación
náutica, que es la bajada según se pasa el puente, ¿se tiene en cuenta que eso es
Paseo Mediterráneo? ¿Se va a asfaltar? Porque es un estado lamentable esa zona, ¡eh!

Sr. Alcalde: Sí, no está previsto en esta segunda fase, se quitó precisamente de esta
segunda fase porque lo que queremos, ¿no sé si se ha fijado que ahí hay una valla
también?

Sr. Velasco: Sí.

Sr. Alcalde: Eso es propiedad privada, de la valla hacia dentro es propiedad privada.
Entonces estamos con negociaciones con la comunidad de propietarios que pertenece
esta propiedad para llegar a un acuerdo para que eso forme parte también de esta zona.
Entonces lo hemos dejado parado esperando a que esto. Estamos también pendientes
de, ahora, de una segunda reunión, llegar a un acuerdo y, entonces, lo que haríamos,
si ahora, antes de que se vaya la empresa esta, nos da tiempo, pues, se haría, y si no
pues lo haríamos más adelante. Pero sí que en un principio estaba previsto pero, al final,
lo quitamos por este motivo, porque lo que no queríamos era asfaltar. Por otro lado,
estamos haciendo también un topográfico de toda esa zona porque tenemos dudas de
los límites de las propiedades y de las calles. Creemos que la calle es más pequeña de
lo que correspondería y hemos pedido también un topográfico para mirar hasta dónde
tenemos los límites.

Sr. Pellicer: También se está haciendo un estudio de la antigua depuradora que hay allí
para intentar eliminarla y quede todo enterrado y quedaría todo una zona de acceso a
la playa, de esta manera más correcto, ¿no? No encontrándose con esa depuradora o
exdepuradora, que ahora es una zona de bombeo, en este sentido.

Sr. Velasco: Si, bueno, mejoraría ese entorno. De todas formas, ¿no sé si ha acabado?
Vale. Se tenga en cuenta que, se llegue a un acuerdo con la comunidad o no, [Inaudible
05:57] se asfaltaría esa zona porque además hemos utilizado la herramienta, la línea
verde, hemos hecho algunas fotografías, que, de hecho, le felicitamos al Equipo de
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Gobierno porque han sido recogidas, pero, ¿se tendrían en cuenta aunque no se llegue
a un acuerdo con la…? De asfaltado, ¡eh!

Sr. Alcalde: Sí, evidentemente, el acuerdo está pendiente de solucionarse y el
topográfico se está haciendo ahora. Lo que no queríamos era hacer una cosa y después
tener que volver. Sabemos que ahora está mal, se parcheará un poquito…

Sr. Velasco: Muy mal.

Sr. Alcalde: Sí, sí, lo sabemos. Se parcheará un poquito, pero queremos tener el
topográfico bien definido de qué es lo que es público y qué es lo que es privado y,
entonces, y además lo que ha comentado el Ferran que se está, hay un estudio ya hecho
para quitar todo eso de ahí que no sirve de nada, aquella depuradora que no se está
utilizando y que ahora es solamente una estación de bombeo.

Sr. Velasco: De acuerdo, gracias.

Sr. Alcalde: De nada. ¿Alguna pregunta más? Per part d’Esquerra?

Sra. Aragonès: Bé, ens consta que a data 29 de desembre, la Junta de Govern va
acordar comprar tres equips d’impressió. O sigui, s’entén que suposo que eren tres
impressores per les biblioteques municipals i després es tiren enrere. Diuen que no es
poden adquirir aquestes tres impressores. Aleshores, bé, la nostra pregunta es, si
s’entén que, d’una manera o altra, és un material necessari, per què, doncs, l’adquisició
no es fa i si es preveu quan es podrà fer i aquest material podrà estar a la biblioteca?

Sr. Alcalde: Gràcies. No li puc contestar ara, ho sento, eh! Però prenem nota perquè,
suposo, que hi ha un raonament tècnic que jo desconec en aquestes moments. No sé
si la regidora tampoc, algú...

8

Sra. Pérez: A mi em sonava que va ser perquè vam decidir llogar en comptes de comprar
o algo així. Estàvem mirant l’opció [Inaudible 07:59] de llogar i, a més a més, et porten
el subministrament.

Sr. Alcalde: No, no, no, no va ser això. Ho mirem i respondrem millor. No, no és un tema
de renting. Li responem al proper Ple.

Sra. Aragonès: Bé, volem preguntar sobre l’escrit que tres agents de la Policia local
presenten a registre un escrit sobre indicis de mobbing i altres qüestions com pot ser el
nomenament dels caps de torn i es parla de la possible vulneració dels drets de la
informació i de promoció. Per aquest motiu, diuen, que la Junta de Govern demana una
investigació a la Direcció General de Mossos. Bé, a nosaltres ens agradaria saber, ja
que no en teníem constància fins ara, de, bé, en quin punt està aquesta investigació i
del que puguin dir, suposo, perquè s’entén que és un tema que demana certa privacitat,
el que puguin avançar-nos.

Sr. Gallardo: En tot cas, com molt bé vostè ha dit, en qualsevol cas l’alcalde si li vol fer
alguna ampliació... És un tema molt delicat, és un escrit, doncs, que en principi s’adreça
al senyor alcalde com a cap de personal de l’Ajuntament, és un escrit que conté tot un
seguit d’afirmacions que són bastant, jo les qualificaria com a mereixedores d’una
investigació i, per aquesta raó, tenint en compte que no hi ha ningú a l’Ajuntament que
pugui fer aquesta tasca, es valora l’oportunitat de demanar a la Sotsdirecció General de
la Policia de Catalunya, que és l’organisme competent en matèria policial a Catalunya,
que obri un expedient informatiu de tipus reservat, de tipus reservat, atesa la naturalesa
de les afirmacions que es fan en aquest escrit, i que nomeni un instructor a tal efecte.
Estem en la fase de sol·licitar i esperem resposta. En tot cas, senyor secretari, si pot
donar alguna informació, estem en fase, pendents de resposta.

Sr. Secretari: Jo crec, ara no, tampoc no puc precisar. Jo crec que es va prendre la
decisió deu fer dues setmanes, aproximadament. I això ara deu estar enviat a la Direcció
General de Policia perquè facin, jo no tinc més notícies que hagin dit res més.

Sr. Gallardo: Ells han de nomenar instructor, que serà evidentment una persona...Clar,
atesa la naturalesa de les afirmacions que es contenen en aquest escrit, el que s’ha
volgut és, des del Govern, donar la màxima prioritat a que es cursi i que ho faci un ens
absolutament imparcial, ho faci un tercer perquè, clar, entenc que si ho fa qualsevol
persona de l’Ajuntament pot veure’s condicionada per qualsevol altra raó. Llavors, es
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farà un expedient informatiu, serà de caire reservat, atesa la naturalesa de les
afirmacions. En tot cas, en privat, entenc, això ja ho veurem, se’ls podrà donar la
informació, en públic, no perquè afecta a la reputació i carrera professional de tot un
seguit de funcionaris i això, evidentment, hem de ser mot curosos i estem a l’espera de
que es tramiti aquest expedient, que s’iniciï, portarà el seu temps, això no és immediat.
I, quan tinguem les conclusions, les compartirem amb vostès fins allà on la normativa
ens ho permeti i això el senyor secretari ja ens dirà què és el que podem divulgar i els
podem informar. És un element, és una qüestió que, evidentment, s’ha de portar amb la
màxima discreció i amb la màxima cura. I el que hem fet, repeteixo, des del Govern és
donar-li trasllat a l’organisme que, entenem, és el que pot donar resposta objectiva,
professional, documentada i ja veurem quines conseqüències de tipus jurídic se’n
deriven i organitzatiu se’n deriven d’aquesta qüestió. Ja ho veurem.

Sra. Aragonès: Val, d’acord, gràcies. Bueno, volem treure de nou, tal com es va fer l’any
passat, el tema de la processionària, al regidor, el senyor Gairal. Recordem que l’any
passat ens explicava que, bé, que no s’havia pogut controlar perquè era un any
d’extremes condicions climàtiques degut a les temperatures altes, doncs, el tractament
que es va fer no havia sigut efectiu i, per tant, això va afavorir la seva proliferació, i també
ho contextualitzava com que l’any passat va ser un any excepcional. Bé, enguany les
temperatures no han tingut res a veure amb les de l’any passat i tornem a tenir tot el
terme infectat de les erugues, el terme i, sobretot, el que sí que realment ens preocupa
són els nuclis urbans, sobretot, evidentment, per les conseqüències que pot provocar
tant a les persones com als animals. És ben sabut això. Preguntem per què aquest
tractament que s’ha fet no ha funcionat, novament no ha tornat a funcionar, per què
segueix sent ineficient i ineficaç? Som conscients i entenem que és una tasca difícil per
l’amplitud del terme i tots els kilòmetres quadrats que s’han de cobrir, també som
conscients que molts propietaris de zones privades no fan la feina que probablement
haurien de complir i haurien de fer però, clar, és que també ens trobem que moltes
parcel·les de propietat municipal, això passa! És a dir, estan repletes i estan plagades
d’erugues. Aleshores, la nostra pregunta és quines mesures es portaran a terme,
evidentment, per evitar mals majors i a veure com podem afrontar aquest problema?

Sr. Gairal: Bé, és, jo ho compararia una mica, la situació la compararia amb la grip. La
grip, aquesta època és una època de grip, cada any es produeix la grip, hi ha anys que
més, hi ha anys que menys, es prenen les mesures de vacunació dels sectors amb més
possibilitats de perill però la grip hi és cada any. Es pot comparar perquè exactament és
la mateixa temporada, es pot dir. Quant a l’efectivitat del tractament de l’any passat,
l’any passat el tractament que es va fer va ser molt efectiu. Enguany no ho ha sigut tant,
enguany sí que no ho ha sigut tant efectiu. Estem discutint amb els tècnics el motiu. Ens
diuen els tècnics, perquè això està tot controlat, ens diuen els tècnics que enguany
l’afectació de la processionària és menor que la de l’any passat. Però l’apreciació dels
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veïns i nostra sembla que sigui major. Per què? Perquè el tractament que s’ha fet a les
zones públiques i a les parcel·les públiques, l’any passat va anar molt bé perquè no hi
va haver processionària i, en canvi, aquest any n’hi ha. Fa un rato he estat parlant amb
el tècnic i dic: “Escolta, l’any passat jo em passejava per la via del tren de Miami, un
exemple, i no hi havia una bossa i enguany hi ha pins que estan menjats.” O sigui, això,
clar, dit, és molt difícil dir el perquè i per quant, no? L’excepcionalitat, l’any passat va ser
un any excepcional, i enguany té la seva excepcionalitat. La seva és que l’any passat
va tenir una llarga durada, els efectes de la processionària, i enguany la durada serà
més curta. Enguany, està previst que, ha sortit ara, la setmana passada va ser quan va
ser el boom, i està previst que abans de que s’acabi el mes estaran totes les erugues
soterrades. O sigui, la durada serà menys que la de l’any passat a efectes visuals i a
efectes de l’arbrat. En vent, el fred, les pluges, bueno, és clar, això són qüestions
tècniques. Jo el que li tinc que dir és que, arrel de sempre, ja que ha parlat el senyor
Aragonès, recordo que, quan ell era alcalde i jo, regidor de Medi Ambient, es feien
aquells famosos tractaments aeris que anaven perfectes perquè hi va haver un munt
d’anys que no hi va haver quasi gens de processionària. Però, clar, allò, ara, això en
aquests moments no es pot fer. S’han fet gestions polítiques i s’han fet gestions
tècniques. Gestions polítiques. Les gestions polítiques s’han fet amb la Generalitat i ha
sigut l’únic municipi de la província de Tarragona on s’ha fet excepcionalment un
tractament aeri que ha afectat a les zones públiques que són dels Comuns, unes 100
hectàrees, i de la zona de l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca, que són unes 30
hectàrees, i Peiró. S’ha fet en helicòpter, cosa que, ja et dic, l’únic lloc de la província de
Tarragona i algunes zones del Pirineu. O sigui, això a nivell polític. I, a nivell polític,
també s’ha gestionat, s’han fet uns tríptics informatius, es van passar; s’ha ficat a la
pàgina web la informació de com es tenen que fer els tractaments, les persones
privades; al Comunica, bueno, s’ha donat informació. A nivell tècnic. A nivell tècnic,
doncs, s’ha fet el tractament el mes de novembre, com sempre, això del tractament
tècnic, com sempre, al mes de novembre se fan tractament amb productes biològics a
les zones públiques i parcel·les de l’Ajuntament i a les zones més concorregudes de les
zones rurals. O sigui, nosaltres no podem anar a fer el tractament a una finca privada
però sí que podem fer el tractament al costat del camí que és afectació del camí
municipal. Llavors també es fa una passada. A les persones privades, qualsevol persona
privada, l’inspector fa requeriments, avui mateix n’han passat per la Junta de Govern,
uns requeriments personals a cada persona: “Escolti, vostè té la parcel·la amb
processionària, faci el favor immediatament de tractar-ho perquè si no haurem de fer
una intervenció pública”. La intervenció pública no la fem, cosa que l’any passat, me’n
recordo que ho vam estar comentant arrel de la pregunta que va fer vostè, senyor
Chamizo, que en un moment d’una emergència la faríem, igual que es fa en un moment
d’emergència una intervenció amb una neteja per motius de salut. Però, clar, una
emergència és molt difícil, amb processionària, de dir, allò declarar-ho com a
emergència. És molt difícil! Es faria si hi hagués un moment donat però de moment no
ho anem fent. Per què? Perquè hi ha dificultats. També tenim que tenir en compte que
les partides econòmiques per fer aquests tractaments, cada any s’ha anat gastant, més
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o menys, alrededor dels 10 mil euros i enguany s’ha incrementat, hi ha una partida en
previsió del tractament aeri, una partida pel tractament aeri, al nostre pressupost
municipal, d’uns 4 mil, 5 mil euros. Que nosaltres vam pensar: “Si fes, la Generalitat fes
el tractament que ens ha fet enguany amb el mateix...” Clar, fer vindre un helicòpter aquí
és car per fer tot això però el mateix vindre l’helicòpter per la Generalitat, a la mateixa
empresa li diríem: “Escolta, el mateix dia que vinguis, aprofitem i fes-nos un tractament
a gust dels nostres tècnics del municipi.” Està previst al pressupost municipal. I, llavors,
bueno, doncs, en acabat, fem el tractament preventiu que és amb productes biològics. I
ara, a finals de gener, que és quan van començar a detectar i ara en aquests moments
s’estan fent tractaments de xoc químics, sobretot a les zones més afectades com pot
ser les escoles amb molt de cuidado, amb molt de cuidado, dirigits tècnicament, amb
uns productes específics, reconeguts, tot correcte. Però, clar, a lo millor fan avui el
tractament i demà ja torna a venir la processó una altra vegada. O sigui, això és el que
s’està fent per Miami. Tota queixa que hi ha de la processionària de qualsevol veí és
atesa, qualsevol veí que diu que hi ha en algun lloc públic o amb alguna cosa, una
queixa, l’empresa que tenim contractada per aquesta finalitat, se li envia directament a
l’empresa i l’empresa respon. Estem contentíssims per part de l’Ajuntament de com
respon l’empresa de rapidesa. I, no ho sé. Hem donat prioritat a les escoles, prioritat als
llocs públics pel tractament i esperem passar la plaga, a finals d’aquest mes que s’enterri
i que no ens doni més molèsties i hasta l’any que ve. I esperem que l’any que ve o la
climatologia ens sigui més favorable, o els tractaments més eficients, o el que puguem
fer.

Sra. Aragonès: Val, quan es refereix a aquests 4 mil euros de més, es refereix a la
temporada següent, no? És a dir, es tindrà aquesta partida extra pel novembre del 2017,
per fer la prevenció de cara al 2018?

Sr. Gairal: Precisament està al pressupost del 2017 per fer la previsió pel 2018 del
tractament preventiu amb productes biològics.

Sra. Aragonès: Val, nosaltres demanaríem que, encara que sigui per la pàgina web o
potser, fins i tot, utilitzar el recurs que tenim dels altaveus, poder donar algunes
indicacions a les persones perquè realment és, bueno, és un problema greu i d’alguna
manera s’han fet totes aquestes actuacions, no funcionen, no és eficient però les
mesures s’han de prendre igual. No sé a tall informatiu a les escoles, als instituts, s’han
plantejat fer alguna campanya de transmetre aquesta informació de com les persones
han d’actuar en un moment determinat perquè no, bueno, per no tenir les conseqüències
de.. o al CAP, exacte.
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Sr. Alcalde: A les escoles, jo suposo, i als instituts, s’està informant, eh! El que passa
que sí que ja es va fer una campanya al seu moment, el que sí que podem reforçar
aquesta campanya amb les xarxes socials i parlant amb els instituts i escoles, no hi ha
problema. Però es va fer. Jo crec que la gent està bastant conscienciada i tothom sap
quines són, tothom o gairebé, molta gent sap quines són les conseqüències però, bueno,
reforçarem una miqueta el tema de les xarxes socials i parlarem amb les escoles per si
no estan informant.

Sra. Aragonès: Molt bé. Gràcies. Volem preguntar sobre la diagnosi jurídica que ja s’ha
fet de les urbanitzacions, que l’ha fet l’empresa Vives i Roig i que ens ha costat, ha tingut
un cost de 21.200 euros. Si ens podrien explicar una mica en què ha consistit i si hi ha
conclusions.

Sr. Alcalde: Bueno, ha consistit a fer una anàlisi de com es troben jurídicament i
urbanísticament totes les urbanitzacions del municipi i l’expedient aquest, que és un
totxo important, el teniu a la vostra disposició per consultar-ho. És una anàlisi de cada
urbanització on parla, doncs, el que està cedit, si no està cedit tot, els carrers com estan,
com deixen d’estar, o sigui... I és el document que s’està utilitzant des dels serveis
tècnics a l’hora de fer valoracions de coses, s’està utilitzant aquest document. Està a la
vostra disposició per consultar-lo quan vulgueu.

Sra. Aragonès: Doncs, ja el demanem, merci. I l’última pregunta que, de fet, també en
aquest Ple d’aquesta legislatura ja és una pregunta recurrent per diferents grups
municipals, bé, sobre l’estat d’abandonament del Parc de la Maria Martori. Ens
preguntem que com pot ser que una zona de lleure es trobi en aquest estat. Aquest matí
hi hem vist operaris, hem vist personal que hi treballava però, bé: brutícies, herbes molt
altes, vidres per terra, perquè tenim constància que es fan festes de botellón, les
erugues, ple d’erugues, parets pintades amb grafitis, cartells de senyalitzacions també
molt deteriorats, rajoles, alguna rajola arrencada de terra, trencada per allà. Per tant, bé,
la nostra demanda és que si s’hi podria fer un manteniment més o menys continu per tal
d’arribar que s’arribés en aquest estat tan extrem de deteriorament. També preguntem
si el parc ara és obert de nit, preguntem també si es podria regular tant l’hora d’obertura
com l’hora de tancament per evitar sobretot actuacions d’incivisme. També som
conscients que part de la responsabilitat, moltes vegades, és de les persones que en
fan, d’algunes persones que en fan ús, sobretot, repeteixo, per les festes de botellón
que s’hi fan però, clar, és que sembla que els hi posem molt fàcil, no? És a dir, quan
nosaltres veiem un parc que està brut, que està deixat, que la gent no hi va perquè
realment les condicions no són bones per anar-hi, doncs, això genera que qui utilitzi
aquest parc, doncs, és per fer-hi el que no es pot fer en un parc públic. Per tant, bé,
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nosaltres demanem que no els hi posem tan fàcil, que rentem una mica la cara a aquest
parc perquè senzillament es tracta de neteja i de treure brutícia i que, d’alguna manera,
sobretot demanem que es reguli l’hora de tancament per evitar que hi hagi actes
vandàlics, de trencament de mobiliari, etc.

Sr. Alcalde: Gràcies.

Sr. Pellicer: Bé, li puc reconèixer que a lo millor el nivell de manteniment no és l’adequat
però també li tinc que traslladar que, en aquest moment, a mi no em consta que es
tanqui el parc, és a dir, el parc està les 24 hores obert i també que els actes d’incivisme
que, ja des del començament que es va posar aquest parc, hi són. Li posaré un exemple.
En aquest parc hi ha un lavabo i l’Ajuntament va canviar em sembla hasta quatre
vegades el vàter perquè hi havia gent que hi anava, ficava un petard i el rebentava. I es
va arribar a la conclusió que, bueno, aquest servei estaria tancat i en el moment que
algú el demana perquè fa algun tipus de festa, pues, no de botellón sinó de d’allò, es
demana la clau i d’allò... L’actitud incívica hi és, com es corregeix? Bueno, suposo que,
no sé si l’Ajuntament al final es plantejarà que hi hagi algun tipus de càmera de vigilància
o càmera de d’allò perquè realment no tenim, és a dir, crec que els medis policials per
estar contínuament pendents del parc i, amb això, no estic dient en cap moment que no
es tingui que fer el manteniment i arranjar-lo. Hi ha un tema de possible retirada, que
s’està pendent de tota una sèrie de mecanismes que es feien per fer gimnàstica perquè,
realment, estan xafats, cada vegada que s’han reparat, al cap, automàticament es
tornen a xafar, és a dir... I tampoc no li veiem un ús que ho hagi fet, diguem, les persones,
perquè estava destinat a les persones grans, a fer una mica de gimnàstica per l’entorn i
a lo millor serà el plantejament, pues, treure’l i deixar-ho i fer el manteniment, pues,
evidentment perquè estigui net, perquè ha d’estar net, això no li discuteixo, però sí que
també anar darrera de l’incivisme i les ganes de xafar les coses que té alguns veïns o
algunes persones d’aquest municipi.

Sra. Aragonès: Sí, de fet, ho compartim, el tema però hi si es tanqués a la nit, potser? I
si, d’alguna manera, una part important d’aquelles hores que sabem que els usuaris,
doncs, poden, sembla que els conviden...

Sr. Pellicer: Es va tancar, passava la policia i tancava, però tampoc va donar massa
resultat i, llavors, també, quan està tancat la gent quan està dintre també fa més
barrabassades. És a dir, és com allò que, a vegades, una zona perquè l’il·luminem? Li
posaré un exemple. Nosaltres tenim un polígon a Mont-roig, és a dir, i li tinc que
reconèixer de vegades que el Sr. Chamizo em deia: “És que al Club Mont-roig tenim la
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meitat del club enllumenat i l’altra meitat, no.” És a dir, i de vegades plantejaven i per
què tenim una zona del polígon amb enllumenat perquè quan no hi ha ningú, quan no
hi ha d’allò, perquè realment si pagues la llum, acabes tenint més problemes que
solucions en el sentit de que sí que fas un estalvi però després això permet fer, pues,
bueno, les trencadisses, les activitats que són incorrectes que es tinguin que fer. Jo no
li dic que no ens tornem a plantejar tancar-lo i a veure si d’aquesta manera, doncs...
Però veig més viable ficar algun tipus de càmera, ja sé que traiem la privacitat, tota una
sèrie de coses, i es té que fer amb tota la cura del món, però acaba sent més dissuasori
que el que vagi a fer una gamberrada o una cosa xafada, pues, quedi registrat i es pugui
prendre les accions jurídiques i que pertoquin en aquest sentit.

Sra. Aragonès: Val, nosaltres separaríem una mica el que són actes vandàlics, no? de
deteriorament del mobiliari, pintades i vidres, i l’altre és tema de neteja, tema de
manteniment que, clar, si a més a més ho afegim a l’altra part, doncs, clar, és que fa por
entrar en aquella zona! Gràcies.

Sr. Alcalde: Comentar-vos també que els serveis tècnics han començat a treballar en
els plecs per tal de treure a concurs un bar allà. Qui vulgui concursar, això els propers
mesos estarà i també li donarà vida o no, ja ho veurem, si més no jo crec que oferirem
amb les millors condicions possibles aquest fet. Això passarà en diferents llocs del
municipi i un dels que hem pensat ha estat el Parc Maria Martori per fer festes
d’aniversari i per la nit a l’estiu creiem que pot estar bé. Això no treu que el que ha dit en
part té raó. Alguna pregunta més?

Sr. Chamizo: Bona tarda. Primer volia fer un petit prec o comentari. Des del novembre
passat, al Ple no es passen decrets, llavors, no sé si és que no es fan o és que espereu...

Sr. Alcalde: No. Decrets es fan cada mes, els que pertoquen, ha passat que els anteriors
dos Plens han estat extraordinaris, l’últim ordinari ha estat novembre. El següent ordinari
és aquest, aquest tocava donar compte. Aquest nou programa encara ens falta polir
algunes cosetes i dintre de l’ordre del dia no ha sortit donar compte dels precs però està
a disposició, i això ho hem parlat amb el secretari, si voleu, els precs, ai! perdó, els
decrets, els teniu a la vostra disposició ja, els que toquen els agafeu i, en tot cas, el
proper, si teniu algun, el proper Ple, si teniu algun dubte ja mirarem d’aclarir-ho. Però el
que ha passat ha estat un tema, bueno, que encara que hi ha cosetes al tema del
programa que no funciona del tot.
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Sr. Chamizo: Després també volíem fer, afegir al que ha dit la senyora Aragonès, el
tema de si es plantegen posar la vigilància al parc Maria Martori, doncs, plantejo també
a les zones esportives perquè també sofreixen de molt vandalisme moltes vegades
denunciat aquí. No sé el cost que suposaria això però, bueno, jo crec que les zones
municipals, d’equipaments, doncs, ostres! A lo millor...

Sr. Pellicer: Més que el cost, i això és una opinió estrictament personal, és entrar en un
model de funcionament que, bueno, tenim que funcionar a base de, que a lo millor
pertoca acabar així. És a dir, de vigilància, de càmeres que van registrant les actuacions
incíviques. Però, bueno, és a dir, és una cosa que ens hem d’acabar de plantejar tots
conjuntament si... Li posaré un exemple. Tant, nosaltres en aquest moment, tant el
Gurugú [Inaudible 32:20] a tota la zona de les empreses, tant com aquí perquè la
dimensió que té aquí, ja s’ha fet una instal·lació de càmeres de control perquè nosaltres
tenim repartidors, entrada i sortida de moviment de persones, es comunicarà quan es
posi en marxa a tots els treballadors seguint les normatives que corresponguin però,
bueno, és una mica la línia que acaba fent i evitant i dissuadint de moltes actuacions
incorrectes.

Sr. Alcalde: Gràcies.

SR. Chamizo: Una altra pregunta que tinc és volia a veure com estava la situació actual
del Càmping Les Arts, fa temps que no en parlem.

Sr. Alcalde: Sí, mira, precisament la setmana passada ha entrat documentació
complementària al projecte bàsic i avui ens han agendat per, no sé si la setmana que
ve, tenim una reunió. Van aportant documentació. Cert és que també el fet de que estigui
previst o, si més no, tot sembla que la via del tren ha de desaparèixer, ha de deixar de
passar, i ells tenen vinculat la construcció del pont, una inversió bastant important.
Doncs, bueno, ells la velocitat l’estan regulant en certa manera en base en això, d’acord?
Si es poden estalviar fer el pont, doncs, ho faran. Aleshores... Però, ja dic, han entrat,
aquesta setmana han entrat documents que faltaven del projecte bàsic i ara, la setmana
que ve o l’altra, com a molt, tenim una reunió amb ells.

Sr. Chamizo: Gràcies.
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Sra. Garcia: Bé, jo tinc dues preguntes. La primera és, m’imagino, pel senyor Pellicer.
Ens agradaria saber si l’Ajuntament sap quin és el motiu pel qual s’ha tancat o s’ha posat
una porta o una tanca a l’espai de l’antic Casino al carrer Major.

Sr. Pellicer: Bueno...

Sra. Garcia: Bueno, faig...

Sr. Pellicer: Digui, digui.

Sra. Garcia: Bueno, i si saben si s’ha de fer alguna futura actuació allà, a part de tancarlo?

Sr. Pellicer: Bueno, a mi em consta que l’actuació l’ha fet els propietaris que és,
actualment, La Caixa. Avui, per cert, si vol senyor alcalde, hem estat comentant el tema
d’aquest solar per veure el que fa l’Ajuntament. Crec que és millor que ho contesti ell.

Sr. Alcalde: Aquesta propietat, fins fa molt poc, doncs, encara està en litigi amb l’antic
propietari i l’entitat bancària. En aquest cas, l’entitat bancària ja en aquests moments és
la propietària del solar. Nosaltres ens hem dirigit a l’entitat per veure com estava el tema,
ells el tenen a la venda i tenim una oferta damunt la taula per tal d’adquirir-ho o fer una
contraoferta. Si més no, avui precisament, l’hem ficat damunt la taula i ara valorarem
l’import, si és molt, si és poc, evidentment és molt, i quina contraoferta fem i a veure com
fem. D’entrada la voluntat de l’Equip de Govern és, en primera instància, és adquirir
aquest terreny i, si no aconseguim l’adquisició per un tema econòmic, sí que el que
farem intentar arribar a un acord amb la propietat per tal de fer ús mitjançant algun
lloguer petit o condenar, ai! condenar, amb un conveni, d’acord?, per utilitzar-ho de
pàrquing en principi.

Sra. Garcia: D’entrada és una bona notícia.

Sr. Alcalde: Sí, sí.
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Sra. Garcia: Això esperem. Bé, la segona pregunta seria per la regidora d’Impuls
econòmic. La regidoria d’Impuls econòmic va preparar l’any 2015 la posada en marxa
d’un nou Centre d’Emprenedoria i Ocupació que estaria ubicat, segons hem llegit en
l’expedient, en un local de lloguer existent, cèntric i comercial a Miami Platja, a
l’avinguda, val, allí posava, val, d’acord. I la Memòria estava valorada en 35 mil euros.
Llavors la pregunta era si això es va fer al 2015, si ja està en funcionament aquest
centre? Quinze, Quinze, bueno, segons l’expedient...

Sra. Pérez: Sí, la Memòria...

Sra. Garcia: Sí, la Memòria que va realitzar l’àrea o la regidoria d’Impuls econòmic.

Sra. Pérez: Sí, li contesto. No sé si ho vam parlar en algun Ple ja. Potser tens tu l’adreça
avinguda Barcelona a la Memòria...

Sra. Garcia: Això! Perdó, que no em sortia.

Sra. Pérez: Val. En primera instància vam valorar un local a l’avinguda Barcelona, el que
passa que aquest local era molt gran, estava molt bé però s’havia de fer massa d’obra
per adequar el local, o sigui, pel tema de, com es diu, d’instal·lacions, per temes de
legalitat. Sí, no complia normativa, al ser d’ús públic... Aquí, en aquest edifici era
d’oficines però si era un local d’ús públic no complia la normativa, llavors, ens havíem
de gastar moltíssims diners per fer aquesta reforma, el propietari no volia fer aquesta
despesa i llavors vam decidir agafar un altre local, que és a l’avinguda Màlaga, que és
on estem actuant ara. Aquesta proposta és del 2015 perquè es va demanar una
subvenció per aquesta, per la posada en marxa d’aquest centre i actualment s’està
treballant, bueno, s’estan acabant les obres, jo penso que queden un parell de setmanes
d’obra ja per acabar-ho.

Sra. Garcia: Llavors, el viver d’empreses o el Centre d’Emprenedoria i Ocupació és el...

Sra. Pérez: L’hem reubicat a l’avinguda Màlaga.
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Sra. Garcia: Que ara li diem Espai Coworking.

Sra. Pérez: Sí.

Sra. Garcia: D’acord, val. Llavors, també ens consta que es va contractar una persona
durant un temps determinat per un import d’uns 18 mil euros que era l’encarregada en
principi de tirar endavant aquest projecte. Hi ha alguna Memòria, aquesta persona ha
deixat algun projecte?

Sra. Perez: Sí.

Sra. Garcia: El podrem tenir?

Sra. Pérez: Sí, em sembla que vosaltres, bueno, vostès ho van demanar i li vam deixar...

Sra. Garcia: Sí, bueno, l’expedient, bueno, l’expedient no hi consta res de tot això.

Sra. Pérez: Hi ha un treball de Memòria tècnica signada per ell que està a la seva
disposició perquè, a més a més, a mi em consta que vosaltres ho vau demanar i se us
va deixar allà a l’Ajuntament. Revisarem l’expedient que tenen vostès perquè...

Sr. Chamizo: Però no hi figurava res d’això. Només figurava el tema del conveni amb...

Sra. Pérez: Val, doncs, la Memòria del tècnic sí que està feta, sí, sí està a la vostra
disposició, evidentment.

Sra. Garcia: Llavors, aquest Espai Coworking serà un espai destinat a la recerca de
feina, serà una sala equipada amb 12 ordenadors, tindrà una aula de formació, sala de
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reunions, zona de lloguer d’espais per emprenedors, zona de recepció i zona de
despatxos tal com indica en el projecte?

Sra. Pérez: No.

Sra. Garcia: No.

Sra. Pérez: S’ha fet una, clar, al reubicar el local... El primer local que vam mirar tenia,
em sembla que eren 300 m2, era molt gran, llavors vam fer una distribució “a lo grande”:
sala de reunions, despatxos, aula de formació... Clar, amb aquest local que tenim ara
són 140 m2, llavors el que hem fet, sí que mantenim serveis, perquè tenim aula de
formació igualment, el que passa que l’hem ubicat al Polivalent, tenim sala de reunions,
si no més gran, més petita, tenim espai de coworking, si no més gran, més petit, hi haurà
també el departament de Promoció econòmica, o sigui, jo estaré allà, el tècnic estarà
allà treballant. Tot ho conservem però, clar, tot molt més reduït.

Sra. Garcia: Llavors, en què consisteix aquest espai de coworking exactament? Què se
li ofereix a les empreses?

Sra. Pérez: A les empreses se’ls oferirà un espai on poder treballar, com vostè
segurament que sap com funciona. En aquest espai estarà el departament de Promoció
econòmica, hi haurà l’espai que ara fem servir a la biblioteca que és l’espai de recerca
de feina o club de feina i després hi haurà l’espai de coworking on una empresa podrà
tenir el seu espai fixe o bé el pot contractar per horaris, per dies, com vulgui. A més a
més, té la sala de reunions disponible per quan vulgui llogar per hores, per dies... Com
funcionen gairebé la majoria d’espais.

Sra. Garcia: Val. Llavors, això sol està destinat a persones que inicien un negoci o a
persones que ja estan treballen i volen...?
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Sra. Pérez: I volen tenir un espai de referència allà perquè se sàpiga que ells fan aquesta
professió, evidentment, sí.

Sra. Garcia: Val. I ja sabeu quina quota es paga per poder tenir aquest espai, hi ha un
temps màxim, perquè clar, s’entén que aquestes empreses potser no poden estar tota
la vida en un espai de coworking, no? S’entén que són espais provisionals durant dos,
tres anys, amb una quota reduïda però... I, a més a més, també preguntar-te quins
requisits necessita l’empresa per poder accedir en aquest espai, viver d’empreses,
coworking, bueno... Ho ajuntem tot, ho ajuntem tot, tot i que són coses diferents, ho
ajuntem.

Sra. Pérez: A l’informe que va fer el tècnic hi ha una proposta de quotes, val? Nosaltres
hem contactat amb la Xarxa de Coworking del Baix Camp, val? Tenim pendent, la
setmana que ve fem una formació, anirem la tècnic i hi aniré jo. Ens faran una formació
específica perquè, a més a més, hem de mirar temes de contractes legals perquè també
això se’ns escapa, el contracte que has de fer amb l’usuari, tot això, pues tenim un dia
de formació. I, a més a més, hem contractat el servei perquè ens portin a 4 coworkings
que estan en marxa, per saber com funcionen, per conèixer l’activitat que tenen i tot
això. Tema de preus? Hi ha una proposta però no és tancada, hem agafat preus del
voltant, bueno, el que creiem que està bé, però encara no és definitiu. La proposta està
feta però això ja ho hem de veure després. Requisits? Pues, evidentment, que estiguin
donats d’alta. Si és un autònom o una empresa, doncs, que estigui donada d’alta.

Sra. Garcia: Llavors, servei d’assessorament laboral? Perdona, dic, servei
d’assessorament laboral, jurídic o assessorament fiscal, també podran disposar els
emprenedors que estiguin allà?

Sra. Pérez: En principi, no. Orientació laboral sí que ho estem oferint però el tema jurídic,
no. No, això és, evidentment esperem que vinguin usuaris i si hi ha un gestor que pot
ocupar aquest espai, evidentment no li traurem feina a la gent del municipi que ja es
dedica a això.

Sra. Garcia: I ja sabeu quin nombre d’empreses s’ha posat en contacte amb vosaltres,
hi ha hagut moviment?
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Sra. Pérez: No.

Sra. Garcia: No.

Sra. Pérez: No hem contactat fins ara amb empreses.

Sra. Garcia: Perquè s’entén que el projecte s’està iniciant ara. És a dir, a partir d’ara
fareu la difusió d’aquest espai de viver d’empreses o de coworking?

Sra. Pérez: Sí. Vam començar a fer difusió quan es va fer la proposta al 2015. Sort que,
bueno, no vam ficar dates, però sí que vam parlar amb empreses, hi havia interès,
sobretot amb molts autònoms però, clar, no vam ficar dates i, imagina’t, ha passat un
any i al final ho iniciem al 2017. Sí que s’ha corregut la veu i, a més a més, ara s’ha vist
moviment perquè s’estan fent obres, la gent ens pregunta a l’espai de Club de feina. I sí
que s’està dient però no tenim una llista d’espera de cinc persones per començar al mes
de març. Això no ho tenim.

Sra. Garcia: I ja per últim. Si no es va posar en marxa al 2016, la manera de justificar la
subvenció, m’imagino que és, bueno, amb la compra d’aquests quatre ordenadors, la
pantalla que està a la biblioteca o videoteca, no sé com es diu...

Sra. Pérez: La subvenció era per la compra d’equips informàtics...

Sra. Garcia: D’equips informàtics i mobiliari.

Sra. Pérez: No comptava obra, o sigui que la subvenció la vam justificar perquè vam fer
la compra d’equips informàtics i la vam justificar, és correcta.

Sra. Garcia: Val, gràcies.
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Sr. Alcalde: Gràcies. Senyora Imma.

Sra. Margalef: Tinc una pregunta pel regidor d’Educació del tema del Consell Escolar
Municipal. Es va fixar la data límit el 30 de gener i a veure si en sabem alguna cosa.

Sr. López: Avui he parlat amb la Jaqueline, que he tingut reunió de Cicles Formatius i
encara m’està, em té que enviar els representants per part de l’Institut. També he parlat
aquesta setmana amb els tres directors i em falta algun per portar la documentació. O
sigui, que la tasca prèvia està feta però estem esperant resposta, tal com us vaig dir la
setmana passada.

Sra. Margalef D’acord, gràcies.

Sra. Garcia: No, únicament demanar-te l’informe que em deies, o l’estudi o la memòria
o el projecte, si...

Sra. Pérez: Sí, feu una instància a l’Ajuntament i...

Sra. Garcia: Farem una instància i te’l demanarem perquè ja et dic... Sí. Bueno, nosaltres
vam fer una instància, bueno, aprofitem, potser tampoc cal que la tornem a fer...

Sr. Alcalde: No, no cal, és igual, ja li farem arribar.

Sra. Pérez: Vostès van demanar...

Sr. Alcalde: L’expedient de contractació.

Sra. Pérez: La justificació de la subvenció.
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Sra. Garcia: Bueno, vam demanar, bàsicament, l’expedient del Centre d’Emprenedoria
i Ocupació.

Sra. Pérez: Val, doncs, potser us van presentar la sol·licitud de la subvenció, les
factures, tot això, però no vam incloure...

Sra. Garcia: Sí, sí, exacte, aquí hi ha el conveni de col·laboració amb Enresa, factures,
etcètera però no hi ha la memòria o el projecte que va fer aquesta persona.

Sra. Pérez: Clar, bueno, sí, ho tenim per separat. [Inaudible 46:01]

Sra. Gàrcia: Cap problema.

Sra. Pérez: Però sí que està fet.

Sra. Garcia: Gràcies.

Sr. López: Volia aprofitar també per comentar una coseta que penso que és força
important amb el tema de la processionària. L’any passat, que hi havia tanta
problemàtica amb aquesta, amb aquest bitxo, em van trucar els directors del Marcel·lí
Esquius i del Joan Miró i vam tancar els patis. I de seguida vaig parlar amb el Gairal i
vam enviar l’empresa aquesta. És a dir, els coles saben com han d’actuar principalment,
bueno, de seguida que hi ha un problema d’aquest tipus. Que les famílies no pateixin,
que els nens no interactuen en cap moment, quan es veu una eruga al pati, es tanca el
pati fins que no es fa l’actuació. A les llars d’infants, tres quartes parts del mateix. Aquest
matí també m’han dit que la Llar d’infants de Petete han vist alguna eruga i
immediatament hem tancat el pati, evidentment perquè aquests xiquets sí que ja li pots
explicar el que vulguis que ells, si veuen un bitxo, se’l fiquen a la boca. Que estiguin molt
tranquils que estan molt protegits i que, quan hi ha un problema d’aquest tipus a les
escoles, actuem de forma immediata, d’acord?
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Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? No? Doncs, si no hi ha res més, s’aixeca la
sessió. 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

8 de febrer de 2017
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