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Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts
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Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:
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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. Secretari: Hola, bon dia. Els prego que facin silenci, si us plau. Bon dia, em presento, sóc
Xavi Tardiu, secretari de l’ajuntament de Mont-roig del Camp i estem aquí per tal de procedir a
la sessió constitutiva del Ple de l’ajuntament de Mont-roig del Camp. Estic acompanyat per la
Sra. Anna Cartañà Beltran, interventora de l’ajuntament de Mont-roig del Camp i, per tant,
procedirem a l’inici d’aquesta sessió extraordinària l’objecte de la qual és procedir a la
constitució del nou ajuntament d’aquest municipi a la vista dels resultats que es van produir el
passat 26 de maig del 2019 a les eleccions. El procediment de constitució de l’ajuntament, de
conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les
següents operacions: primera, la constitució de la Mesa d’Edat formada pels regidors de major i
menor edat; segona, acreditació dels regidors davant de la Mesa d’Edat mitjançant la
presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de la zona de Reus amb la seva
confrontació amb els corresponents DNI; tercera, jurament o promesa del càrrec de regidor o
regidora; quarta, elecció de l’alcalde o alcaldessa. Així mateix, procedirem al jurament o
promesa de l’alcalde o alcaldessa electa i la presa de possessió del seu càrrec, la donació dels
pins com a símbol de representació municipal, donar compte per part meva i de la interventora
de les existències dels valors dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de
la Corporació, així com dels seus [Inaudible 01:47], els parlaments corresponents i acabaríem
amb la cloenda i la fotografia. Molt bé, doncs, procedirem amb la constitució. Tot seguit es
procedeix a formar la Mesa d’Edat, per a això es convida que ocupin el seu lloc el Sr. Ferran
Pellicer Roca i la Sra. Cristina Llorens Pardo, assumint la presidència el primer d’ells.
Sr. Pellicer: Bon dia a tothom. Es declara oberta la sessió per la constitució de l’ajuntament de
Mont-roig del Camp. Té la paraula el Sr. Secretari per anar cridant de forma individualitzada a
cada regidor electe a l’efecte d’acreditar la seva personalitat.
Sr. Secretari: Sr. Abbas Amir Aarab, Sra. Irene Aragonès Gràcia, Sra. Amèlia Bargalló
Castellnou, Sra. Maria del Remei Benach Font, Sr. Francisco Chamizo Quesada, Sra. Cristina
Llorens Pardo, Sr. Enrique López González, Sra. Elvira Montagud Pérez, Sr. Fran Morancho
López, Sr. Quique Moreno Herrero, Sra. Francisca Ortiz Sánchez, Sra. Ibana Pacheco Lelmo,
Sr. Fernando Pellicer Roca, Sra. Yolanda Pérez Díaz, Sr. Vicente Pérez Mula, Sr. Ángel
Redondo Ruizaguirre, Sr. Manel Vilajosana Ferrandiz. Existeix quòrum suficient per a la
celebració de la sessió.
Sr. Pellicer: Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, si existís
algun regidor que quedi alguna...que afecti alguna causa d’incompatibilitat prevista en la Llei
Orgànica del règim electoral general en els seus articles 177 i 178 o una altra legislació
concordant que ho manifesti en aquest moment. Seguidament, no havent cap regidor afectat
per causa d’incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa d’acatar la
Constitució legalment exigit per la qual cosa se sol·licita al Sr. Secretari que procedeixi a la
lectura de la formula legal o jurament o promesa, llegint a continuació de forma individualitzada
els noms de tots els regidors a l’efecte de que responguin “Sí, ho juro”, “Sí, ho prometo”.
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Sr. Secretari: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor o regidora de l’ajuntament de Mont-roig del Camp amb lleialtat
al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Abbas Amir
Aarab?
Sr. Amir: Sí, prometo, per imperatiu legal, per expressió democràtica manifesto el ferm
compromís amb els valors de la República Catalana, continuaré treballant en la construcció
d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.
Sr. Secretari: Irene Aragonès Gràcia?
Sra. Aragonès: Sí, ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica manifesto el ferm
compromís amb els valors de la República Catalana i continuaré treballant en la construcció
d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.
Sr. Secretari: Amèlia Bargalló Castellnou?
Sra. Bargalló: Sí, ho prometo i per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadania
manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya i un municipi políticament lliure, socialment just,
econòmicament pròsper i territorialment equilibrat.
Sr. Secretari: Maria del Remei Benach Font?
Sra. Benach: Sí, ho prometo.
Sr. Secretari: Francisco Chamizo Quesada?
Sr. Chamizo: Sí, ho prometo i per expressió democràtica de la ciutadania manifesto el ferm
compromís de que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya i un municipi
políticament lliure, socialment just, econòmicament pròsper i territorialment equilibrat.
Sr. Secretari: Cristina Llorens Pardo?
Sra. Pardo: Sí, ho prometo.
Sr. Secretari: Enrique López González?
Sr. López: Sí, lo juro.
Sr. Secretari: Elvira Montagud Pérez?
Sra. Montagud: Sí, ho prometo.
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Sr. Secretari: Fran Morancho López?
Sr. Morancho: Sí, ho prometo.
Sr. Secretari: Quique Moreno Herrero?
Sr. Moreno: Sí, prometo, per expressió democràtica de la voluntat i de la ciutadania i manifesto
el ferm compromís els valors del municipi i de la República Catalana.
Sr. Secretari: Francisca Ortiz Sánchez?
Sra. Ortiz: Sí, ho prometo.
Sr. Secretari: Ibana Pacheco Lelmo?
Sra. Pacheco: Sí, lo prometo.
Sr. Secretari: Fernando Pellicer Roca?
Sr. Pellicer: Sí, ho prometo.
Sr. Secretari: Yolanda Pérez Díaz?
Sr. Secretari: Sí, lo prometo.
Sr. Secretari: Vicente Pérez Mula?
Sr. Pérez: Sí, lo prometo por la integración en la convivencia de este municipio y las personas
que viven en él.
Sr. Secretari: Ángel Redondo Ruizaguirre?
Sr. Redondo: Sí, ho prometo.
Sr. Secretari: Manel Vilajosana Ferrandiz?
Sr. Vilajosana: Sí, ho prometo perquè la llei m’hi obliga ja que vivim en un estat on és més
important un formulisme legal que el vot dels ciutadans. Sempre amb lleialtat a la meva
consciència i al meu país.
Sr. Pellicer: Queda constituït l’ajuntament de Mont-roig del Camp. A continuació es procedirà a
l’elecció de l’alcalde o alcaldessa per la qual cosa el secretari té la paraula per explicar el
procediment de l’elecció.
Sr. Secretari: De conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 585 de 19 de juny de règim
electoral general a la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció de
l’alcalde d’acord amb el procediment següent: en primer lloc poden ser candidats tots els
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regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. Si algun d’ells obté la majoria absoluta
dels vots dels regidors és proclamat electe, si cap d’ells obté aquesta majoria és proclamat
alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut un nombre de vots populars més alt
en el municipi corresponent. En cas d’empat es resol per sorteig. De conformitat amb l’article
102 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, el sistema de votació serà la votació
ordinària, tot i que es pot utilitzar la votació secreta per a l’elecció o destitució de persones. La
votació nominal requeriria la sol·licitud d’un grup municipal els quals en aquest moment no
estan formalment constituïts i l’aprovació pel ple per majoria simple en votació ordinària.
Sr. Pellicer: Quins regidors que encapçalin les seves corresponents llistes presenten
candidatura? Sí, pues, presenta el Sr. Fran Morancho, el Sr. Francisco Chamizo i la Sra. Irene
Aragonès. Queda... Seguidament se celebrarà la votació per sistema ordinari a mà alçada per
ordre de candidatura de menys a més votada. Passaríem...[Inaudible 16:59] Vots a favor de la
candidatura de la Sra. Irene Aragonès? Vots a favor de la candidatura del Sr. Francisco
Chamizo? Vots a favor de la candidatura del Sr. Fran Morancho? Revisat l’escrutini, el resultat
és el següent: la Sra. Irene Aragonès, tres vots; el Sr. Francisco Chamizo, tres vots i el Sr. Fran
Morancho, nou vots. Amb la majoria absoluta dels vots dels regidors queda proclamat alcalde
de l’ajuntament de Mont-roig del Camp el Sr. Fran Morancho del grup PSC. Li prego que es
fiqui dret. Accepta vostè el càrrec d’alcalde de l’ajuntament de Mont-roig del Camp?
Sr. Morancho: Sí, ho accepto.
Sr. Pellicer: Li prego al secretari el fet que procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o
promesa d’acatament a la Constitució.
Sr. Secretari: Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde de l’ajuntament de Mont-roig del Camp amb lleialtat al rei i
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
Sr. Morancho: Sí, ho prometo.
Sr. Pellicer: Pot ocupar vostè la presidència i li faig entrega del bastó de comandament.
Sr. Secretari: Procedirem a la donació dels pins com a símbol de representació municipal als
regidors i regidores que no en disposen ja que han pres possessió del càrrec avui per primer
cop. Amèlia Bargalló Castellnou, Maria del Remei Benach Font, Cristina Llorens Pardo,
Francisca Ortiz Sánchez, Ibana Pacheco Lelmo, Manel Vilajosana Ferrandiz.
Sr. Alcalde: Cedeixo la paraula a la Sra. Interventora accidental i al Sr. Secretari perquè donin
compte de les existències dels valors depositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de
béns de la Corporació.
Sra. Interventora accidental: Bones. Presento l’expedient dels justificants dels extractes
bancaris, l’estat de la tresoreria i la conciliació de saldos de l’ajuntament de Mont-roig del Camp
i de les seves entitats públiques, Nostraigua i Nostreserveis. A títol de resum, el saldo final
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d’existències de tresoreria de la Corporació segons els seus justificants bancaris ha estat de
4.482.540,47 euros. Aquest és el resultat final a la data.
Sr. Secretari: L’inventari de béns de la Corporació ascendeix a la següent quantitat: pel que fa
a l’ajuntament, 53.769.661 euros; pel que fa a l’empresa municipal Nostraigua, import té la
quantitat de 372.293,82 euros; i pel que fa a l’empresa municipal Nostreserveis, ascendeix a la
quantia de 584.736,34 euros.
Sr. Alcalde: Gràcies. Tot seguit, cedeixo la paraula, si volen fer ús d’ella, als portaveus dels
grups polítics i ho farem de menor a major representació. Sr. Pérez.
Sr. Pérez: Sí, gracias, Sr. Alcalde. Nosotros simplemente decir que volvemos a seguir
trabajando por este municipio y por las personas y seguiremos con la misma voluntad e
intención que hasta ahora hemos estado haciendo. Gracias.
Sr. Alcalde: Sra. Ibana Pacheco.
Sra. Pacheco: Sí, gracias. Sr. Alcalde, Sr. Secretario, Sra. Interventora, concejales, vecinos,
amigos y familia, en primer lugar quiero felicitar en nombre de Ciutadans Partit de la ciutadania
al Sr. Fran Morancho por los resultados conseguidos y por su reelección como alcalde de
Mont-roig del Camp. Hoy inicio una nueva etapa de trabajo que me va a permitir vivir de cerca
la responsabilidad del servicio público, responsabilidad que asumo con respeto y con ilusión.
Quiero mostrar sobre todo públicamente mi agradecimiento a todos los que habéis estado a mi
lado y a los ciudadanos que han confiado en mí y en mi equipo de Ciutadans Miami Mont-roig
dándonos su voto. Decirles que vamos a seguir luchando y trabajando por un municipio mejor,
realizando nuestra labor con honestidad y compromiso. Sr. Alcalde, Ciudadanos le hemos
ofrecido nuestro apoyo y colaboración incondicional pero tiendo mi mano no solo al equipo de
gobierno sino también al resto de la oposición para todo aquello que mejore la calidad y
fomente un estado de bienestar para nuestro pueblo. Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Sr. Pellicer.
Sr. Pellicer: Primer que tot voldria donar les gràcies a les persones que el dia 26 ens van fer
confiança y avui ens permeten estar avui en aquesta constitució. També felicitar, evidentment,
al Partit Socialista i al Sr. Fran Morancho per haver obtingut els resultats i avui l’Alcaldia.
Nosaltres aquesta vegada estarem a l’oposició però, seguint la nostra manera de ser i de fer,
serem una oposició positiva i constructiva. Avui nosaltres a la votació ens hem abstingut perquè
no tenim cap oferta de govern, per tant, nosaltres deixem que els aconteixements succeeixin.
Desitgem a aquest nou equip de govern molts encerts i també els demano que governin per
tots ja que aquest municipi és un municipi molt gran, amb molta pluralitat i crec que tots ens
mereixem aquesta mica de govern per part d’aquest nou equip. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Sra. Irene Aragonès.
Sra. Aragonès: Bon dia a tothom. Primer de tot, felicitar al Sr. Alcalde. Enhorabona, Sr.
Morancho. També volem agrair a les 838 persones que ens van votar el 26 de maig, el seu
suport i la seva confiança dipositada cap a Esquerra Republicana i Moviment d’Esquerres i a
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tots els que ens esteu fent arribar el vostre suport aquesta última setmana. Els nostres
conciutadans i conciutadanes ens han triat perquè traslladem el nostre consistori, on
s’expressa la seva voluntat democràtica, els valors republicans que no són altres que la gestió
honesta i eficaç de l’espai comú, dels àmbits de convivència col·lectiva. Aquí venim a
demostrar per què estimem el lloc d’on som i on vivim, un projecte que va més enllà d’un
programa configurat amb mesures més o menys concretes, un projecte que es construeix de
valors, de ferms principis i de l’experiència compartida. Malgrat aquest augment de suports de
la ciutadania cap a Esquerra Republicana, avui hem de dir que estem decebuts, estem molt
decebuts perquè hauríem volgut sumar els nostres tres regidors a un projecte que fes el
municipi més just, més solidari i amb més oportunitats per a tothom. Ens hagués agradat parlar
de com impulsar el Pla estratègic com a model econòmic i de municipi inclusiu, equitatiu,
sostenible, redistributiu i que proporcioni igualtat d’oportunitats per a tothom. Ens hagués
agradat també parlar de quina és la visió compartida de futur de municipi de cara a definir
l’estratègia de recerca d’inversions d’un municipi intel·ligent, de les dades obertes, de
l’administració eficaç i en lloc de parlar de futur perdem una gran oportunitat històrica pel
municipi per cosir ferides. L’acord que Partit Socialista havia ofert a Esquerra Republicana ens
hagués ajudat a cosir aquelles velles ferides i haguéssim començat a caminar amb un acord
que per a nosaltres representava la totalitat del municipi i també representava la voluntat de
defensar per damunt de tot la cohesió social i la cohesió territorial, ens brindàvem l’oportunitat i
la responsabilitat de superar una política de blocs que ha repercutit històricament de forma tan
negativa en el progrés del nostre municipi. No ens podem creure, ens resistim a creure que
s’hagin tirat enrere únicament i exclusivament per les pressions que han rebut al carrer i a les
xarxes. Esquerra Republicana també n’hem rebut, és més, han estat molt dures, molt
desagradables que fins i tot han arribat a nivell personal a través d’insults i amenaces però
Esquerra estàvem compromesos i compromeses a assumir-ne el cost perquè ens havíem
cregut aquest acord des del minut zero i, per tant, estàvem disposats a defensar-lo perquè qui
sortia guanyant érem tots. Diu que reconeix, simbòlicament, Sr. Morancho, una part del
municipi i és una mostra de normalitat a la diversitat i singularitat del territori de Mont-roig del
Camp celebrar el Ple a Miami però en canvi és incapaç de traslladar aquests arguments al
govern municipal en allò que realment importa i allò que realment tindria transcendència, més
enllà dels simbolismes vostè exclou, separa, bandeja i expulsa. Han tingut a les seves mans
una oportunitat històrica d’engegar un mandat conformat per un equip de govern d’esquerres,
transversal i progressista i el que faran és governar amb una inestabilitat absoluta i, a més a
més, amb la dreta, amb Ciutadans, els únics que van votar en contra del Pla estratègic, els
únics, l’eina que segons vostè, a més a més, ha de guiar el futur econòmic del municipi i ho
farà estant hipotecat pels interessos d’una agrupació política que només representa el 9% de
l’electorat, una aliança contra natura, únicament i exclusivament per evitar que Esquerra
Republicana entrés a govern, [Inaudible 31:10] un argument polític sense prioritzar la
prosperitat del municipi. S’han embriagat, això sí, amb els extraordinaris resultats obtinguts a
les eleccions i no han sabut pair l’èxit perquè l’han convertit en cobdícia i en arrogància i en
insolidaritat. I sap què és el més greu, Sr. Morancho? Sap el que realment em preocupa i ens
preocupa molt i molt seriosament? Que pel fet d’haver escoltat a uns quants que només es
representen a sí mateixos deixa de banda la voluntat democràtica de la majoria i provoca que
la rivalitat, que aquesta rivalitat entre els dos nuclis de població, augmenti [Inaudible 31:57]
perillosos perquè ha fet uns vencedors i altres vençuts. La seva decisió de trencament amb
Esquerra ha alimentat i alimentarà la confrontació entre veïns i veïnes. Tenia a les mans oferir
una oportunitat de reconciliació per a tothom, per a tothom, i trencant el principi d’acord a última
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hora no només no ha mantingut la seva paraula sinó que dona oxigen als qui ens volen
enfrontats, als qui no prioritzen projecte de municipi i als qui amb els seus egos desitgen una
societat dividida, enfrontada, aliena a la seva realitat present i que articula la seva activitat
política i social en el menyspreu als nostres orígens, a la nostra identitat, a la cultura i el
tarannà que han fet de Catalunya i també evidentment el nostre municipi un lloc singular
d’acollida, de diversitat i de convivència. Tinc la sensació que hem xocat amb la vella política, la
que no ha sabut llegir els resultat de les eleccions, la del [Inaudible 33:06], la que vol tenir la
política segrestada quatre anys més. Esquerra Republicana Moviment d’Esquerres treballarem
des de l’oposició i ho farem, això sí, amb absoluta responsabilitat, amb la garantia de que serà
una gestió solvent, sempre oberts al diàleg i a la negociació, pensant i prioritzant en el bé comú
de tot el municipi. Ho farem sense intransigències ni dogmatismes, sense tampoc cap afany
fiscalitzador però serem implacables en el control de la seva acció de govern i en l’estímul de
les polítiques socials. Tant l’Abbas, el Manel, com jo mateixa treballarem des d’avui i durant
aquest mandat per fer realitat el nostre programa electoral i és que, tot i formar part dels grups
de l’oposició, prioritzarem en les nostres propostes totes aquelles que estiguin relacionades
amb la justícia social, la transparència, la participació i consensuarem tot allò que considerem
que és positiu per a Mont-roig del Camp. Ho farem sempre amb la mà estesa i la priorització del
diàleg que formen part intrínseca del nostre ADN però ferms en els nostres principis sempre en
defensa de l’interès comú, la defensa de l’interès comú, precisament això i sempre amb
majúscules. Per tant, Sr. Alcalde, administri bé la seva victòria a les urnes i governi per tot, per
tothom i faci-ho amb generositat. Gràcies.
Sr. Alcalde: Sr. Chamizo.
Sr. Chamizo: Gràcies, Sr. Alcalde. Benvolguts veïns i veïnes, Sr. Alcalde, enhorabona. En
primer lloc vull donar la benvinguda a les noves regidores i regidors d’aquest Consistori,
escollits legítimament en les passades eleccions municipals. El resultat de les eleccions del
passat 26 de maig van atorgar un gran resultat al Partit Socialista, aquests resultats han fet que
aquesta formació pugui tenir la comoditat de decidir amb gairebé total llibertat qui vol com a
soci de viatge per poder tirar endavant el futur del nostre municipi. Aprofitem l’avinentesa per
tornar-vos a felicitar aquest cop públicament. Volem agrair als nostres votants que ens han fet
confiança per tal de ser la segona força més votada en tot el municipi. Hem crescut a les
urbanitzacions, a Miami i a Mont-roig, gràcies a l’esforç de tot l’equip. Som la llista més
transversal i més representativa del municipi perquè un 40% del nostre grup són veïns i veïnes
de Miami i les nostres urbanitzacions. Tots els partits us heu omplert la boca durant la
campanya de la transversalitat i la necessitat de tenir representació de tot el municipi i quan
davant us heu trobat una llista que compleix amb escreix tots aquests requisits ni us ha agradat
ni l’heu volguda. És possible que no haguem estat capaços de transmetre millor els valors que
ens representen com a grup municipal ni a la ciutadania ni a la resta de grups polítics però no
defallirem en defensar aquest gran actiu que ens representa, la transversalitat que pel que
sembla ha molestat més del que ens podríem imaginar. Així doncs, ens trobem avui aquí amb
un pacte conseqüència d’un pacte fallit que deixa un govern en minoria gràcies a l’obra de
caritat de Ciutadans que ha votat a favor a canvi de no res, sense fer cap proposta, una
autèntica carta en blanc amb l’únic objectiu de posar un cordó sanitari en certs grups
municipals, una formació que es presenta per no governar i per no deixar governar els altres.
Vostès únicament proposen portar a l’àmbit municipal la rancúnia de la política nacional, un
govern on sí que hi formarà part l’únic regidor de Plataforma, renunciant a ser una alternativa
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de futur al PSC, un grup municipal que ha dedicat part de la seva campanya a menysprear la
gran tasca del nostre grup municipal, deixant de banda la seva proposta de govern i fent de
crossa al Partit Socialista. Ara corren el risc que en una proporció d’1 a 7 la seva acció de
govern quedi encara més diluïda passant a ser un partit gairebé residual, tot i que els
socialistes fa temps que ho veuen, crec que vostès, perdó, vostè encara no n’és conscient.
L’altre partit que ha ajudat a consolidar el Partit Socialista i no ha sabut treure rèdit del seu
equip de govern ha estat Ara Verds per Més. La política de favors contra els que lluitarem des
de l’oposició no han donat els resultats esperats i novament els socialistes han estat els únics
que n’han sabut treure partit. La situació actual es dona per un pacte fallit, un pacte [Inaudible
38:41] abans de les eleccions i que de nou, en una jugada d’estratègia política per no dir
maquiavel·lisme en estat pur, la força guanyadora va excloure Esquerra a canvi de la carta en
blanc de Ciutadans. Aquest preacord ens va excloure de manera automàtica de qualsevol
possible escenari de col·laboració municipal transversal i d’estabilitat. No sabem qui va marcar
les línies vermelles però sí sabem que se’ns ha volgut excloure de qualsevol escenari de
govern. El grup municipal de Junts per Mont-roig Miami es va posar a disposició del Partit
Socialista amb una proposta de govern que se centrava en: primer, l’estabilitat de govern
durant els propers anys; centrar-nos principalment en el govern municipal; i en tercer lloc,
col·laborar en la gestió i implementació del programa donada l’alta coincidència en els
programes defensats pels dos grups durant campanya, durant la campanya que incloïa el Pla
Estratègic de Turisme —un pla que només Junts per Mont-roig i Miami portava ja en les
eleccions del 2015 i on hem estat un dels grups municipals més actius— i el Pla Estratègic
municipal 2020-2030. En aquesta reunió el nostre grup va lliurar un elaborat document de
treball que força ben acollit sembla que va quedar en paper mullat. La resposta per part del
grup municipal del PSC liderat per Fran Morancho va ser la de concertar una segona ronda de
contactes per tal de polir les possibles i lògiques diferències polítiques i de visió de la gestió
municipal. Una segona reunió que ja no s’ha produït mai, al menys amb nosaltres. Durant
aquest període, la franquesa mostrada pel grup de Junts per Mont-roig Miami no ha estat
corresposta de la mateixa manera. Ens hem hagut d’assabentar per les xarxes socials i la
rumorologia que no es comptava amb la nostra proposta, posterior trucada de l’alcalde quan ja
ho sabíem. Això és legítim, això és legítim però poc elegant i demostra la manca de talla
política que un municipi com el nostre es mereix. Com a segona força més votada en els
darrers vuit anys i com a llista més transversal, Junts per Mont-roig Miami es compromet a
seguir treballant de manera constructiva com ha fet sempre, vigilant i fiscalitzant l’acció de
govern municipal com també possibles accions paral·leles i defensant i defensant els drets de
tots els veïns i veïnes de Miami, Mont-roig i les nostres urbanitzacions. Moltíssimes gràcies.
Sr. Alcalde: Apreciados vecinos, vecinas, regidores, regidoras, dejad que empiece este
discurso con agradecimientos y con bienvenidas. Quiero dar las gracias, las más sinceras
gracias a las 1.609 personas que el 26 de mayo votaron deseando que hoy pudiera revalidar la
alcaldía. A todos ellos y a todas ellas decirles que aquí estoy, que lo hemos conseguido, que
sigo siendo su alcalde y que no les voy a decepcionar. A aquellas otras personas que no
votaron PSC, que no me votaron, quiero decirles que seguiré trabajando día a día,
esforzándome como lo he hecho en los últimos cuatro años para que ellos también puedan
sentirse orgullosos de su municipio, de su alcalde y de su ayuntamiento. También quiero dar
las gracias al voto favorable a mi investidura, por otro lado imprevisto porque no —por mucho
que digan— no estaba nada pactado, a la regidora de Ciudadanos Ibana Pacheco. También
me gustaría dirigirme a mis compañeros, a los que formarán mi equipo de gobierno y a los que
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me acompañarán desde la oposición en la representación institucional de nuestro
ayuntamiento. Por eso quiero dar la bienvenida a las nuevas regidoras y al regidor, desearos
muchos aciertos ya sea desde el gobierno como desde la oposición y alentaros a trabajar por
nuestro municipio porque pocas cosas son más satisfactorias que esta tarea. A los grupos de la
oposición deciros que me tranquiliza el hecho de que mayoritariamente compartimos la visión
de nuestro municipio, que queremos lo mismo, coincidimos en aquello que es más esencial,
seguiremos encontrando consensos, estoy convencido. Agradecer a Tico que siga en mi
equipo, creo que no podría ser de otra manera, tu municipio te necesita, eres trabajador
incansable, leal a los compromisos adquiridos y por eso tenemos mucha suerte de compartir
contigo este proyecto. A los concejales del PSC que habéis trabajado conmigo estos últimos
cuatro años, Yolanda, Enrique y Ángel, daros las gracias por seguir a mi lado, sois los mejores
concejales que puede tener este ayuntamiento y este gobierno. Estoy seguro que sabréis guiar
a nuestras nuevas compañeras, tendrán en vosotros un gran ejemplo. Y a ellas, a las tres
regidoras que entráis a formar parte de esta nueva aventura, Mei, Francis y Cristina, ánimos y
a la faena. Esta, estoy seguro, será una de las aventuras más interesantes, motivadoras e
intensas que vais a vivir jamás. Estoy seguro que lo haréis muy bien y, además, que os lo
pasaréis genial pero sobre todo ayudaréis a muchas personas que lo necesitan y eso es muy
gratificante. También quiero dedicar unas palabras a las personas que tengo más cercanas,
aquellas que más se sacrifican porque yo pueda ser vuestro alcalde, aquellas a las que nunca
podré dar las gracias lo suficiente por hacer posible que yo haga lo que más me gusta que es
ser alcalde de mi pueblo, las que más me aguantan y a las que más quiero, a Guillem y a
Marina. Vull seguir encapçalant un govern de tots i totes i per a tots i per a totes. Porto al cor
aquest municipi, de punta a punta, de nucli a nucli, totes les persones que hi viuen són la meva
prioritat i en aquest punt m’agradaria llençar un missatge important: el meu govern representarà
com ho ha fet en els últims quatre anys a tot el municipi de Mont-roig, que ningú en tingui cap
dubte, el meu govern representarà a tot el municipi de Mont-roig. Al govern i a l’oposició els
demano treballar plegats per portar a terme el Pla Estratègic de municipi 2020-2030, aquest pla
que marc el full de ruta pels pròxims anys ha rebut el suport de pràcticament tots els grups
municipals i s’ha elaborat amb la participació de moltes persones del nostre municipi. Coincidim
en el diagnòstic i en què cal fer, espero trobar la vostra complicitat com vaig trobar-la amb la
seva aprovació fa només unes setmanes. Un Pla Estratègic que té quatre línies de treball que
ens marcaran les accions a seguir en el pròxims anys per a posicionar Mont-roig del Camp en
el territori però per a fer-ho eficient en la gestió i innovador, amb un urbanisme intel·ligent i
econòmicament competitiu. Quatre eixos de treball que seguirem des del govern i es sumaran
a la gestió ordinària i als grans reptes que tenim per davant, algun d’ells tan important com
continuar executant l’avinguda Barcelona a Miami amb noves fases, l’eliminació de la via del
tren i la creació d’una via verda, la revitalització del nucli antic a Mont-roig, com acabar
projectes del Pla de Barri, executar els projectes que ja tenim iniciats com és el centre
sociocultural a Mont-roig i la plaça Miramar, els parcs del Casalot i Costa Zèfir o el Club de Mar
i, com no, continuar millorant l’educació i els centres educatius o continuar millorant les
urbanitzacions. Hi ha moltíssim treball per davant però crec que hem demostrat que això no
ens espanta, així que continuarem endavant transformant el nostre municipi i llaurant-li un futur
que és el que més ens motiva. Aquest és el nostre què farem però també tenim un com ho
farem i el com ho farem serà continuista, no farem massa canvis. Encararé el meu nou mandat
amb una nova distribució de competències, amb més regidors del PSC i un regidor menys al
govern però l’estructura de treball i la forma de gestió seran conegudes. Continuarem impulsant
l’anomenat govern obert, una nova manera de governar que vam iniciar a l’anterior mandat i en
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el qual la transparència, la innovació, la modernització, l’escolta activa, la participació ciutadana
i la millora de la comunicació institucional com a eines bàsiques per a rendir comptes, aquestes
que continuïn sent elements guia a l’hora de gestionar el municipi i els recursos. No podem
anar cap enrere en el treball aconseguit en el mandat anterior, tenim reconeixements en
transparència, en comunicació institucional, en bones pràctiques locals amb participació, en
administració electrònica i en transformació digital. Continuarem esforçant-nos en aquest sentit
i no només pels premis o els reconeixements sinó perquè creiem de debò que aquesta és la
forma de governar, la que demanda la ciutadania i la que enforteix la democràcia. A més, les
polítiques socials, la igualtat d’oportunitats, la gestió d’uns serveis públics de millor qualitat i la
igualtat entre homes i dones també ens guiaran en el camí. Faig un alt en el meu discurs just
en aquest punt per a remarcar precisament la importància de treballar per un municipi on
homes i dones siguin iguals i lliures, sense diferències, tinguin les mateixes oportunitats, rebin
el mateix tracte i puguin desenvolupar sense problemes els seus projectes laborals i de vida.
Serem exigents en això, va en el nostre ADN. Creiem de debò que sense igualtat real entre
homes i dones una democràcia no és prou lliure. Treballarem per un municipi més igual i el
farem donant exemple amb un govern municipal que per primera vegada a la història serà
paritari, un fet que em fa sentir molt orgullós. Com segurament sabeu, ja ho han explicat, no
s’ha pogut materialitzar finalment un acord amb Esquerra Republicana però no voldria que
aquest fet ens portés a confusió, que finalment no formin part del govern no significa que
estigui deixant fora el que representa el nucli de Mont-roig. Repetir aquesta afirmació no la farà
veritat. Hem deixat fora un partit, no una part del municipi. Nosaltres, PSC, també representem
el nucli de Mont-roig. Una majoria dels nostres votants ens han dit que no era el moment de
sumar Esquerra al nostre govern tot i que nosaltres estàvem convençuts que era una bona
decisió pel municipi. Crec que després del que ha passat ens cal reflexionar a tots plegats
sobre quines són les conseqüències d’alimentar l’enfrontament i la divisió ja sigui en la qüestió
nacional o en la municipal. Tenim, a partir d’ara, l’oportunitat de treballar per a revertir, a petita
escala i al nostre municipi, aquesta política de l’ “ells i nosaltres” que sovint i malauradament
s’ha arribat a traslladar al carrer en un “ell contra nosaltres”. Tenim l’oportunitat de revertir això,
de construir, de cohesionar, de fer municipi. El nostre govern treballarà intensament durant
aquest mandat per canviar aquesta realitat, respectant les diferències però enderrocant
l’enfrontament. Espero i us demano unitat [Inaudible 51:13] d’acció en aquest sentit per part de
tots els grups municipals representats en el Plenari, és la nostra responsabilitat com a servidors
públics i estic convençut que compartireu amb mi aquesta necessitat. Ens hi juguem que el
futur del nostre municipi signifiqui més divisió i més enfrontament o signifiqui diversitat, riquesa
social, acceptació i respecte a la diferència. Per això, durant els pròxims quatre anys m’he
marcat tres prioritats per sobre de totes: la unió, l’estima i el respecte. La unió entre nosaltres i
el nostre municipi, l’estima entre nosaltres i el nostre municipi i el respecte entre nosaltres i el
nostre municipi. Espero que arribi un dia en què se celebrin plens en qualsevol dels nuclis i no
passi res, espero que arribi el dia en què no sigui important l’origen de qui ens governa, espero
que arribi el dia en el qual totes les persones puguin sentir-se ben representades pel seu
alcalde o alcaldessa visqui en el nucli que visqui. Espero que llegue el día en que todos y todas
se sientan orgullosos y orgullosas de su municipio y lo quieran a todo, no solo a una parte. Si lo
conseguimos entre todos y todas, aquel día la democracia habrá ganado del todo la batalla y
nuestro municipio será más maduro, más rico, más libre y todos nosotros seremos mucho más
felices. Muchas gracias. Gràcies a tots por vuestra asistencia y s’aixeca la sessió
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El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

15 de juny de 2019
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