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:

2019/3
Ordinari
8 de febrer de 2019
13 de febrer de 2019
13:08 h. – 14:45 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 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

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
Anna Cartanyà Beltran, tècnic serveis econòmics
S’ha excusat d’assistir-hi:

1

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 a tothom. Donaríem inici al Ple ordinari

1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de les sessions plenàries de dates30
de desembre de 2018 i 9 i 30 de gener de 2019.
Sr. Alcalde: El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de les actes de les sessions
anteriors, en aquest cas, del 30 de desembre i del 9 i 30 de gener. Si hi ha alguna cosa a dir,
algun comentari, per part d’Esquerra, sí?
Sra. Aragonès: Bon dia a tothom. Veiem que hi ha diversos decrets referents a l’execució de
tala de pins. Entenem que fan referència...
Sr. Alcalde: Sra. Aragonès, estem al punt 1 que és aprovació de les actes anteriors.
Sra. Aragonès: Perdona.
Sr. Alcalde: No passa res.
Sra. Aragonès: Perdoneu, perdonin.
Sr. Alcalde: No passa res, no passa res. Del...tampoc? 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 30 de desembre de
2018 i 9 i 30 de gener de 2019.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Donar compte dels Decrets del número 3038 a 3047 de l’any 2018 i del número 1 al
280 de l’any 2019.
Sr. Alcalde: Ara sí, els decrets d’Alcaldia. Digui, Sra. Aragonès.
Sra. Aragonès: Com deia, hi ha alguns decrets referents a l’execució de tala de pins i entenem
que fan referència, si no és així ens rectifiquen, a peticions que fa algun veí per talar pins i se’ls
hi concedeix el permís. Nosaltres necessitaríem poder disposar sobre quins criteris i quins
requisits s’han de tenir per poder fer la tala, o sigui, perquè concedeixin els permisos de les
tales d’aquests pins perquè ens trobem que hi ha sol·licituds de veïns que han explicat la
perillositat de l’existència d’uns pins en propietats privades i que se’ls denega de forma
reiterada el permís. Aleshores, era per poder disposar d’aquests criteris o els requisits que
prenen de partida per poder donar permís a l’execució de la tala. Gràcies.
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Sr. Alcalde: En un principi, l’interessat demana a l’ajuntament que vol talar un pi. A partir
d’aquell moment, el tècnic de l’ajuntament es desplaça fins al lloc on se li diu que volen talar el
pi i és el tècnic qui fa l’informe en base a si és realment que constitueix perill o no constitueix
perill. Si constitueix perill, se li deixa talar i si el tècnic fa l’informe dient que no constitueix perill,
no se li deixa talar. No sé si s’ha donat el cas, crec que no, que inclús els propis particulars han
buscat una segona versió...però normalment és així, és el tècnic de la casa, el tècnic
corresponent, qui fa l’informe pertinent i si és positiu es dona permís i si no, pues, no.
Sra. Aragonès: Entenia jo que havia d’haver un informe de tècnic però em refereixo als criteris
o requisits que es basa el tècnic per poder fer la valoració.
Sr. Alcalde: Jo això no li puc contestar, en qualsevol cas, demanarem al tècnic que faci un
informe de quins requisits valora ell i li farem arribar.
Sra. Aragonès: Si es tracta d’unes mides, d’unes distàncies.
Sr. Alcalde: Això ho sap tècnicament el tècnic que...li farem arribar. En tot cas, Sr. Secretari, si
vol prendre nota que li facin arribar a al regidora els criteris que fa servir el tècnic a l’hora de
prendre decisió en un sentit o un altre.
Sra. Aragonès: Gràcies.
Sr. Alcalde: De res. Alguna cosa més?
Sra. Aragonès: Sí. Trobem que segueixen havent-hi decrets on apareixen dades personals
amb noms i cognoms i, fins i tot, amb DNI referent a cadastre i padró i teníem entès que
aquestes dades caldria protegir-les.
Sr. Alcalde: És així.
Sra. Aragonès: 0228 al 226, 0082 al 0080, 0220 al 0218.
Sr. Alcalde: Donarem trasllat al departament corresponent perquè vagin en compte amb aquest
aspecte. Gràcies. Sí.
Sr. Chamizo: Jo només tinc un decret que és el decret 2019-0169 que és referent a Esports
que fica “Arquebisbat de Tarragona, utilització i ocupacions temporals de béns de titularitat
municipal, cessió d’ús poliesportiu”. Volia saber què és aquest decret?
Sr. Alcalde: Qui el signa? Perdoni.
Sr. Chamizo: [Inaudible 04:40] 2019.
Sr. Alcalde: Jo no recordo, no sé si tu recordes. Ho mirem i li diem. [Inaudible 04:50]
Sr. Chamizo: Fica “Arquebisbat de Tarragona”, potser fan futbol, també.
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Sr. Alcalde: Segurament ho fan, el que passa que no sabem si...
Sr. Chamizo: Més que tot, si de cas, si el Sr. Secretari en pot donar trasllat i ja està.
Sr. Alcalde: Sí, ho mirem.
Sr. Chamizo: Gràcies.
Sr. Alcalde: De res. Vostès poden tenir accés als decrets, no? Val, d’acord.
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. Cadastre. Expedient 612/2019. Rectificació de l’Inventari General de Béns
Municipals.
Sr. Alcalde: Punt 3 seria rectificació de l’inventari general de béns municipals. En aquest cas, el
que faríem és la rectificació de l’inventari, o sigui, totes les diferències que hi ha hagut durant
l’any 2018 respecte a l’inventari municipal hauríem de fer, aprovar aquestes rectificacions i
aprovar una nova actualització amb data 31/12/18 de l’inventari general de béns municipals. No
sé si hi ha alguna pregunta? Si no hi ha cap pregunta, passaríem a la votació. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient: Rectificació de l’Inventari General de Béns Municipals.
Número d’expedient: Cadastre. 612/2019
Tràmit: Ordinari
Fets:
1. Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a
la Rectificació de l’Inventari general de bens de l’Ajuntament referida a data 31 de
desembre de 2018.
2. D’acord amb l’article 222.2 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, cal procedir anualment a
l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de bens, que correspon al Ple municipal
d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte.
3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 6 de febrer
de 2019.
Fonaments de dret:
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1.

Article 21.1. s) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim local, sobre les
atribucions de l’alcaldia.

2.

Article 32 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.

3.

Article 11.2.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació i bon Govern, sobre la informació de l’inventari de bens.

4.

Article 86 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.

5.

Article 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals de Catalunya.

6.

Article 53.u) del DL 2/2003 del TRLMRLC sobre atribucions de l’alcaldia, i l’article 222
sobre l’Inventari de Bens Municipal.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar la rectificació de l’Inventari general de bens de la corporació, actualitzat a data
31/12/2018 i formulat per la Secretaria, que incorpora en sengles annex els inventaris dels bens
propis.
2. Remetre còpia de l’esmentat Inventari al Departament de la Presidència de la Generalitat i
una altra còpia a la Subdelegació del Govern de l’Estat.

4. Secretaria. Expedient 1422/2019. Aprovar, si s'escau, el Pla Normatiu de l'Ajuntament
de Mont-roig del Camp per l'any 2019.
En aquest punt el regidor José Francisco Moreno Herrero, del grup municipal PDeCAT
abandona la sessió no estant present alhora de la votació.
Sr. Alcalde: El punt 4 és aprovar, si s’escau, el Pla Normatiu de l’ajuntament de Mont-roig del
Camp per l’any 2019. Aquí el que passem pel Ple és un Pla Normatiu que es preveu aplicar
durant tot l’any 2019. En aquest cas, hi ha una sèrie de reglaments, ordenances dels diferents
departaments, bases reguladores, que, plecs de clàusules administratives, com deia, de
diferents departaments en els quals, dintre de l’any 2019, hi ha previsió de que es modifiquin o
es facin de noves algunes dintre de cada departament i el que fem aquí pel Ple és aprovar
aquest Pla Normatiu de l’any 2019. En tot cas, és un Pla que fa esment, com deia, a tots els
departaments, és bastant extens. Si tenen alguna pregunta o algun aclariment d’algun en
concret, doncs, se’ls hi facilita i, si no, passaríem a la votació. Sr. Velasco.
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Sr. Velasco: Buenos días a todos. Yo tenía una duda, ¿este plan se hace anualmente?
Sr. Alcalde: Este plan se hace anualmente, sí.
Sr. Velasco: El año pasado no tenía...
Sr. Alcalde: No, este plan creo que es la primera vez que lo pasamos por el Pleno porque hasta
ese momento el departamento de Secretaria no nos había dicho que tenía que pasarlo y a
partir de este año nos lo hacen pasar. Es un tema normativo.
Sr. Velasco: Es un tema normativa pero no tenía constancia de ello. Gracias.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més?
Sra. Aragonès: En les propostes que fa el departament de Policia no ens queda clar si han
estat incloses o que el Pla Normatiu ja estava tancat? És el punt 2. O sigui, el departament de
Policia manifesta una sèrie de necessitats i era per saber si aquestes necessitats ja han estat
incloses o que el Pla ja estava tancat i no s’han inclòs.
Sr. Gallardo: Entenc que no estan encara incloses. No estan incloses encara.
Sra. Aragonès: No s’han pogut incloure per temes, suposo, de termini...
Sr. Gallardo: A veure, aquí hi ha bàsicament...sí, sí. Aquest document és un document que està
viu, es poden anar incorporant de forma progressiva altres requeriments i, concretament, el
tema de protecció...vostè es refereix al punt 11 “Carta de serveis de protecció civil, mobilitat i
Policia”, no?
Sra. Aragonès: Bueno, jo estic a la proposta, sí.
Sr. Gallardo: En aquest concretament és el tema de regular el funcionament del servei de
protecció civil, mobilitat i Policia, és una actualització normativa dels documents que ja tenim en
marxa, ja tenim tota una sèrie de plans de forma específica i que entenem que el que es farà és
una millora d’aquests estàndards i una millora d’aquest document a fi efecte d’adaptar-lo millor
a la realitat. És el que entenc.
Sra. Aragonès: Jo entenc que el punt 11 està inclòs ja en el Pla Normatiu. Jo em refereixo que
en la proposta, perdoni, ho tinc aquí...
Sr. Gallardo: Planificació temporal. Segon trimestre 2019. Carta de serveis de protecció civil,
mobilitat i Policia. Es refereix a això?
Sra. Aragonès: És una mica llarg, ho estic buscant. No, quan s’acaba ja gairebé el document,
ho estic trobant, quan s’acaba ja gairebé el document...
Sr. Gallardo: Reglament regulador...

6

Sra. Aragonès: És un afegit, sí, sí, és després del document, aquí. Fora de les propostes,
acabem...
Sr. Gallardo: Ah, sí! [Inaudible 10:42] Reglament de la Policia Local, legalització de la unitat,
aquest tema...
Sra. Aragonès: Aquests quatre punts que, a més a més, s’afegeixen...
Sr. Gallardo: S’afegeixen per desenvolupar-ho. Evidentment, per exemple, la legalització de la
unitat, quan la tinguem en marxa, ara estem en procés d’acabar la formació, s’anirà, es
desenvoluparà perquè s’ha de designar la unitat que portarà l’RPA i la modificació del
reglament d’armament i altres mitjans, això fa dos o tres anys ja es va modificar a fi efecte de
poder incloure armes llargues, això va haver-hi un problema amb la intervenció de la Guàrdia
Civil que no ho considerava adient perquè es deia que incomplia la normativa en matèria
d’armament dels policies locals, això no està clar. Entenc que són temes molt tècnics que
s’aniran modificant progressivament en l’any 2019.
Sra. Aragonès: Val però aquest quatre punts no s’inclouen en el pla que s’aprovarà avui,
entenc?
Sr. Gallardo: Jo entenc que no però no hi ha cap problema per incloure-ho a posteriori.
Sra. Aragonès: Gràcies.
Sr. Chamizo: Nosaltres, la veritat, és que anàvem també una mica en la línia del que ha dit el
Sr. Velasco, que no enteníem molt bé per què aprovem ara aquest pla normatiu quan, per
exemple, en la Llei del 2015 i en el seu article 132 diu que es recull la seva obligació. Llavors,
2016, 2017 i 2019 no s’ha aprovat ni s’ha passat, havent hagut modificacions, per exemple, en
ordenances. I també volíem saber per què hi ha diferents àrees que no han manifestat cap
necessitat reguladora al respecte. Urbanisme, Festes, OMAC [Inaudible 12:23] Cultura i
Joventut, no sabem si...perquè sempre hi ha necessitat, suposo.
Sr. Alcalde: Gràcies. Referent a la primera part de la seva intervenció, donarem trasllat al
responsable d’aquests anys de Secretaria i que ens respongui perquè ja li he dit abans que és
un tema estrictament normatiu i que a nosaltres no ens ho havien traslladat en cap moment i
per això no ho havíem portat al Ple, per lo tant, la persona que és responsable li direm que li
respongui. Perdó. Referent a la segona part de la seva intervenció, és les necessitats que veu
cada departament, això, si en aquests departaments que vostè diu no hi ha necessitats, no...si
han cregut oportú no fer cap canvi normatiu. És cert que aquests canvis normatius,
normalment, n’hi ha alguns que ja venen donats per la pròpia llei o les diferents lleis que van
aprovant i n’hi ha d’altres que poden venir donats per iniciativa del regidor o regidora de l’àrea.
En aquest cas, si no n’hi ha és perquè s’entén que no...i, com diu el primer tinent d’alcalde, en
qualsevol moment es pot incorporar. Gràcies. Alguna pregunta més o intervenció? Doncs,
passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Entenc que el Sr. Quique també. Vots a
favor? Esperem a la votació, Sr. Secretari, o és vàlid? D’acord. Doncs, quedaria aprovat.
Identificació de l’expedient

Aprovar el Pla Normatiu 2019
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Expedient

1422/2019

Tràmit

Aprovació

Part expositiva:
1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (d’ara endavant Llei 39/2015) incorpora com a novetats un nou títol VI relatiu a
l'exercici de la potestat normativa que d’acord amb el preàmbul de la pròpia llei busca tres
objectius:

a. Millorar la planificació normativa ex ante –previ a la seva elaboració- en nom d'una
major seguretat jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic.
b. Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes,
entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ a l'elaboració de
la norma, l'opinió de ciutadans i empreses sobre els problemes que es pretenen
solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els
objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.
c.

Enfortir l'avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de manera
contínua l'adaptació de la normativa als principis de bona regulació, s'imposa l'obligació
d'avaluar periòdicament l'aplicació de les normes en vigor, amb l'objecte de comprovar
si han complert els objectius perseguits i si el cost i càrregues derivats d'elles estava
justificat i adequadament valorat.

2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la Llei 39/2015 recull l’obligació que tenen les
administracions, d’aprovar un "Pla Normatiu" que contingui les iniciatives reglamentàries que
han de ser aprovades en l'any següent. Aquest Pla, un cop aprovat, es publicarà
obligatòriament al Portal de la Transparència de l'Administració corresponent.
3. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon
govern (d’ara endavant Llei 19/2014) també recull l’obligació de fer pública la informació relativa
a les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial; els procediments
administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències i en l’article 10 preveu les
obligacions de publicitat activa i transparència en les decisions i actuacions de rellevància
jurídica.
4. En tractar-se d’un Pla Normatiu que conté les disposicions de caràcter general que el Ple de
l’Ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l’article 22.2.d i
el procediment d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en concordança amb els articles 52.2.d 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, la competència per aprovar el Pla normatiu correspon al Ple municipal, no
requerint-se per a la seva aprovació cap quòrum especial.
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5. Els i les diferents caps d’àrea de l’Ajuntament han informat les disposicions normatives que
tenen previst aprovar, modificar o derogar durant aquest 2019.
6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 6 de febrer de
2019.
Fonaments de dret:
1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon
govern.

Tenint en compte que la competència per a aprovar el Pla normatiu, per analogia amb
l’aprovació, modificació i derogació d’ordenances i reglaments locals, correspon al Ple de la
Corporació d’acord amb el que preveuen els articles 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (competència indelegable per
aplicació de l’apartat 1r d’aquest últim precepte legal en relació a l’apartat 4t del precepte bàsic)
i que requereix el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres d’acord amb
el que disposa l’article 47.1 de la LRBRL, atenent al que disposa l’art. 175 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 Ple de l'Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+, IMM, Grup
mixt, ERC i FIC) i 4 abstencions (grups municipals: PDeCAT i C’s) acorda:
Primer.- Aprovar el Pla normatiu per a l’any 2019 que es detalla a continuació:
SECRETARIA MUNICIPAL

1. Reglament Orgànic Municipal
OBJECTIUS
1. Adaptar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament a les necessitats formulades pel nou
Consistori municipal que es constitueixi després de les eleccions del 26 de maig de
2019.
2. Descentralitzar i transversalitzar la gestió administrativa en les Unitats Gestores per tal
de fer efectiu el principi de competència que informa l’estructura organitzativa dels Ens
Locals.
3. Incorporar la perspectiva de l’administració electrònica al ROM.
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RESPONSABLES
Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Juny de 2019

2. Ordenança reguladora dels serveis funeraris
OBJECTIUS
1. L’ordenació dels serveis funeraris en el municipi, d’acord amb el que estableix la Llei
2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris i el Decret legislatiu 3/2010 i la resta de
disposicions complementàries i concordants, garantint la liberalització establerta en
l’article 2 del Reial Decret Llei 7/1996, de mesures urgents de caràcter fiscal i de
foment i liberalització de l’activitat econòmica.
2. Regular les condicions de prestació pública i privada de serveis funeraris al municipi
de Mont-roig del Camp.

RESPONSABLES
Rosa Guerrero Colorado, Àrea de Serveis Públics
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Novembre de 2019

INTERVENCIÓ MUNICIPAL
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1.

Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre els béns immobles

OBJECTIUS
1. Adequar el sistema de bonificacions potestives

RESPONSABLES
Anna Cartañà Beltran, Cap de Serveis Econòmics
-

Alberto Viñes Velasco, Interventor

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Octubre de 2019

2.

Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.

OBJECTIUS
1. Adequar el sistema de bonificacions potestives en temes aspectes energètics de
caràcter mediambientals.

RESPONSABLES
Anna Cartañà Beltran, Cap de Serveis Econòmics
-

Alberto Viñes Velasco, Interventor
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-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Octubre de 2019

3.

Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de reguladora de la taxa per la
recollida, incineració i eliminació de residus sòlids urbans

OBJECTIUS
1. Estudi integral sistema del sitema tarifari i estudi de costos.

RESPONSABLES
Anna Cartañà Beltran, Cap de Serveis Econòmics
-

Alberto Viñes Velasco, Interventor

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Octubre de 2019

4.

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de reguladora de la taxa per
aprofitament especial o utilització privativa dels béns de domini públic

12

OBJECTIUS
1. Eliminar l’epígraf que regula la taxa de les explotacions marítimo-terrestres i eliminar
l’apartat d’aparcament vigilat

RESPONSABLES
Anna Cartañà Beltran, Cap de Serveis Econòmics
-

Alberto Viñes Velasco, Interventor

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Gener de 2019

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

1. Reglament regulador del servei d’atenció al domicili

OBJECTIU
1. Reglamentar el servei d’atenció el domicili de Mont-roig del Camp el qual fa anys que
s’està oferint a la població però sense cap marc reglamentari municipal.

RESPONSABLES
Joan Figueras, Cap de Serveis Socials
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

13

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

2. Bases reguladores dels ajuts d’urgència

OBJECTIU
1. Adaptar les bases d’ajudes socials municipals antigues a les noves necessitats
actuals.

RESPONSABLES
Joan Figueras, Cap de Serveis Socials
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

-

Alberto Viñes Velasco, Interventor

TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

3. Bases reguladores dels ajuts a les activitats d’estiu municipals

OBJECTIU
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1. Regular els ajuts municipals per a les activitats d’estiu que organitza l’Ajuntament.

RESPONSABLES
Joan Figueras, Cap de Serveis Socials
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

-

Alberto Viñes Velasco, Interventor

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
2n trimestre de 2019

4. Bases reguladores dels ajuts per necessitats educatives especials

OBJECTIU
1. Adequar unes noves bases dirigides als infants amb necessitats específiques de
suport educatiu a les necessitats actuals.

RESPONSABLES
Joan Figueras, Cap de Serveis Socials
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

-

Alberto Viñes Velasco, Interventor

TRÀMIT
Modificació

15

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
2n trimestre de 2019

ÀREA DE CONTRACTACIÓ

1. Plecs de clàusules administratives generals

OBJECTIUS
1. Adaptar els plecs de clàusules administratives generals a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Fixar percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments
d’adjudicació de determinats contractes, o de determinats lots d’aquests, a centres
especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció.

RESPONSABLES
Mar Amorós Mas, Àrea de Contractació
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Abril de 2019

ÀREA D’EDUCACIÓ
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1.

Bases específiques reguladores de subvencions per a activitats, actuacions
o programes de suport en l’àmbit de l’educació

OBJECTIUS
2. Regular l’atorgament de subvencions per a activitats adreçades a donar suport als
projectes i activitats de caire educatiu que es portin a terme entre les entitats que
representen els centres educatius del municipi i les entitats que promoguin el lleure
educatiu, l’equitat, l’arrelament al medi i la innovació educativa en els diferents àmbits.

RESPONSABLES
Joaquima Cedó Quintana, Cap de l’Educació
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

-

Alberto Viñes Velasco, Interventor

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
3r trimestre de 2019

ÀREA D’INNOVACIÓ, MODERNITZACIÓ I EXCEL·LÈNCIA ADMINISTRATIVA

1. Carta de serveis de Joventut

OBJECTIU
1. Regular el funcionament del servei de joventut en relació a: l’organització i la forma de
gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els estàndards mínims
de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim econòmic
aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i orientació, així com
proporcionar informació estructurada i establir criteris, pautes o estàndards de qualitat
17

del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

2. Carta de serveis d’acció social

OBJECTIU
1. Regular el funcionament del servei d’acció social en relació a: l’organització i la forma
de gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els estàndards
mínims de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim
econòmic aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i
orientació, així com proporcionar informació estructurada i establir criteris, pautes o
estàndards de qualitat del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
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TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

3. Carta de serveis d’educació

OBJECTIU
1. Regular el funcionament del servei d’educació en relació a: l’organització i la forma de
gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els estàndards mínims
de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim econòmic
aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i orientació, així com
proporcionar informació estructurada i establir criteris, pautes o estàndards de qualitat
del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

4. Carta de serveis d’esports

OBJECTIU
19

1. Regular el funcionament del servei d’esports en relació a: l’organització i la forma de
gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els estàndards mínims
de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim econòmic
aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i orientació, així com
proporcionar informació estructurada i establir criteris, pautes o estàndards de qualitat
del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

5. Carta de serveis de biblioteca

OBJECTIU
1. Regular el funcionament del servei de biblioteca en relació a: l’organització i la forma
de gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els estàndards
mínims de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim
econòmic aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i
orientació, així com proporcionar informació estructurada i establir criteris, pautes o
estàndards de qualitat del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

20

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

6. Carta de serveis d’impuls econòmic

OBJECTIU
1. Regular el funcionament del servei d’impuls econòmic en relació a l’organització i la
forma de gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els estàndards
mínims de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim
econòmic aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i
orientació, així com proporcionar informació estructurada i establir criteris, pautes o
estàndards de qualitat del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

7. Ordenança reguladora del Registre Electrònic
21

OBJECTIU
1.
Regular el funcionament del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp en relació a: àmbit d’aplicació, obligatorietat, accés, documentació admissible,
acreditació de la identitat, còmput de terminis, assentaments de registre, justificants de
recepció, protecció de dades i interoperabilitat amb altres registres.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

8. Ordenança reguladora de la Seu Electrònica

OBJECTIU
1.
Regular el funcionament de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp en relació a: àmbit d’aplicació, obligatorietat, accés, documentació admissible,
acreditació de la identitat, còmput de terminis, assentaments de registre, justificants de
recepció, protecció de dades i interoperabilitat amb altres registres.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
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TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

9. Ordenança reguladora de l’administració electrònica

OBJECTIU
1. Actualització a les normes de procediment administratiu, transparència, contractació
pública i al canvi de les eines electròniques utilitzades des de l’aprovació.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
2n trimestre de 2019

10. Carta de serveis en Via Pública

OBJECTIU
1. Regular el funcionament dels serveis en via pública en relació a: l’organització i la
forma de gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els estàndards
mínims de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim
econòmic aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i
23

orientació, així com proporcionar informació estructurada i establir criteris, pautes o
estàndards de qualitat del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
2r trimestre de 2019

11. Carta de serveis de protecció civil, mobilitat i policia

OBJECTIU
1. Regular el funcionament del servei de protecció civil, mobilitat i policia en relació a
l’organització i la forma de gestió del servei, la identificació dels responsables del
servei, els estàndards mínims de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures
dels usuaris, el règim econòmic aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies
d’informació i orientació, així com proporcionar informació estructurada i establir
criteris, pautes o estàndards de qualitat del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
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TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
2n trimestre de 2019

12. Carta de serveis de medi ambient i salut

OBJECTIU
1. Regular el funcionament del servei de medi ambient i salut en relació a l’organització i
la forma de gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els
estàndards mínims de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris,
el règim econòmic aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i
orientació, així com proporcionar informació estructurada i establir criteris, pautes o
estàndards de qualitat del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
2n trimestre de 2019

13. Carta de serveis funeraris

OBJECTIU
25

1. Regular el funcionament del servei funeraris en relació a l’organització i la forma de
gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els estàndards mínims
de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim econòmic
aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i orientació, així com
proporcionar informació estructurada i establir criteris, pautes o estàndards de qualitat
del servei.

RESPONSABLES
Yolanda Llorens Vernet, Responsable departament d’Innovació
-

Irene Valdivieso Reche, Cap de l’Àrea d’Alcaldia

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
4rt trimestre de 2019

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

1. Bases reguladores de diverses borses de treball

OBJECTIU
1. Cobrir les següents necessitats de provisió de llocs de treball dins dels límits legals de
reposició d’efectius i d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:
1.-borsa de treball de conserge
2.-borsa de treball auxiliar administratiu
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3.-borsa de treball administratiu
4.-borsa de treball arquitecte tècnic
5.-borsa de treball arquitecte superior
6.-borsa de treball gerent Pla de barris
7.-borsa de treball Servei Atenció Municipi
8.-borsa de treball Gerent Pla de Barris
9.-borsa de treball informadors turístics

RESPONSABLES
- Sònia Piñol Guasch, Cap de Recursos Humans
- Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
1r trimestre de 2019

2. Bases reguladores de convocatòries de llocs de treball

OBJECTIU
1. Cobrir les següents necessitats de provisió de llocs de treball dins dels límits legals de
reposició d’efectius i d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:
1- Promoció interna de Caporal
2.- Promoció interna Administratiu
3.- Auxiliar Administratiu
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4.- Agent Notificador
5.- Llicenciat d’arxiu
6.- Inspector
7.- Agent de policia local
8.- Auxiliar administratiu de biblioteca

RESPONSABLES
- Sònia Piñol Guasch, Cap de Recursos Humans
- Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
2n trimestre de 2019

3. Reglament regulador del Pla d’Igualtat de Gènere

OBJECTIU
1. Adaptar el Pla d’Igualtat de Gènere als resultats qualitatius resultants de la seva
execució anual.

RESPONSABLES
- Anabelén Medina Reche, Àrea de Recursos Humans
- Xavier Tardiu Bonet, Secretari
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TRÀMIT
Modificació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
2n trimestre de 2019

ÀREA D’ESPORTS

1. Reglament regulador del servei de pàdel i de tenis

OBJECTIU
1. Regular l’ús de les pistes de pàdel i de tenis

RESPONSABLES
Pablo Ballester Roman, Cap de l’Àrea d’Esports
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
3r trimestre de 2019

2. Reglament regulador del servei de les piscines municipals
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OBJECTIU
1. Regular l’ús de les piscines municipals

RESPONSABLES
Pablo Ballester Roman, Cap de l’Àrea d’Esports
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
4rt trimestre de 2019

3. Reglament regulador del servei de camp de futbol

OBJECTIU
1. Regular l’ús del camp municipal de futbol

RESPONSABLES
Pablo Ballester Roman, Cap de l’Àrea d’Esports
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
4rt trimestre de 2019
30

ÀREA D’ALCALDIA

1. Reglament regulador de Teletreball

OBJECTIU
1. Oferir un programa de treball a distància als treballadors per conciliar la vida laboral i
familiar i a la vegada millorar el rendiment i corresponsabilitzar les seves tasques.

RESPONSABLES
Cap de Gabinet d’Alcaldia
-

Sònia Pinyol Guasch, Cap de Recursos Humans

-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
4rt trimestre de 2019

2. Reglament regulador de Participació Ciutadana

OBJECTIU
1. Disposar d’una eina per establir els mecanismes, drets i deures dels ciutadans i de
l’ajuntament per la presa de decisions municipals.
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RESPONSABLES
Cap de Gabinet d’Alcaldia
-

Xavier Tardiu Bonet, Secretari

TRÀMIT
Aprovació

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
4rt trimestre de 2019

Segon.- Donar compte que al tancament de la proposta d’aquest Pla Normatiu per l’any 2019 el
departament de Policia ha manifestat les següents necessitats a ser incloses en el mateix:

1. Reglament de la Policia Local
2. Legalització de la unitat de RPA Dron
3. Modificació del reglament d’armament i altres mitjans de defensa de la
Policia Local de Mont-roig del Camp
4. Modificació de l’Ordenança de circulació i adaptació a canvis normatius
i de classificació econòmica.
Tercer.- Donar compte que els departaments d’Urbanisme, Festes i d’OMAC no han manifestat
cap necessitat regulatòria i que els departaments de Cultura i Joventut han manifestat que no
tenen cap necessitat regulatòria.
Quart.- Disposar la publicació del Pla Normatiu en el Portal de Transparència de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp tal com preveu l’article 132 de la Llei 39/2015 i els articles 8 i següents
de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les persones responsables de les diferents àrees
municipals, i a la responsable de transparència municipal als efectes de la publicació del Pla
Normatiu aprovat en la web de transparència de Mont-roig del Camp.

5. Secretaria. Expedient 1133/2019. Aprovar, si s’escau, l’actualització de les
tarifes per als serveis urbans de taxi 2019.
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Sr. Alcalde: El punt 5 és aprovar, si s’escau, l’actualització de les tarifes pels serveis urbans del
taxi 2019. En aquest cas, es rep des de la Federació Empresarial d’Autotransport de la
província de Tarragona una proposta d’augment d’un 2,5% en la tarifa del taxi, perdó, sobre la
tarifa actual i el que es porta al Ple és aprovar aquesta proposta d’increment de la tarifa del taxi
al nostre municipi en un 2,5%. Per part dels grups, alguna intervenció o pregunta? No?
Passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Aprovaríem el punt per
unanimitat.

Identificació de l’expedient

Actualització de les tarifes per als serveis
urbans de taxi 2019

Expedient

Serveis Interns/Secretaria General/1133/2019

Tràmit

Ordinari

Fets
1. Vist l’escrit presentat per la Federació Empresarial d’Auto Transport de la Província de
Tarragona (registre d’entrada 2019/251), on proposen l’augment del 2.5 % respecte a la
tarifa vigent.
2. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 6 de febrer
de 2019.

Fonaments de dret
1.

Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a
l’actualització dels preus i tarifes que regula el Decret 149/1988, de 28 d’abril, entre els que
es troben les tarifes dels serveis d’autotaxis.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1.

Aprovar la tarifa per als serveis urbans de taxi 2019 pel municipi de Mont-roig del Camp,
proposades per la Federació Empresarial d’Auto Transport de la Província de Tarragona,
que tot seguit s’indica:

Concepte

Any 2019
euros

Tarifa 1

s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8
33

hores, dissabtes, diumenges i dies festius.
Baixada de bandera
Km recorregut
Hora d’espera

4,57
1,39
21,25

Tarifa 2
s’aplicarà els dies feiners de 8 20 hores.
Baixada de bandera
Km recorregut
Hora d’espera

3,84
1,18
22,83

Suplements:
Recollida a domicili
Maletes
Animals
Sortida estació
Càmpings direcció Cambrils
Suplement més de 4 passatgers (incloent-hi tots els
passatgers)

2,73
1,08
1,08
1,12
6,95
3,10

2.

Comunicar el present acord a la Comissió de Preus de Catalunya.

3.

Notificar als taxistes del municipi que hauran d’aportar a l’Ajuntament la verificació de l’ITV
del taxímetre conforme s’han adaptat a les noves tarifes, i es lliurarà el títol de llicència amb
les noves tarifes.

6. Recursos Humans. Expedient 833/2019. Aprovar, si s'escau, el Complement de
prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal
Sr. Alcalde: El punt 6 és aprovar, si s’escau, el complement de prestació econòmica en situació
d’incapacitat temporal. Aquí el que portaríem al Ple és que amb la Llei de pressupostos de l’any
2018, 17, el 18, sí, amb la llei d’acompanyament dona opció als ajuntaments, i entenc que a
d’altres administracions, per tal de que els treballadors que estiguin de baixa puguin cobrar des
del primer dia que agafen baixa, no com fins ara que era a partir del quart dia que cobraven la
baixa. Amb aquesta llei d’acompanyament se li dona opció a les administracions a fer aquest
pagament i, a partir de la negociació, en aquest cas, amb els representants de l’ajuntament,
vam creure convenint que es pogués cobrar la baixa des del primer dia i el que portem aquí al
Ple és l’aprovació d’aquest punt. No sé si hi alguna pregunta? No? Per part del PDeCAT hi ha
alguna pregunta? No? Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria també
aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient: Prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del
personal al servei de les Administracions
Expedient número: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / abm / 833 / 2019
Tràmit: Ordinari
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Fets
1. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE de 4
de juliol), regula en la disposició addicional 54ª, apartat Ú, amb caràcter bàsic, la prestació
econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions
públiques i organismes i entitats públiques dependents de les mateixes.
Aquesta disposició permet que cada Administració Pública pugui determinar, prèvia negociació
col·lectiva, les retribucions a percebre pel personal al seu servei o al dels organismes i entitats
dependents, en situació d’incapacitat temporal i en el cas del personal funcionari al que se li
hagi expedit llicència per malaltia segons les següents regles:
1ª. Respecte al personal funcionari inclòs en el Règim general de Seguretat Social i al personal
estatutari i laboral, es podrà establir un complement retributiu des del primer dia d’incapacitat
temporal que, sumat a la prestació del Règim general de la Seguretat Social, arribi fins un
màxim del cent per cent de les seves retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat
temporal.
(...)
Per la determinació de l’establert en els apartats anteriors podran, en el seu cas, establir-se
diferents escenaris retributius en funció del tipus de contingència que hagi donat lloc a la
incapacitat temporal o a la durada de la mateixa, sense que en cap cas el règim de seguretat
social de pertinença pugui justificar un tracte més perjudicial per un o altre col·lectiu, computant
per això tant les prestacions o subsidis a que tinguin dret com les retribucions que s’abonin per
l’Administració respectiva, per la qual cosa aquesta Administració haurà d’aprovar, d’acord amb
el previst a l’apartat anterior, l’abonament d’unes retribucions que permetin garantir aquesta
equivalència de percepcions.
Els supòsits d’incapacitat temporal derivats de contingències professionals, així com, els que
afectin a la dona gestant, hauran de tenir necessàriament un tractament més favorable dels
acordats per l’Administració respectiva.
2. Aquesta disposició addicional 54ª s’ha de posar en relació amb la disposició transitòria 7ª
que estableix que fins que es determini per les diferents administracions públiques les
retribucions a percebre pel seu personal en situació d’incapacitat temporal, d’acord amb la
repetida disposició, seguirà sent d’aplicació el previst en l’art. 9 del Reial decret llei 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i
en la disposició addicional 38ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per l’any 2013.
Un cop entri en vigor la nova regulació, ambdues normes deixaran de ser aplicables en
l’Administració respectiva i quedarà sense efectes l’aplicació de l’acord del Ple de l’Adjuntament
de data 28 de gener de 2013, pel que fa al complement de les prestacions d’IT i del còmput
anual de 4 dies d’absències al llarg de l’any natural sense deducció de retribucions, dels qual,
només tres podran tenir lloc en dies consecutius, sempre que estiguin motivades per malaltia o
accident, i que no donin lloc a incapacitat temporal.
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3. L’article 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, preveu que seran objecte de negociació, en el seu
àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada Administració Pública i amb l’abast
que legalment procedeixi en cada cas, les matèries següents: e) Els Plans de Previsió Social
complementària, f) Els criteris generals per a la determinació de prestacions socials i pensions
de classes passives, i) Els criteris generals d’acció social.
4. En base a les previsions legislatives esmentades, i amb la finalitat de configurar un sistema
complementari de protecció en cas d’incapacitat temporal, en data 14 de gener de 2019 es va
efectuar la corresponent negociació col·lectiva segons la qual es va acordar complementar les
prestacions a percebre pels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament tal i com es
transcriu a continuació:
“1r. En el cas d’incapacitat temporal per contingències comunes, establir un complement
retributiu des del 1er dia de la incapacitat temporal que, sumat a la prestació del Règim
general de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del 100 per cent de les retribucions fixes
del mes d’inici de la incapacitat temporal.
2n. En el cas d’incapacitat temporal per contingències professionals, establir un complement
retributiu des del 1er dia de la incapacitat temporal que, sumat a la prestació del Règim
general de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del 100 per cent de les retribucions fixes
del mes d’inici de la incapacitat temporal.
La diferència entre la prestació econòmica establerta per les contingències esmentades en el
Règim general de la Seguretat Social i les retribucions assenyalades es percebrà en concepte
de millora d’aquesta prestació. No procedirà l’abonament de la millora de la prestació per
incapacitat temporal quan no es percebi la prestació a càrrec de la Seguretat Social per la seva
retirada o denegació expressa a causa que el beneficiari hagi actuat fraudulentament per
obtenir o conservar aquesta prestació, o que refusi o abandoni sense causa mèdica el
tractament indicat, o es produeixi la seva incompareixença injustificada a qualsevol de les
convocatòries, exàmens i reconeixements establerts pels metges encarregats del seguiment de
la Incapacitat Temporal.
La millora establerta serà satisfeta fins que es produeixi l’alta mèdica en el cas de curació, o
fins a la data d’efectes de la Incapacitat Permanent, en cas que la Seguretat Social dicti
resolució per la que es concedeixi la mateixa, i en cap cas podrà excedir el temps de durada
legal d’aquesta situació.

La millora de la prestació per Incapacitat temporal acordada s’aplicarà a les situacions
d’Incapacitat temporal produïdes des de la data de la seva adopció; els processos d’Incapacitat
temporal anteriors a aquesta data seguiran gestionant-se conforme al règim que, en el seu cas,
vingués sent d’aplicació.”
5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és
necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions
Públiques.
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6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 6 de febrer
de
2019.

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de
règim local a Catalunya.
3. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
4. Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantí l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competivitat .
5. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Llei 6/2018, de 3 d juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Ratificar l’acord de la Mesa General de negociació en quant a la modificació del complement
de prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal.
2. Deixar sense efectes l’acord del Ple de l’Adjuntament de data 28 de gener de 2013, pel que
fa al complement de les prestacions d’IT i del còmput anual de 4 dies d’absències al llarg de
l’any natural sense deducció de retribucions, dels qual, només tres podran tenir lloc en dies
consecutius, sempre que estiguin motivades per malaltia o accident, i que no donin lloc a
incapacitat temporal.
3. Aprovar la millora de la prestació per incapacitat temporal dels empleats públics d’aquest
Ajuntament, segons s’estableix a continuació:
1r. En el cas d’incapacitat temporal per contingències comunes, establir un complement
retributiu des del 1er dia de la incapacitat temporal que, sumat a la prestació del Règim
general de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del 100 per cent de les retribucions fixes
del mes d’inici de la incapacitat temporal.
2n. En el cas d’incapacitat temporal per contingències professionals, establir un complement
retributiu des del 1er dia de la incapacitat temporal que, sumat a la prestació del Règim
general de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del 100 per cent de les retribucions fixes
del mes d’inici de la incapacitat temporal.

La diferència entre la prestació econòmica establerta per les contingències esmentades en el
Règim general de la Seguretat Social i les retribucions assenyalades es percebrà en concepte
de millora d’aquesta prestació. No procedirà l’abonament de la millora de la prestació per
incapacitat temporal quan no es percebi la prestació a càrrec de la Seguretat Social per la seva
retirada o denegació expressa a causa que el beneficiar i hagi actuat fraudulentament per
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obtenir o conservar aquesta prestació, o que refusi o abandoni sense causa mèdica el
tractament indicat, o es produeixi la seva incompareixença injustificada a qualsevol de les
convocatòries, exàmens i reconeixements establerts pels metges encarregats del seguiment de
la Incapacitat Temporal.
La millora establerta serà satisfeta fins que es produeixi l’alta mèdica en el cas de curació, o
fins a la data d’efectes de la Incapacitat Permanent, en cas que la Seguretat Social dicti
resolució per la que es concedeixi la mateixa, i en cap cas podrà excedir el temps de durada
legal d’aquesta situació.
4. Aquest acord s’aplicarà a les situacions d’Incapacitat temporal produïdes des de la data de la
seva adopció; els processos d’Incapacitat temporal anteriors a aquesta data seguiran
gestionant-se conforme al règim que, en el seu cas, vingués sent d’aplicació.
5. La justificació de les absències per motiu de malaltia o que donen lloc a una incapacitat
temporal, s’haurà de fer mitjançant la presentació des del primer dia d’absència del
corresponent comunicat de baixa mèdica. La persona treballadora que no presenti la baixa
mèdica puntualment al Departament de Recursos Humans en el termini establert en aquest
punt, no tindrà dret al complement del 100% de les retribucions i s’abonarà l’import que
determina la Llei General de la Seguretat Social.
6. Traslladar aquest Acord a l’Oficina Pública del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies als efectes de l’art. 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova
el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
7. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, i al departament d’Intervenció.

7. Innovació. Expedient 319/2019. Aprovar si s'escau, donar conformitat per la
contractació de les actuacions que es duran a terme en cas d’obtenir la
subvenció per entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear.
Sr. Alcalde: El següent punt és aprovar, si s’escau, donar conformitat per la contractació de les
actuacions que es duran a terme en cas d’obtenir la subvenció per entitats locals adscrites als
Plans d’Emergència Nuclear. En aquest cas, el que portem al Ple és, una vegada que es van
publicar les bases per les subvencions per entitats locals adscrites als Plans nuclears,
l’ajuntament de Mont-roig es va presentar amb la intenció de fer, desenvolupar un sistema de
comunicacions i avisos a la població a través dels mòbils i seria població que es veuria
afectada en cas d’emergència nuclear segons l’ordre interior 1005/2018 del Ministeri de
l’Interior i aquest tipus de subvenció el que fa és demanar que passi també pel Ple i el que fem
és passar pel Ple el punt per tal de sol·licitar aquesta subvenció. Alguna pregunta o aclariment?
Sr. Chamizo: Només una perquè no tinc les dades. De quant import estem parlant de
subvenció? No ho sabem?
Sr. Alcalde: Jo no ho recordo en aquests moments. No ho recordo en aquests moments,
l’import. Ho sento. Vint-i-pico, entre vint i trenta.
Sr. Chamizo: 21.000?
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Sr. Alcalde: Sí. Pero no pueden abrirlo a veces el [Inaudible 18:03] expediente, a veces da
problemas. No, no, no, sí, estem al cas. És un problema. Són uns 20.000 euros. Si no hi ha cap
pregunta, passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria també el punt
aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient: Subvenció per entitats locals adscrites als plans d’emergència
nuclear.
Expedient: Innovació/319/2019
Tramitació: Ordinària

Fets
1.

Vist que l’1 d’octubre de 2018, es van publicar les bases per la concessió de subvencions a
entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear.

2.

Vist que en data 26 de desembre de 2018 es va publicar la convocatòria corresponent a
aquesta subvenció.
3. Vist que és intenció d’aquesta corporació desenvolupar un sistema de comunicacions i
avisos a la població que es pugui veure afectada en cas d’emergència nuclear segons la
ordre INT/1005/2018, del Ministeri de l’Interior.
4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 6 de febrer
de 2019.

Fonaments de dret
1.
2.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la
Llei 38/2003.
3. Ordre INT/1005/2018, de 20 de setembre, pel que s’aproven les bases reguladores per la
concessió de subvencions a entitats locals adscrites als plans d’emergència nuclear.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Donar conformitat per la contractació de les actuacions que es duran a terme en cas
d’obtenir la subvenció per entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear, segons la
Ordre INT/1005/2018, del Ministeri de l’Interior.
2. Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns.
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8. Festes. Expedient 1154/2019. Aprovar, si s’escau, la celebració de la festa
tradicional i el programa d’espectacles taurins, inclòs en les activitats de la
Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2019.
Sr. Alcalde: El següent punt, que és el 8, aprovar, si s’escau, la celebració de la festa
tradicional i el programa d’espectacles taurins inclòs en les activitats de la Festa Major de Sant
Jaume de Miami Platja per l’any 2019. Com ve sent tradicional, es passa al Ple per tal
d’aprovar la celebració d’aquesta festa que està prevista que es faci el 20 de juliol de 2019 a la
plaça del Cinquantenari, de 18:00 a 21:00 h, i el 21 de juliol del 2019, també, de 18:00 a 21:00
h també a la plaça del Cinquantenari. Alguna pregunta o aclariment? No? Vots en contra? Ah,
perdó, sí? Esquerra.
Sra. Aragonès: Esquerra Republicana ens mantenim amb el vot en contra perquè no podem
concebre que el gaudir estigui relacionat amb el joc i l’espectacle amb animals i, com cada any
que els hi demanem i així ens consta que es compleix, les mesures de seguretat de protecció i
respecte cap els animals que estiguin garantides.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Passaríem a la votació, ara sí. Vots en contra? Abstencions? Vots
a favor? Quedaria també el punt aprovat.
Identificació de l’expedient: Vaquetes 2019
Número d’expedient: Serveis Interns / Secretaria General / Àrea de Festes /dc /
Exp_1154_2019

Tràmit: Ordinari

Fets
1.

Vist que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, és l’organitzador de la festa tradicional
d’espectacles taurins que es celebra anualment a Miami Platja per la programació de la
Festa Major de Sant Jaume 2019.

2.

Vist que el programa d’espectacles taurins previstos està detallat en el quadre annex:

Dia

Modalitat

Hora inici

Hora final

20.07.2019

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

21.07.2019

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

Lloc
Plaça del
Cinquantenari
(Miami Platja).
Plaça del
Cinquantenari
(Miami Platja).
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3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 6 de febrer de
2019.

Fonaments de dret
1. Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

El Ple de l'Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC, A-VX+; IMM; Grup
mixt i C’s) 4 abstencions (grup municipal: PDeCAT) i 3 vots en contra (grups municipals:
ERC i FIC) acorda:
1. Aprovar la celebració de la festa tradicional i el programa d’espectacles taurins previst per
la Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2019, tal i com segueix:

Dia

Modalitat

Hora inici

Hora final

20.07.2019

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

21.07.2019

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

Lloc
Plaça del
Cinquantenari
(Miami Platja).
Plaça del
Cinquantenari
(Miami Platja).

9. Festes. Expedient 856/2019. Aprovar, si s’escau, les bases reguladores del
Concurs de la Rua de Carnaval municipal vigent a partir de l’any 2019.
Sr. Alcalde: El següent punt, que és el 9, és aprovar, si s’escau, les bases reguladores del
Concurs de la Rua de Carnaval municipal per a aquest any 2019. Es passen pel Ple aquestes
bases reguladores en el qual, crec que els premis són iguals que l’any anterior, és pràcticament
tot igual, i el que sí que faríem és aprovar pel Ple aquestes bases. Si no hi ha cap pregunta,
passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient: Concurs de la Rua de Carnaval municipal vigent a partir del
2019.
Número d’expedient: 856/2019
Tràmit: Ordinari

Fets
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1. En motiu de la festa de Carnaval municipal es proposa continuar fomentant el Concurs de la
Rua de Carnaval municipal vigent a partir del 2019.
2. Vist la proposta de les bases reguladores del Concurs de la Rua de Carnaval municipal, tal i
com segueix:
Bases reguladores del Concurs de la Rua de Carnaval municipal vigent a partir del 2019.
Primera.- Inscripcions
-

El període d’inscripció al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases al web
municipal i fins el 25 de febrer de 2019 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) de Montroig del Camp, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. I a la seu electrònica
www.mont-roig.cat/seu-electronica

-

Al moment de la inscripció s’haurà d’especificar la categoria dins de la qual es concursa.

-

Qui no s’inscrigui en el termini previst no podrà participar en el concurs.

-

Cada grup nomenarà una persona responsable que serà l’única interlocutora vàlida amb
l’organització. Aquesta persona haurà de facilitar, en el moment de formalitzar la inscripció,
el seu nom, un telèfon, una adreça de contacte, una adreça electrònica, nombre de
participants i nom de la disfressa. També haurà de tenir cura que el seu grup mantingui un
comportament adequat i compleixi les bases.

-

En el cas del Carnaval de Miami Platja, en arribar al carrer de Màlaga, es durà a terme
el “Miamodromo”, on els participants de la rua podran fer una exhibició de ball davant de
tothom. Aquesta exhibició no serà de caràcter obligatori, però sí que serà valorada pel
jurat.

-

Els grups que participin al “Miamodromo”, hauran de presentar la música específica per
fer la seva exhibició sota el pont de llums, l’hauran d’enviar al correu electrònic
festes@mont-roig.cat abans del 25 de febrer i posar el mateix nom del grup amb què s’han
inscrit. La durada de la música serà d’un màxim de 2 minuts.

Segona.- Concentració
-

El punt de trobada de la rua a Mont-roig serà a l’Avinguda de Catalunya. Els participants
hauran de presentar-se al punt de trobada el dissabte 2 de març a les 22 hores.

-

El punt de trobada de la rua a Miami serà a la Plaça de Tarragona. Els participants
hauran de presentar-se al punt de trobada el dissabte 2 de març a les 18.30 hores.

-

La no presentació al punt de trobada suposarà la no participació en el concurs de
disfresses.
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Tercera.- Categories del concurs
-

Comparses: 4 participants o més.

-

Carrosses: 6 participants o més, amb vehicle motoritzat.

Quarta.- Dotació econòmica dels premis
El concurs de la rua de Carnaval està dotat dels següents premis:
-

1r Premi categoria carrossa 300,00 € (import net)

-

2n Premi categoria carrossa 200,00 € (import net)

-

3r Premi categoria carrossa 100,00 € (import net)

-

1r Premi categoria comparsa 200,00 € (import net)

-

2n Premi categoria comparsa 150,00 € (import net)

-

3r Premi categoria comparsa 50,00 € (import net)

L’entrega dels premis es durà a terme durant el ball que es realitzarà al pavelló municipal.

Cinquena.- Criteris de valoració i puntuació
Cada membre del jurat valorarà individualment els següents paràmetres dels guarniments:

Sobre un total de 50 punts, pel que fa a la modalitat comparsa
-

10 punts per la coreografia

-

20 punts per la bellesa de la disfressa

-

20 punts per l’originalitat

Sobre un total de 50 punts, pel que fa a la modalitat carrossa
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-

10 punts per la bellesa de la disfressa

-

10 punts per l’originalitat

-

10 punts per la dificultat en l’elaboració/preparació

-

20 punts pels acabats i detalls del vehicle

Les valoracions individuals se sumaran per decidir el guanyador.

Sisena.- Jurat
-

Miami: El jurat estarà format per tres persones, com a mínim i en tot cas en nombre
imparell. Aquest no estarà situat en un punt fix del recorregut sinó que anirà valorant en
conjunt tota la desfilada del dissabte dia 2. El veredicte del jurat es donarà a conèixer
durant el transcurs del ball. Aquest veredicte és inapel·lable i el jurat té la facultat per
resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases.

-

Mont-roig: El jurat estarà format pels propis participants. La categoria carrosses serà
l’encarregada de votar a la categoria comparses i a l’inrevés.

Setena.- Normes
-

-

-

-

Els grups hauran de seguir les normes i instruccions de l’organització. Les coreografies
(balls) s’han de fer avançant per no interrompre el bon funcionament de la rua.
Només us podeu inscriure a una sola categoria.
L’organització facilitarà a cada grup un número de participant que caldrà posar en un lloc
ben visible al llarg de tota la rua.
El jurat haurà de lliurar el seu vot a l’organització una vegada finalitzat el recorregut.
Una vegada finalitzat el recorregut al Carrer M. Aureli Escarré, els participants hauran de
baixar de la carrossa i el tractor s’haurà de retirar de l’espai.
No es poden utilitzar focs artificials.

-

Es recomana als participants no abusar de les begudes alcohòliques. És obligatori
vetllar per un consum responsable de begudes alcohòliques en el decurs de les rues.

-

Si s’ha de suspendre alguna desfilada a causa del mal temps, l’organització ho decidirà
tenint en compte la meteorologia.
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Vuitena.- Incompliment de les bases
L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors significa
l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de l’Ajuntament de Montroig del Camp de la concessió del premi.

Novena.- Publicació de les bases
Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Desena.- Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 6 de febrer de
2019.
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
2. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
3. Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar les Bases reguladores del Concurs de la Rua de Carnaval municipal vigents a partir
del 2019.
2. Aprovar la despesa total de 2.000,00 € (import net), corresponent als premis del concurs.
3. Aprovar i disposar la despesa.
4. Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns.
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11. Mocions
Sr. Alcalde: El punt 10 són mocions, que no se n’ha presentat cap.
No hi ha mocions a tractar.
12. Afers sobrevinguts
Sr. Alcalde: El punt 11 són afers sobrevinguts. Els hi ha fet arribar un punt que primer hauríem
de votar la incorporació a l’ordre del dia i, després, debatríem el punt. Es tracta de la verificació
del text refós del projecte del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable de l’àmbit del
càmping La Torre del Sol. És per incloure a l’ordre del dia aquesta aprovació de la verificació
del text refós. No sé si hi ha alguna pregunta? No? Passaríem a la votació per a la
incorporació. Vots en contra? Vots... Sí.
Sr. Aragonès: Jo quan va anar a l’aprovació, el projecte, li vaig demanar a vostè que quedés
sobre la taula la primera votació d’aquell Ple per mirar-me’l, després, me’l vaig mirar amb
deteniment i, curiosament, tenint l’informe favorable de Costes, vaig observar que els camins
no hi havia cessió, no eren públics, eren privats, per tant, contradeia la Llei de Costes. Després
de reflexionar, vaig creure que si Costes ho informava favorablement, una empresa que du molt
de treball al municipi de Mont-roig, vaig creure que jo no tenia que ser tan papista i també vaig
creure que el que tenia la responsabilitat de fer la publicació ja diria la seva. En definitiva,
tornem al mateix lloc, Sr, Alcalde, crec jo, no?
Sr. Alcalde: El que passa que això, com vostè diu, és Costes i és qui...
Sr. Aragonès: Hi havia un informe favorable de Costes, és curiós. Moltes gràcies, era per si era
el mateix tema.
Sr. Alcalde: Sí, és el mateix. Vots en contra de la incorporació del punt? Abstencions? Quedaria
en primer lloc incorporat el punt i

De conformitat amb el que disposen l’article 113 en relació amb l’article 91.4 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals i l’article 35 en relació amb l’article 12.4 del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el Ple de
l’Ajuntament aprova per unanimitat la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts
en l’ordre del dia.

13. Afer sobrevingut. Planejament.Expedient 5031/2017. Verificació, si escau, del
text refós del projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable de
l’àmbit del càmping La Torre del Sol
Sr. Alcalde: Aleshores, com dèiem, no sé si potser el regidor ho explicarà segur millor que jo.
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Sr. Pérez: Gracias, Sr. Alcalde. Como dice muy bien usted, Sr. José María, la aprobación que
se hace del plan especial, lo que se hace es emitir informes y uno de ellos lo que hace Costas
es emitir el informe diciendo, sobre todo, hay algunas cositas pero, básicamente, la importancia
es de los accesos al vial de vía pública que hacen acceso a la playa, como en el plano que les
he dado verán que está reflejado; y el otro era la existencia de construcciones que estaban
dentro de la afectación antes de la Ley de 1988. Se ha justificado que realmente las
construcciones son anteriores y ahora lo que emitiremos un informe, ya que está rectificado los
accesos, como usted dice bien, a playas están modificados en el plan especial, ya emitiremos
un informe tanto a Costas del Estado como a Urbanismo y ellos decidirán.
Sr. Aragonès: Una pregunta o un aclariment, aquí és l’àmbit de La Torre del Sol, no al costat, el
[Inaudible 24:07] Maykao no hi és aquí, no? Gràcies, només era un aclariment.
Sr. Pérez: Només és La Torre del Sol, és el pla especial que té ara tramitant.
Sr. Aragonès: Però és curiós que Costes abans va informar favorablement, no? Vostè i jo
sabem de què parlem.
Sr. Alcalde: Per part del Sr. Velasco, alguna pregunta? Per part d’Esquerra? Per part del
PDeCAT, alguna pregunta? Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria el
punt aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient: Projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable de
l’àmbit del càmping La Torre del Sol
Número d’expedient: Serveis Territorials/ Planejament /Exp. 5031-2017
Tràmit: Nova verificació del text refós

Fets
1. El Sr. Manel Vilajosana Ferrándiz, en representació de l’empresa Moorea, SL, va presentat
al Registre General de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Núm. Reg. 2013/7237, de data 25
de juny de 2013) una sol·licitud per a l’admissió a tràmit del Pla especial urbanístic de l’àmbit
del càmping “La Torre del Sol”, situat a la carretera N340, km 1136, dins el terme municipal de
Mont-roig del Camp. Amb posterioritat, en data 10 de juliol de 2013, es va aportar nova
documentació.
2. La Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2013 va acordar l’aprovació inicial del Pla
especial urbanístic del càmping ‘La Torre del Sol’, condicionant la seva aprovació provisional a
la presentació d’un text refós que reculli les prescripcions dels informes tècnic i jurídic; també
va acordar sotmetre el pla especial al tràmit d’informació pública i d’audiència als municipis
veïns, i sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, entre
altres punts.
3. En data 26 de febrer de 2015, el Sr. Manel Vilajosana Ferrándiz, en representació de
l’empresa Moorea, SL, ha presentat al Registre general de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
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(Núm. Reg. 2015/2187) la documentació corresponent a l’aprovació provisional del Pla especial
la Torre del Sol.
4. L’àmbit d’aquest Pla especial està format per l’espai que actualment ocupa el Càmping la
Torre del Sol, situat a la zona central del litoral del municipi de Mont-roig del Camp, i per tant a
tocar de la costa; es troba delimitat per les instal·lacions del Càmping Mont-roig al sud-oest, la
carretera N340 al nord-oest (en el punt quilomètric PK 1136, diverses finques de propietat
aliena al nord-est, i la línia de costa al sud-est, entre les fites M75 i M80 de la delimitació de la
zona de domini públic marítimo-terrestre. La superfície del Pla especial, d’acord amb l’àmbit
descrit, és de 226.382,25 m2, dels quals 7.448,76 m2 corresponen a cessions per a sistemes
públics, i 218.933,49 m2 a l’àmbit del propi càmping.
5. El ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, de data 11 de març de 2015, va aprovar
provisionalment el projecte de pla especial, així com la tramesa a la Comissió territorial
d’urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva.
6. La Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona, en sessió de data 16 de juliol de 2015, va
aprovar definitivament el Pla especial en sòl no urbanitzable en l’àmbit del càmping La Torre
del Sol, però en va supeditar la publicació i la consegüent executivitat a la presentació d’un text
refós verificat pel ple de l’Ajuntament que incorporés diverses prescripcions.
7. En data 21 de març de 2017, Manel Vilajosana Ferràndiz, en representació de Moorea SL,
va presentar al registre de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp la documentació del text refós
per a la seva verificació.
8. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en data 15 de novembre de 2017 va acordar
verificar el Text refós del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable en l’àmbit del càmping
La Torre del Sòl.
9. La Comissió Territorial d’Urbanisme del camp de Tarragona, en sessió de 27 de febrer de
2018 va adoptar l’acord de mantenir suspesa la publicació en el DOGC i consegüent
executivitat del Pla especial urbanístic en SNU en l’àmbit del càmping La Torre del Sòl fins a
l’obtenció d’un nou informe de la Direcció General de la Sostenibilitat de la Costa i el Mar.
10. En data 19 de novembre de 2018, Moorea SL va presentar un Text refós per a una nova
verificació de la documentació digital per a una nova verificació i per a donar tràmit a l’obtenció
d’un nou informe de la Direcció General de la Sostenibilitat de la Costa i el Mar. La
documentació digital d’aquest nou text refós es va acabar de presentar en data 7 de febrer de
2019.
11. L’arquitecte municipal ha informat favorablement aquest Text refós així com el cap de
serveis generals ha emès favorablement l’informe jurídic.

Fonaments de dret

1. L’article 67.1.i) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLU), modificat per la Llei 3/2012, estableix que es
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poden aprovar plans especials urbanístics, entre altres causes, per a la implantació d’obres i
usos en sòl no urbanitzable relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda.
2. L’article 85 del TRLU i altres articles concordants estableixen la tramitació dels plans
especials urbanístics.
3. L’article 80.d) del TRLU estableix que correspon a les comissions territorials d’urbanisme
l’aprovació definitiva dels plans especials urbanístics llevat dels que correspon d’aprovar als
ajuntaments,
4. L’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local estableix
que la competència en l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal del planejament derivat
correspon al ple municipal.
5. L’article 51 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (en endavant RLU), regula la implantació de càmpings per als quals exigeix que
estiguin admesos en el POUM i que, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència urbanística
municipal, s’aprovi un pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions
d’implantació de les indicades actuacions. Indica que aquest pla especial ha de regular l
superfície de l’actuació, i l’emplaçament, ocupació, alçades i la resta de paràmetres de les
edificacions o de les àrees d’acampada i de serveis, d’acord amb l’estudi d’impacte i integració
paisatgística que ha d’incorporar
6. Els articles 92 i següents del RLU regulen els plans especials urbanístics. D’acord amb
l’article 93.3 els plans especials que tenen per objecte la implantació dels usos, activitats i
construccions admesos en sòl no urbanitzable els correspon establir les determinacions
necessàries per regular les característiques de l’ús, activitat o construcció de què es tracti, i les
mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic exigibles, d’acord amb el que estableix
l’article 59 del RLU esmentat.
7. L’article 81 del POUM de Mont-roig del Camp, aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 2006, i publicat al DOGC
núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007, defineix diversos usos urbanístics. Entre ells l’ús de
càmping i caravaning, que consisteix –indica- en la convivència agrupada de persones a l’aire
lliure, en tendes desmuntables de materials tèxtils, roulottes o “Mòbil Home” en recintes
delimitats que comptin amb serveis sanitaris. Indica que únicament es permeten les
edificacions necessàries per a la prestació de serveis comuns i aquelles altres admeses per la
normativa sectorial vigent.
Aquest mateix article 81 regula altres usos com el d’habitatge, de comerç, d’oficines i
administratiu, hoteler, de restauració, recreatiu, de magatzem, d’aparcament, sanitariassistencial, esportiu, cultural,.
8. L’article 87 del POUM de Mont-roig del Camp incorpora la regulació específica d’altres usos
en sòl no urbanitzable. Aquest article indica el següent:

Aquest ús requereix la tramitació i aprovació d'un Pla Especial, que tindrà per objecte
ordenar l'àmbit. El Pla determinarà aquest àmbit com a finca indivisible.
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El Pla especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar dels
serveis adequats al càmping, que abastaran almenys, els accessos; la captació,
potabilització, dipòsits i distribució de l’aigua potable; la xarxa d’aigües residuals, la
seva depuració i abocament; la connexió, transformació i xarxa de distribució d’energia
elèctrica; i la xarxa d’enllumenat.
La regulació del càmping i caravàning es regirà, a més, pel que disposi la normativa
sectorial vigent sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats
a aquest fi, i per la que determina el procediment per a l’autorització dels establiments
dedicats a la pràctica del càmping i les disposicions que el desenvolupin.
Queda prohibida la lliure acampada.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Verificar el Text refós del projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable en
l’àmbit del càmping La Torre del Sol, presentat i promogut per Moorea SL en data 19 de
novembre de 2018.
2. Sol·licitar l’emissió d’un nou informe a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el
Mar en relació al Pla especial urbanístic esmentat.
3. Trametre el Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable en l’àmbit del càmping La Torre
del Sol a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva publicació.

Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: I passaríem a Precs i preguntes per part dels grups. Sr. Aragonès, té algun prec o
alguna pregunta? El prec és anar a dinar aviat. Per part del grup de Ciudadanos?
Sr. Velasco: Sí que tenemos alguna pregunta. Tenía tres preguntas, a ver, en la primera
pregunta, creo que todos tenemos en mente el tema desgraciado de, en este caso, de un crío,
de Julen, en Totalén, que hubo el problema que todos ya sabemos cómo acabó. Yo quería
preguntar al equipo de gobierno si tenemos controlado, si hay informes, si tenemos
documentación sobre el estado de nuestros pozos que tenemos en el municipio, que creo que
es un tema importante, más viendo lo que se nos ha venido encima, ya no solamente por este
desgraciado hecho sino por otros que están hoy en prensa. También lo hemos basado porque
creo, luego se lo comentaré, si en este caso…lo que está claro que los pozos que tenemos
controlados, yo, más o menos, pregunté, en este caso, a Nostraigua que me dio alguna
información, más que nada informativa, pero en el resto no he encontrado y no me han sabido
explicar y por eso la quería hacer al equipo de gobierno. Gracias.
Sr. Gallardo: En todo caso, el Sr. Gairal y yo. Por parte de la Policía Local, hace ya un par de
semanas que se dieron instrucciones y han empezado a hacer una serie de actuaciones
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levantando actas sobre pozos tanto realizados por actividad humana como incluso cisternas
que se encuentran en zonas agrestes, que son cisternas naturales, que revisten peligrosidad,
al objeto de levantar el acta correspondiente, balizarlas, señalarlas más o menos con los
elementos de señalización oportunos, y dar traslado a los servicios de técnicos para que se
empiece a requerir porque algunos están o muchos de ellos están en zonas privadas. Por lo
tanto, ya se ha hecho o se está haciendo una actuación de seguimiento. Le recuerdo, lo digo
de memoria, en todo caso ya se las pasaré, creo que estamos hablando de unas siete
actuaciones de momento realizadas, aproximadamente, con lo cual ya se está activando.
Entendemos que ahora, una vez se ha dado traslado a los servicios técnicos, los servicios
técnicos lo que llevarán a cabo es el requerimiento al propietario para que cubra o mejore o
actúe sobre el ámbito al objeto de dotarle de las adecuadas condiciones de salubridad y de
seguridad. Entonces, por parte de la Policía ya se ha actuado en este sentido y, en todo caso,
el Sr. Gairal le ampliará el contenido de este tema.
Sr. Gairal: Jo només dir-li que no perquè ara hagi sortit la informació del cas lamentable
d’aquesta criatura no hi hagi hagut casos anteriors, ja hi ha hagut casos anteriors en aquests
anys. Llavors, ja de sempre, l’ajuntament des de sempre ha actuat en controlar els pous i les
zones perilloses, ja de sempre. Hi ha intervingut sempre la Policia, hi ha intervingut el servei de
vigilància rural i la societat de caçadors que també sempre ha anat passant informació, a més
dels veïns que van al rovelló, que van a l’espàrrec i tota aquesta informació sempre es passa i
es fan els requeriments als propietaris de les parcel·les i s’intenta solucionar o ho intentem
solucionar. Generalment, està molt ben controlat casi tot el terme. Sempre surten coses noves,
és bo que de tant en tant es renovin les búsquedes però està bastant controlat el terme. La
Policia només ha detectat, ja no pous oberts sinó inclús de coses menys perilloses, sis o set
actes ja; l’escurçó en té controlades unes 20 però ja menys importants i de menys perillositat.
Inclús les de menys perillositat s’estan controlant i s’adverteix als propietaris. Si la cosa és
perillosa imminent es va d’ofici allí i es valla. Però ja li dic, és una actuació que s’ha anat fent
sempre, no és que sigui d’ara, de fa poc. En acabat hi ha una qüestió que és la dels pous i
obertures a peu pla a les finques on hi ha verdessos, on hi ha herba i no es veu i, en acabat,
també hi ha una de les coses perilloses que és en casetes abandonades al municipi que hi ha
cisternes que, amb el temps, han caigut les teulades, han caigut les portes i estan obertes, no
són fondes però també pot caure alguna criatura jugant o algo. També està controlat.
Sr. Velasco: A ver. Sí que nos dan una información aquí pero yo, no sé si ahora o después en
ruegos, me gustaría hacerles un ruego. Si se puede buscar un censo, un estadillo para que lo
tengamos controlado, informado y que sepamos cuál es la situación porque aquí queda en una
palabra pero a veces necesitamos un poco más información.
Sr. Gairal: Sí, no hi ha cap inconvenient a fer una redacció dels punts puntuals on s’ha actuat i
on són, amb les característiques i fotografies de tot com està fet. No hi ha cap inconvenient i a
més demanar, aprofitar, com s’havia fet alguna altra vegada, la participació ciutadana, la
col·laboració. Això ja s’havia fet en anys anteriors, tornar-ho a demanar de dir, si algú anant,
veu un pou amb aquestes característiques o una cisterna ens ho fica al nostre coneixement per
poder actuar. Això també ho demanarem però s'ha fet sempre, s’ha anat fent sempre. Us
passarem una informació de tots els detalls del terme municipal.
Sr. Velasco: De acuerdo. Gracias.
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Sr. Aragonès: Josep Maria, jo crec recordar el nom, i tu Ferran, els pous de la Mena, allà on
estava limitant amb el terme de Vilanova, estan tapats? Aquests sí que eren perillosos.
Sr. Gairal: Els pous de Mena, que jo sàpiga, tots estan al terme municipal de Vilanova, no crec
que n’hi hagi cap al terme de Mont-roig i són perillosíssims. Jo fa poc, anant al rovelló, cosa
que abans no feia i ara torno a fer, em vaig trobar un pou que ni... i podré dir els noms perquè
són externs, a l’anar a buscar rovellons, el Sr. Simó que és el millor rovellonaire, i el Pere Lluís
Gairal no coneixien i realment era perillós, perillós. Ho vaig protegir amb senyalització i
qualsevol dia aniré a Vilanova, a l’ajuntament, o trucaré o diré que ho vagin a tapar perquè
aquell realment era molt perillós.
Sr. Aragonès: Gràcies, perquè els pous de la Mena són molt perillosos, sí que estan a la ratlla
que no sabem si és tot Mont-roig o és tot Vilanova, però el perill el tenim als nassos també i són
molt perillosos. Nosaltres ja fa molts anys que els vam tapar però, com que amb els anys les
coses canvien, jo crec que seria, que és el lloc més perillós que tenim o dintre o al costat.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies.
Sr. Velasco: Gracias. Estamos, creo que ha pasado un mes más del último Pleno, y le quería
preguntar al equipo de gobierno cómo va nuestra avenida Barcelona. Sé que, creo que, yo
personalmente casi les agradezco, porque muchas veces los que estamos en la oposición,
también se nos requiere, se nos pregunta, cómo es el estado, cómo van las obras, etcétera, sé
que en el Pleno pasado, al final, venimos a hacer aquí…yo siempre he dicho lo mismo “a mí
me gusta hacer política constructiva” pero me gustaría que nos tendría un poco informados. Sé
que tuvieron esta reunión con los comerciantes y también sé que les hicieron algunas
sugerencias y también saber el estado, fechas y si se están llegando a solucionar los pequeños
conflictos, problemas que tenemos al final todos o que tienen, en este caso, el área de
comercio. Gracias.
Sr. Alcalde: Las obras llevan la evolución con retraso, ¿de acuerdo? La empresa todavía no
nos ha dado una fecha concreta. Lo que ahora tienen que asfaltar la semana que viene, tienen
que empezar con la, el asfalto en las zonas de carril bici, las zonas de paseo que es de
diferente color al asfalto negro y están poniendo farolas. Ahora, la empresa todavía no nos ha
dicho fecha de finalización. Los problemas que van surgiendo se van solucionando en la
medida que van surgiendo y en las posibilidades de solucionar estos problemas condicionados
evidentemente a la ejecución de la obra.
Sr. Pérez: Como nosotros dimos un poco de explicaciones a los comerciantes implicados de la
zona, que algunos no vinieron, a mí lo que sí que me gustaría dejar claro en un Pleno es que, a
ver, nosotros cuando iniciamos la obra de la avenida Barcelona en teoría buscamos una
empresa con una imagen en teoría potente para no tener problemas. Estuvimos hablando con
ellos de fechas, según la empresa esta obra se tendría que haber ejecutado a final de año,
como así se quedó y como así, en principio, estaba establecido. Es verdad que luego
solicitaron una prórroga por el tema de las incidencias climatológicas que es verdad que
tuvimos un octubre y noviembre lluvioso pero, dicho esto, nosotros realmente estamos
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contentos con la avenida Barcelona pero, en un tipo de calidad en fechas con la empresa,
también estamos un poco descontentos, igual que está de alguna manera el señor que tiene
que afectar —y desde aquí pido disculpas a todo el mundo otra vez por las molestias que han
sufrido y los daños económicos que han padecido— pero desgraciadamente cuando
contratamos a una empresa con solera, de alguna manera, y son ellos los profesionales y a
nosotros nos marcan las pautas de trabajo, nosotros lo que no hacemos es intentar dudar de
esa empresa, entendemos que esa empresa va a cumplir lo que dice porque no estamos
hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de una empresa con nombre. En el
momento que ellos empiezan a tener problemas, nos lo comunican, sale el tema de la prórroga
y se la aceptamos. Si tenemos que hacer una valoración, si a mí me preguntas si estoy
contento con la empresa que está ejecutando las obras, pues, no, entiendo que se podría
haber hecho mejor, todo es mejorable, entiendo que se podría haber hecho mejor, se podría
haber hecho mejor la ejecución de la obra, se podría haber hecho mejor el plazo de entrega de
la obra y se podría haber hecho los acabados mejor de la obra. Seguramente se podría haber
hecho mejor pero es lo que hay. La avenida Barcelona se arranca, se inicia y cuando está
arrancada, pararnos y empezar a entrar y debatir si está bien o está mal es un poco
complicado con la envergadura de esa obra. La inercia de la obra lo que nos hace es intentar
arrastrar y luego iremos subsanando las deficiencias, que las hay en la obra y somos
conscientes y la empresa también es consciente que tendrá que ir reponiendo. Lo tendrá que
hacer por dos maneras: una, porque el ayuntamiento no aceptará los trabajos y, si no los hace,
el ayuntamiento tirará del aval de la ejecución que tiene de esa obra. Repito, buscamos a una
empresa potente, entendimos que la ejecución de la obra sería la adecuada y han salido
inconvenientes y seguramente saldrán inconvenientes y lo que vamos a intentar será
solucionarlos pero ninguno de los que estamos aquí, seguro…hombre, no podríamos haber
hecho nada, evidentemente, pero ninguno de los que estamos aquí queremos que la obra se
retrase y entiendo que la empresa tampoco, lo que pasa que salen incidencias y es compleja
esa obra y realmente también reconozco que se podría haber hecho mejor y no estamos
contentos con los plazos de ejecución de la obra porque se podrían haber mejorado. Y así se lo
hemos transmitido a la empresa pero llega un momento que en la inercia de acabar, lo que
entiendes es que te vas comiendo pequeños sapos y ya nos hemos comido algunos sapos
nosotros y muchos se han comido los comerciantes pero es que si entramos en un conflicto y
paramos y empezamos a ir marcha atrás es complicado. Nosotros lo que queremos es acabar
la obra lo más pronto, como ha dicho el Sr. Alcalde, si puede ser la semana que viene o en 15
días que empiecen ya a hacer el tema del aglomerado y están plantando farolas y están
empezando a hacer los acabados y, cuando esté acabado, veremos el final de obra y
miraremos las incidencias con los técnicos nuestros que puedan surgir, que las hay. Incluso
estamos planteando de a lo mejor hacer una pequeña comisión a nivel de los afectados porque
no sé, a lo mejor a alguien le han roto una rachola, una pieza, le han roto algo, le han dejado
mal, para abrir un portal para las incidencias que puedan haber y entonces nosotros exigírselas
a la empresa y que las reparen. Pero esto, hasta que no está acabada y la obra un poco en el
final de obra, pues no se podrá ejecutar.
Sr. Velasco: Les agradezco las explicaciones que creo que son más calmadas que las que me
dieron la última vez porque me llamaron demagogo varias veces, etcétera. Le agradezco que
ahora haya mejor sintonía porque al final es un bien que perseguimos todos pero tienen que
tener algo también claro, que nosotros también escuchamos lo que nos dice la población y a
veces les puede gustar o no pero tenemos que hacer nuestro trabajo. En relación a la siguiente
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pregunta, dejaré la palabra demagogo para después, a lo mejor, porque el mes pasado, el Sr.
Alcalde y el equipo de gobierno nos invitó, nos comentó el tema de asistir a una comisión
especial del núcleo antiguo de Mont-roig. Evidentemente, Ciudadanos, como ha hecho
siempre, incluso también cuando se tiene que comer algún sapo, más o menos, estamos
donde tenemos que estar porque tenemos que estar para comernos el sapo y para comernos
la sapa o la langosta pero nosotros ya asistimos en el 2015 a una reunión del casco antiguo,
etcétera. Yo la verdad es que atendí, considero que hay problemas en el casco antiguo que se
tienen que solucionar pero es que fue en el 2015 y estamos en el 2019 y yo me quedo un poco
sorprendido porque no acabo de entender que cuando estamos acabando el mandato vamos a
ver los problemas que tiene el casco antiguo. No sé y no quisiera utilizar demagogia pero es
bastante demagogia, ¿no? Yo creo que tiene su razón de ser pero, por ejemplo, si hacemos
comisiones especiales para problemas que hay en el municipio para intentar solucionar entre
todos, etcétera, yo les propondría por ejemplo una comisión especial del tema de las
urbanizaciones. Tenemos 21 urbanizaciones y tenemos problemas que es evidente que todos
nos tenemos que poner a trabajar en un lado y en otro pero también le sugeriría al equipo de
gobierno crear una comisión de Fiestas, perdón, una comisión especial para este tipo de
problemas, para ámbitos deportivos, para cerrar algunas cuestiones. Nos sorprendió un poco.
Luego, nos sorprendió también, evidentemente, la exposición del Sr. Alcalde al principio, esto
está recogido en el PAM, es cierto que se recogieron algunas incidencias pero, seguramente,
cuando han pasado tres años y medio, seguramente que habrán salido nuevos conflictos que
al final es lo que tenemos que estar, los que intentamos hacer política municipal, solucionando
estos temas. Luego me llamó un poco la atención que en esta presentación la harían más bien,
estaría basada en los técnicos municipales. Entonces, claro, nos sorprendió un poco que la
hagan los técnicos. Seguramente son los que, con ellos se debe de contar pero yo creo que se
debería de contar más veces. En fin, si podemos crear más comisiones especiales, yo le
rogaría que aceptaría alguna sugerencia de estas comisiones especiales. Y esto, si quiere
darme alguna explicación.
Sr. Alcalde: No, se creó la comisión y se convocó la comisión y se llevó la comisión como se
llevó. Podemos hacer de urbanizaciones, sí, podemos, cuando quiera. Si quiere haga una
propuesta, la pasamos a debatir y decidimos a ver si son necesarias o no. No sé lo que pasó
en el año 2015, yo no lo sé porque yo no estuve en esa reunión porque no la convocó este
equipo de gobierno además. Pero, en cualquier caso, la comisión se ha hecho ahora, se ha
hecho en estas condiciones y, a partir de aquí, evidentemente, puede usted sacar las
conclusiones que crea, son las suyas y bien, no voy a…evidentemente se alejan bastante de
los motivos por el cual se ha hecho ahora, por qué se ha hecho en este formato, etcétera. Pero
no pasa nada. Es un equipo de gobierno que toma las decisiones y va tomando estas
decisiones y ustedes que están en la oposición piensan las cosas diferentes, no creo que sea
ni bueno ni malo.
Sr. Velasco: Eso es ser diferente, insistiremos en el tema este de esta comisión especial de las
urbanizaciones, si es posible, que imagino que desde la oposición se hará alguna…
Sr. Alcalde: Nosotros nos reunimos con las urbanizaciones constantemente, Sr. Velasco. La
semana pasada estuvimos con Pinos de Miramar, hace tres semanas estuvimos…vamos
reuniéndonos. Hemos recepcionado prácticamente la totalidad de las urbanizaciones que
quedaban pendientes, queda una. Se está recepcionando todo el tema de agua, se les ha
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puesto todo el tema de luz, alumbrado público a muchas que no tenían. Sí que podemos hacer
una comisión pero estamos trabajando para las urbanizaciones, yo creo, que bastante bien y
con diferencia de otros años que se ha hecho. Ha sido una de nuestras prioridades y así lo
trasladamos en nuestro pacto de gobierno, que las urbanizaciones formaban parte de nuestro
municipio y que tenían que integrarse en su totalidad y con los máximos servicios posibles y es
lo que hemos ido haciendo en el tema de las urbanizaciones al igual que en otros puntos del
municipio. Seguramente no hemos hecho lo suficiente ni en las urbanizaciones ni en el núcleo
antiguo ni en Miami, para ustedes seguramente no. Pero, al final, son 21 millones de euros que
hemos invertido estos cuatro años y estamos muy contentos. Faltan muchas cosas, sí señor,
tiene usted razón, faltan muchas cosas y esperemos que si podemos estar nosotros cuatro
años más las hagamos y si vienen ustedes y con estas ideas las puedan hacer.
Sr. Velasco: De acuerdo. Le agradeceremos contestación.
Sr. Pérez: Perdón, una aclaración solo. El equipo, cuando se aprobó el POUM, Sr. Velasco, se
hicieron unos PAU y PEMU dentro de las urbanizaciones. Esos PAU, lo que tenían que hacer
era la mejora que tenía que ir a cargo de los propietarios de esas urbanizaciones con un
proyecto de urbanización. Algunos de ellos, la Generalitat, como fue el caso de Masos y Vía
Marina, si no me acuerdo mal, o [Inaudible 45:10] me parece que era Ranchos, incluso fueron
subvencionados esos proyectos. Esos proyectos lo que decían eran las necesidades y las
carencias de las urbanizaciones que tenían que ejecutar un proyecto de urbanización y un
proyecto de parcelación para saber las cargas que tenía que pagar cada propietario, ejecutar
las obras y entonces el ayuntamiento recepcionaba las obras con un informe técnico diciendo
que cumplía, para decirlo…que pasaba la ITV. Cuando llega la crisis, incluso Masos d’en
Blader con su presidente en cabeza, monta una campaña contra el ayuntamiento para que no
se apruebe ese proyecto de urbanización que, a día de hoy, ya habría caducado porque era
una carga que se ponía en la escritura, una carga marginal, creo que se ponía en la escritura
conforme cada propietario tenía que aportar tanto dinero. Y entonces el ayuntamiento aprobaba
el proyecto y se podrían haber dado licencias de obra en esa urbanización, que no fue el caso.
Se pusieron en contacto y no hubo manera. El ayuntamiento, ya en el antiguo mandato, cuando
llega la crisis, va a hablar con Urbanismo y lo que entiende y habla con ellos es que con la
crisis lo que no pueden hacer son obras de urbanización porque, evidentemente, hacer
contribuciones especiales y un proyecto que la gente tendría que haber pagado cada uno y
ejecutar las obras, pues, no era momento de hacer obras. El Sr. Ferran cuando era alcalde,
fuimos a Urbanismo y pactamos de alguna manera poder quitar los PAU y los PEMU para que
el ayuntamiento fuera recepcionando esas obras, esas urbanizaciones y luego poco a poco
ejecutando proyectos y la gente poco a poco fuera adaptando esas urbanizaciones en un
periodo de tiempo, en 10 o 12 años, y más o menos ponerlas al día. Porque, a día de hoy, hay
urbanizaciones que tienen 25 o 30 años, como la que ha dicho el Sr. Alcalde, Pinos de
Miramar, y el vecino de esa urbanización no se ha gastado ni un duro en la urbanización, ni un
duro. Hay urbanizaciones en Miami como Los Oliviers que hicieron un proyecto y se gastaron
dinero en arreglar y así el ayuntamiento la recepcionó. ¿Qué nos pasa? Tenemos
urbanizaciones, más de 21 o 22 urbanizaciones, con unos años, 40 o 50 en las cuales no se ha
hecho ninguna mejora ni el alcantarillado, ni en alumbrado, ni en asfaltado y se están
degradando. El señor que se compra un chalet en esa urbanización se piensa que compra un
chalet en Mont-roig, en el municipio, no, está comprando, es verdad, en el término de Mont-roig
pero en una urbanización privada y él tiene que pagar unas cuotas en esa urbanización. El
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ayuntamiento, repito, ya no en este mandato sino en el anterior, lo que hizo fue suprimir los
PAU y los PEMU, perdón, los PAU de las urbanizaciones para que así pudiera recepcionarlas
el ayuntamiento y, sobre las necesidades que fuera haciendo, el ayuntamiento fuera invirtiendo
obras, unas a cargo del ayuntamiento y otras, si hay algún proyecto importante, evidentemente,
con la participación del propietario que no deja de ser un bien para su propiedad. Si yo
urbanizo la calle y fachada y arreglo mi calle, mi propiedad també está adquiriendo valor por lo
tanto es normal que aporte también algo. Este equipo de gobierno que, a día de hoy, como ha
dicho el Sr. Alcalde, con Pinos de Miramar no sé si quedará una urbanización a lo mejor de las
veinte y pico que había…Parque Mont-roig, con lo cual hemos recepcionado en cuestión de
ocho años casi veinte y pico urbanizaciones. El ayuntamiento ya va haciendo cosas pero la
gente también tiene que entender que el ayuntamiento pone una parte de voluntad y
económica pero también tiene que haber una parte de esa persona que vive ahí. Me consta
que hay gente que está de acuerdo pero lo que pasa es que es evidente que si hoy en día
alguien tiene problemas económicos en su casa y no llega pues que el ayuntamiento haga
contribuciones especiales y tenga que aportar es complejo pero, como ha dicho el Sr. Alcalde,
mejoramos el agua, hemos mejorado el alumbrado y luego iremos haciendo poco a poco en
función del equipo de gobierno que hay ahora o el equipo de gobierno que venga, supongo que
irán destinando e irán haciendo mejoras. Esto es muy grande y se va haciendo. ¿Es difícil? Sí.
¿Es complejo? Claro, pero vamos haciendo.
Sr. Alcalde: Gracias. Sr. Velasco. Per part del grup d’Esquerra?
Sra. Aragonès: La primera és perquè ens interessaria saber si existeix, si hi ha un inventari
d’obres d’art o de quadres de fons municipal a nivell d’ajuntament.
Sr. Alcalde: Sí, hi ha un inventari dintre l’ajuntament que, precisament, aquestes setmanes
estem acabant d’actualitzar.
Sra. Aragonès: Perfecte. Quan estigui fet, si ens el podrien fer...
Sr. Alcalde: Dintre del que hem aprovat avui, hi ha una part però, precisament, aquesta
setmana passada i després d’uns quants mesos de molta búsqueda per tota la casa i per tots
els edificis municipals, finalment hem trobat unes obres que teníem descontrolades o
desubicades, perquè no sabíem on estaven, i han aparegut prop de 20 obres en un quartet que
estàvem darrere d’elles des de fa temps.
Sra. Aragonès: 20.
Sr. Alcalde: Prop de 20 obres.
Sra. Aragonès: De valor artístic o...?
Sr. Alcalde: Sí, són obres que l’ajuntament ha pogut adquirir en algun moment o obres que han
cedit alguns artistes a l’hora de fer alguna exposició aquí a l’ajuntament. Són 20 obres que
érem coneixedors que havien d’estar a la casa però no es trobaven, no es trobaven i s’han
trobat tot just la setmana passada després de molt buscar-les.
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Sra. Aragonès: Doncs, perfecte, si es pot fer aquest inventari i el podem... [Inaudible 51:05]
Sr. Alcalde: Sí, hi ha una part de les obres que estan dintre de l’inventari que hem aprovat avui
i, això va ser la setmana passada, no hem afegit aquestes 20 però ja estaran dintre de
l’inventari perquè em consta que ja s’ha passat al departament corresponent quines obres són,
s’han catalogat i tot i ja està.
Sra. Aragonès:: Entenc que deuen ser d’un volum reduït perquè, clar, 20 obres que no es
trobessin, devien estar molt ben amagades.
Sr. Alcalde: En un quartet. El que passa és que estaven ben embalades i unes al costat de
l’altre, no és que siguin moltes, són 20, jo no les he vist però molt volum, tampoc. Però sí que el
lloc on s’ha trobat...ha estat bastant sorpresa per tots.
Sra. Aragonès: El podem saber el lloc perquè és una mica misteriós?
Sr. Alcalde: Sí, sota l’escala de l’edifici, de l’antic edifici de la ràdio, d’aquí al costat. Sota
l’escala de l’antic edifici de la ràdio.
Sra. Aragonès: Si comenta que estaven embalades, devien estar ben protegides i esperem que
no s’hagin deteriorat ni...
Sr. Alcalde: No, segurament, no.
Sra. Aragonès: Es planteja què en faran d’aquestes obres? Que alguna vegada havíem
comentat de poder...
Sr. Alcalde: Fer una exposició, sí. No sé com està ara el...però sí que la idea seria, ja que han
aparegut, fer una exposició de les diferents obres que té l’ajuntament amb diferents artistes,
n’hi ha molts locals, gent que ha vingut des de fora a exposar i la idea seria aquesta.
Sra. Aragonès: Molt bé. Una pregunta pel Sr. López. Si té prevista data de convocatòria del
Consell Escolar Municipal abans d’acabar el mandat? Si podrem fer aquest consell escolar,
com a mínim, el segon i el darrer o només ens quedarem amb una primera edició?
Sr. López: Se n’han fet dos, seria una tercera, en tot cas. Sí, es farà aquesta tercera. Aquesta
setmana s’ha incorporat l’inspector que estava de baixa per una malaltia i hem cregut oportú
esperar a aquest senyor i també ens va demanar el director de Serveis Territorials que el
convidéssim a fer aquesta reunió. Com que estàvem en tramitacions de lo de l’institut i encara
no s’havia resolt, vam considerar fins que no tinguéssim tot una mica més clar, no venir a donar
explicacions. Tot això el que vull dir és que sí, es farà la tercera i el més aviat possible, una
vegada ja tinguem tot més clar.
Sra. Aragonès: Per tant, no tenim però previsió de data?
Sr. López: Segurament a final de mes, principis de mes que ve però no li puc dir la data exacte
perquè no hi és.
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Sra. Aragonès: Gràcies. Una altra cosa que ens preocupa és el tema de l’abocament, de com
baixen totes les aigües residuals —el miro a vostè, Sr. Pérez, perquè no sé si...ah, el Sr.
Pellicer, correcte, correcte, perdoni— a l’estany salat degut a que ja sabem com funciona o
com no funciona aquesta depuradora que les aigües residuals van a l’ample cap al mar. Bueno,
a l’estiu passat va haver un problema important, molt important de plaga de mosquits, de males
olors que era gairebé una cosa que no ens hi podíem acostar. A veure si ho poden fer amb una
mica de previsió, què tenen pensat per evitar això? Malgrat que s’entén que el que s’hauria de
fer no es pot actuar sobre la marxa sinó que suposo que es tractaria d’una obra important.
Sr. Pellicer: Jo el que li puc dir és que des de principis de l’estiu passat, d’aigua sense depurar
al mar ja no hi va ni un litre. Aquest ajuntament ha aconseguit, a través de molts esforços i
moltes negociacions amb Medi ambient i l’ACA, ha aconseguit que la depuradora de Miami
depuri el 100% de l’aigua residual de Miami i l’únic que avui baixa cap a...i va a través de
l’emissari és aigua depurada. Una cosa és que en un moment determinat hi hagi una ruptura o
hi hagi un incident, evidentment que generarà una problemàtica, però avui no es pot dir...aigua
sense depurar a l’aigua, al mar, ja no s’hi tira. S’està treballant en un desviament de l’emissari
que passa pel mig de l’estany gelat i ja s’ha engegat l’estudi per fer aquesta obra, que aniria a
càrrec, el 100%, per l’Agència Catalana de l’Aigua, però aquesta és la situació. Si en un
moment determinat va haver-hi aquesta problemàtica va ser perquè hi va haver una ruptura, hi
va haver un incident, això és un tema, però avui, al nostre municipi, l’aigua que, hasta feia poc,
per problemes de permisos...no per la capacitat de la depuradora que no tingués capacitat de
depurar, la depuradora de Miami, sinó per un tema de control i de possibilitats que no hi hagués
cap incident a l’estany gelat, no es depurava. Avui per avui, a través d’unes obres que s’han
anat fent, tota l’aigua puja a dalt la depuradora... Perquè el que hi ha, i voldria fer aquesta
referència, el que hi ha a l’entrada de Miami no és cap estació depuradora, és una estació de
bombeig, la depuradora està molt més amunt. Ja es va aconseguir fa potser dues legislatures
posar-la en marxa només en un tant per cent però, avui, el 100% de l’aigua de Miami és tota
depurada.
Sra. Aragonès: Perfecte. Per tant, s’entén que a l’estiu, malgrat hi hagi molt més consum,
bueno, molt més consum, no, molt més servei, etcètera, no hi haurà cap problema per
absorbir...?
Sr. Pellicer: Els sis milions de litres diaris que es generen, sis milions, ara només se’n depurava
un, ara es depuren tots, el seu volum total... No de Miami, de tots els càmpings que venen de la
part esquerra mirant a mar cap aquí.
Sr. Pérez: De todas maneras, ese emisario que es el que va por el estany gelat que es el que
dice el Sr. Ferran que tiene que hacer las obras el ACA es un problema de caudal. Si da más
potencia y más litros puede haber un peligro en una tubería que pasa por un espacio protegido
y se rompa esa tubería, por eso el Sr. Ferran ha llegado a un buen acuerdo con el ACA
después de muchos y muchos años de que ellos harán un bypass porque así podrá ir a alto
rendimiento y podrán tirar agua depurada al mar y no tendremos ese desbordamiento que es lo
que pasa. Lo que pasa es que lo que depura, lo que entra, no se puede bombear todo por eso
hay ese abocador que es legal, que es agua depurada pero evidentemente no deja de
ser…bueno, yo incluso he visto hasta a gente bañándose en esa agua, [Inaudible 58:40]
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mosquitos pero hasta que el ACA no ejecute esa obra pues, evidentemente, sí que habrá agua
depurada y limpia pero no se puede bombear toda.
Sra. Aragonès: I si l’ACA ha acceptat aquest compromís amb calendari, amb previsió
d’execució?
Sr. Pellicer: Sí, avui nosaltres ja tenim una assignació que s’ha anat aprovant...em sembla que
són 60.000 euros per la redacció del projecte i hi ha una dotació, crec que arribava als 2 milions
d’euros, això no vol dir que aquest projecte acabi valent això, dotat al municipi per poder
executar aquest desviament de l’emissari submarí...és a dir, seria treure’l de la zona de l’estany
gelat, a dintre mar seria el mateix però un desviament per fora. Però avui, ja li dic, avui el 100%
de l’aigua de Miami i dels càmpings i de tot en ple estiu és depurada.
Sra. Aragonès: Perfecte. I la darrera pregunta sobre la taxa turística que l’ajuntament cobra.
Faig una mica d’introducció perquè entenguin una mica el que nosaltres volem demanar. Des
de 2012 està en vigor a Catalunya, com tots sabem, l’impost sobre les estades en establiments
turístics, anomenada taxa turística. Aleshores, l’aplicació d’aquesta taxa va respondre en el seu
moment a la necessitat d’evitar posar en risc la competitivitat de Catalunya com a destinació
turística com a conseqüència de la reducció de les despeses públiques patida en els darrers
anys. Els propis establiments turístics actuen, com sabem tots, recaptant aquesta taxa que
cobren als seus clients. La llei del 2012 que va ser reformada al 2017 preveu que amb la
recaptació d’aquest impost es nodreixi el Fons de Foment de Turisme ja que s’estableix de
forma preceptiva que els recursos obtinguts amb l’aplicació de la taxa s’han de destinar
forçosament a actuacions concretes en l’àmbit de promoció turística. Si bé inicialment només hi
havia el 30, o només es destinava el 30% dels recursos d’aquest fons a les administracions
locals, aquest 30% ha passat al 50%, per tant, des del 2017, l’ajuntament de Mont-roig del
Camp rep el 50% de la recaptació d’aquesta taxa turística. Tenim constància que els municipis
turístics de referència propers a nosaltres de la Costa Daurada com pot ser Salou, Cambrils o
Vila-seca, la part municipal de la taxa turística, és a dir, aquest 50% es gestiona a través d’una
comissió creada per...o formada per part o integrada per representants del sector públic i
representants del sector privat. Aleshores, a nosaltres ens interessaria saber si coneixem, si
podem tenir dades, se suposa que sí, de quins han estat els recursos rebuts per part de
l’ajuntament de Mont-roig arrel de l’aplicació de la taxa turística, si podem conèixer l’import
anual amb referència de 4 anys per tenir una mica l’evolució històrica d’aquesta la taxa, quines
han estat les actuacions concretes en l’àmbit de la promoció turística que s’ha destinat a
aquests recursos en compliment una mica del que diu la llei, que és molt explicita en aquest
sentit, per tant, quines actuacions hem fet a través de la recaptació d’aquesta taxa i, tal com
comento que en aquests municipis de la Costa Daurada han establert o han creat aquesta
comissió, sector públic, sector privat, per valorar i per detectar les necessitats o prioritats en
què es podria invertir la recaptació d’aquesta taxa, si d’una manera o altra existeix aquesta
comissió i, si no existeix, si posen sobre la taula o valoren la importància que d’alguna manera
no sigui només a criteri d’equip de govern destinar aquesta taxa sinó també tenir en compte el
sector privat per conèixer les seves prioritats o la necessitat de detecció que han tingut ells.
Sr. Gallardo: Per part dels ingressos, ja li farem arribar la informació, òbviament, aquí no la
tenim. Entenc que des de la posada en marxa de la taxa, correcte? Li farem arribar les
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recaptacions que hem tingut tant previsions inicials com reconeguts des de que es va posar en
marxa.
Sra. Pérez: Per la nostra part, des del departament de Turisme i, a més a més, ho vaig
comentar fa poc en un Ple que ho va preguntar el PDeCAT, el tema de la taxa turística. Sí, el
departament de Turisme, com que estem obligats a invertir els diners de recaptació de taxa
turística, les acciones són molt especifiques i cada any presentem una memòria d’actuacions, o
sigui, tenim que donar explicacions de si rebem 60.000 euros, aquests 60.000 euros on han
anat destinats. Hi ha una Memòria anual que li podem fer arribar perquè està feta. Per una altra
banda, els ajuntaments que vostè ha anomenat tenen Patronat i també funciona diferent al ser
Patronat de Turisme i no forma part de l’ajuntament, no és públic al 100%. El que sí que vam
fer nosaltres va ser crear la Taula Estratègica de Turisme per incorporar a gent del sector on hi
ha personal de l’ajuntament i sector privat on es prenen decisions i, de fet, el Pla Estratègic de
Turisme s’ha fet amb l’aportació de totes aquestes persones i amb el pla estratègic s’han
decidit actuacions que s’han de fer i per on hem d’anar, o sigui que entenem que aquesta part
que deia vostè de participació público-privada l’hem cobert d’aquesta forma.
Sra. Aragonès: Referent...doncs, no, igual que no fos al Ple de gener que no vaig assistir i no
vaig poder...no en tenia constància. Sí, perfecte, si em pot fer arribar una mica la Memòria
aquesta per conèixer les actuacions però entenc que són actuacions exclusives que s’han dut a
terme pel tema de la taxa, això és el que jo pregunto.
Sra. Pérez: Sí, sí.
Sra. Aragonès: O sigui, la memòria d’actuacions que resumeixen les actuacions que s’han
pogut portar a terme gràcies a l’ingrés de la taxa turística, cert?
Sra. Pérez: Et diuen x, un 30%, per acció de promoció de la destinació, llavors, hi ha un 30%
justificat, hem pogut anar a fires o hem pogut fer una publicitat o una campanya de
comunicació gràcies a aquests diners que rebem de la taxa turística.
Sra. Aragonès: El que vostè es refereix amb la Taula amb la gent del sector, evidentment,
n’estem al corrent i a més a més en formem part en la Taula del Pla Estratègic però a mi no em
consta que el sector privat hagi pogut aportar idees sobre la taxa turística, és a dir, estem
parlant que s’ha recollit el Pla Estratègic de Turisme, molt bé, tots els seus apartats i els seus
àmbits, però concretament sobre la taxa turística no ens consta res.
Sra. Pérez: No està creada per parlar de la taxa turística, està creat per parlar d’un Pla de
Turisme, de què és el que volem fer però no únicament per la taxa turística.
Sra. Aragonès: Això és una evidència, sí, jo, la meva pregunta era, a part d’aquesta taula del
sector que ha dissenyat i que han col·laborat en la redacció del Pla Estratègic, si es podria fer
servir la taula aquesta com a eina per la comissió que nosaltres proposem?
Sra. Pérez: Sí però és que aquesta taula va més enllà, no només decideix una mínima part que
recepcionem de la taxa turística que tampoc no és tant, o sigui, prenem decisions del
pressupost total de Turisme. M’explico? No només és, mira tenim aquí 60.000 euros que rebem
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a l’any, amb aquests 60.000 euros què podem fer? Estem parlant que nosaltres anem amb el
pressupost total, veuen el que estem fent i es prenen decisions però d’un pressupost molt més
ampli.
Sra. Aragonès: Però la meva pregunta és molt concreta, es posa sobre la taula que el sector
privat o que tots els membres de la taula del sector turístic puguin prendre part sobre a què
destinar la taxa turística?
Sra. Pérez: Jo l’entenc, l’entenc el que vostè vol dir.
Sra. Aragonès: És una pregunta molt breu i molt...
Sra. Pérez: Seria sí i, a més a més, no només de la taxa turística sinó de tot el pressupost. I en
aquesta taula no només hi ha els representants que vau decidir tots els partits polítics, hi ha
gent de l’àmbit privat, comerciants tant de Mont-roig com de Miami, restauradors, hi ha més
gent incorporada que no només els que van fer oficials.
Sra. Aragonès: I es podria disposar de l’acta on diu que s’ha parlat de taxa turística en alguna
d’aquestes reunions?
Sra. Pérez: No hem fet cap acta en les reunions que fem.
Sra. Aragonès: No hi ha actes?
Sra. Pérez: No fem acta. Seria complicadíssim fer una acta perquè l’última van ser prop de tres
hores i hi ha moltes intervencions i tenir una persona així...
Sra. Aragonès: Però jo em vull referir que quan es convoca la taula aquesta, suposo que es
convoca amb un ordre del dia i uns temes genèrics a parlar, suposo que consta.
Sra. Pérez: Això sí, tenim la convocatòria, assistència, això sí que ho tenim, i temes que s’han
tractat.
Sra. Aragonès: Doncs, la meva pregunta és, sobre aquests temes que s’han parlat, sobre la
taxa turística s’hi ha donat joc?
Sra. Pérez: Ara mateix no ho recordo si hem parlat alguna vegada de la taxa turística. Sí que,
potser no en concret això, però sí que es va comentar perquè ara el que la Generalitat vol fer
és recuperar el 50%, o sigui, no, ara ens donaven el 50% a l’ajuntament i era un 70-30, ara és
un 50-50 i hi ha una proposta de la Generalitat que vol recuperar el 70% i ens tornarien a donar
el 30% i aquell dia sí que vam parlar de la taxa turística una mica per això.
Sra. Aragonès: Jo no em refereixo a tants per cents perquè el tant per cent actual és el 50%,
per tant, de moment s’ha de comptar amb el 50% sinó, una miqueta, l’objectiu de la meva
pregunta era que valorin la possibilitat de que el sector privat, ja que hi ha una taula del sector
on s’hi treballa malgrat no tinguem actes d’aquestes reunions però tenim constància que es
produeixen aquestes reunions perquè el nostre representant bé ens trasllada la informació,
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però en cap moment ens ha dit que s’ha posat a disposició en aquesta taula del sector per
poder valorar la inversió en taxa turística. Perdoneu que insisteixi però era per saber si
realment podríem aprofitar aquesta taula del sector per donar joc al tema de la taxa turística o
resulta que, com a equip de govern, consideren que és una taxa que s’ha d’administrar
únicament per part de Promoció econòmica o per part de Turisme que tindria la seva raó.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies.
Sra. Aragonè: És a dir, la pregunta és es podrà incorporar la taula del sector turístic la
possibilitat de que tots els membres que formen part d’aquesta taula puguin dir la seva sobre la
inversió dels ingressos de la taxa turística?
Sr. Alcalde: Únicament recordar-li que el pressupost ja està aprovat per aquest any 2019, Sra.
Aragonès.
Sra. Pérez: Sí però és igual perquè prenem decisions del total del pressupost o sigui que la
resposta és “sí, ja s’està inclosa dins el pressupost total o sigui que no hi ha cap problema, sí
que ho faran”.
Sra. Aragonès: Sí, una cosa que està inclosa, jo em refereixo a què es destinaran si es dona
veu al sector privat o no es dona veu al sector privat?
Sra. Pérez: Sí, i tant que es dona veu. A més, ara que tenim el Pla Estratègic, hem de continuar
i fer el seguiment del Pla Estratègic, que ja està definit el que s’ha de fer.
Sra. Aragonès: En algunes d’aquestes reunions...?
Sra. Pérez: I per una altra banda, el seu representant només ha vingut a la primera
convocatòria, no ha vingut a cap més.
Sra. Aragonès: Jo li he preguntat les faltes d’assistència del meu representant?
Sr. Alcalde: Escolti, Sra. Aragonès, escolti, perdoni,
Sra. Aragonès: Li estic fent una pregunta, no me la contesta i ara passa llista.
Sr. Alcalde: Li diu, li fa un comentari.
Sra. Aragonès: Doncs jo mateixa li faig el mateix comentari.
Sra. Pérez: Però és que vostè ha dit que no li ha traslladat el seu representant del tema aquest
de la taxa turística i jo li dic que és molt complicat que li traslladi perquè només ha vingut a la
primera reunió, no n’ha vingut a més.
Sra. Aragonès: Em sembla que...no em posaré a discutir si ha vingut a una o a tres. Jo trobo
que és un retret molt lleig que ho digui aquí, no trobo sentit per què.
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Sra. Pérez: Jo sí.
Sra. Aragonès: Que encara és hora que em contesti a la pregunta que jo li he adreçat.
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna pregunta més, Sra. Aragonès?
Sra. Aragonès: No, gràcies.
Sr. Alcalde: Per part del grup del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Potser em fico on no em demanen però la pregunta que vam fer nosaltres, no
pregunta, era un relat en els pressupostos era que, segons va dir el Sr. Gallardo, hi havia un
increment de la taxa turística previst o un ingrés de 80.000 euros, d’acord? I, què passa amb la
taxa turística? Que, al no tenir Patronat de Turisme, això va a parar a la caixa única, com va dir
molt bé el Sr. Morancho, i després la Generalitat només diu “justifica’m aquest import que has
cobrat” i en el pressupost de Turisme totes les accions ja es cobreix aquest percentatge que
ingressa la Generalitat. I referent als altres pobles veïns, clar, hi ha el Patronat perquè dins
d’aquest Patronat de Turisme hi ha inversió privada i per això són els que decideixen. I,
després, referent al tema de la Taula aquesta, suposo que no sé si se seguirà endavant perquè
a l’estar ja aprovat el Pla Estratègic, no sé si...continuareu fent més reunions i demés? No la
tancareu, doncs?
Sra. Pérez: Ara el que hem fet ha sigut crear grups de treball perquè hi ha quatre o cinc punts
forts, o sigui, línies d’actuació i el que ha fet la gent és apuntar-se a la línia que vol participar
perquè a cada sessió es parlarà d’una línia en concret.
Sr. Chamizo: D’acord, era això, com ara ja vam aprovar al Ple aquest Pla, pensava que...
Sra. Pérez: No, ara s’ha de fer el seguiment de que tot això es compleixi.
Sr. Chamizo: Bé. Nosaltres, la primera pregunta que volíem fer és referent al tema que va
comentar el Sr. Gallardo, el tema del swap famós aquell que paguem 28.000 euros que va dir
que estava als tribunals o ja...i volíem saber si hi havia alguna notificació al respecte perquè
suposo que això és antic o si tenen alguna noticia nova o algo.
Sr. Gallardo: Deixi’m que li miri, prenc nota i els informo per escrit, els hi dic com està.
Sr. Chamizo: Perfecte. Després el segon tema que es va tractar aquí al Ple passat, el tema de
la processionària, per part del meu company, el regidor Abbas, creiem que això serà endèmic
degut a les temperatures que fan que aquest bitxo no es mori, però jo, més que tot perquè no
ho hem vist a les Juntes de Govern Local, d’acord que vostès fan el tractament que calgui a
totes les zones públiques, que segueix havent molta processionària en espais públics, en
zones verdes, no veig cap requeriment a les Juntes de Govern Local a propietaris particulars
que tenen pins dins les seves propietats i aquests pins, malauradament, estan molt afectats de
la processionària. Sí que veiem requeriments de neteja normal però concretament per tractar la
seva processionària, no. I era si es fan inspeccions, si es vigila o com està el tema.

63

Sr. Gairal: Sí, li contestaré. A veure, el problema de la processionària, com ha dit vostè, és una
plaga endèmica, és original d’aquí, la tenim com a cosa natural, i a les zones verdes, ja li vaig
explicar l’altre dia, no cal que m’estengui, tot el que s’està fent i s’està aplicant. Ara estem
pendents...moltes vegades el que s’està fent en aquests moments afecta la plaga de l’any que
ve ja, per exemple, ara quan ficarem la setmana que ve o d’aquí dues setmanes ficarem els
nius de ratpenat i de moixons i això afectarà a la processionària de l’any que ve. Quant als
parcs públics i jardins, ho estem vigilant molt escrupolosament i més aquest mes que a mi em
toca passar el calvari de totes les queixes i tot el que hi ha, ho estem vigilant molt
escrupolosament, hi ha poca processionària en llocs públics, n’hi ha poquíssima. Jo avui he
parlat amb els tècnics, precisament, perquè ahir vaig trobar tres nius que des de l’aula de
música els veia allí, que es van treure mecànicament, o sigui, que es fa tot el que s’ha de fer.
Quant als propietaris, s’estan fent requeriments als propietaris, l’any passat es feien
requeriments i l’any anterior es feien requeriments puntuals de processionària i moltes vegades
s’ajunten els requeriments puntuals de processionària amb neteja de solar, fixi-s’hi bé perquè
cada Junta de Govern, que hi ha les actes, surten els requeriments que es fan als veïns, no hi
ha Junta de Govern que no surti. Potser, a lo millor...avui mateix n’hi ha hagut, la setmana
passada...
Sr. Chamizo: Avui no sé, jo parlo de moltes Juntes de Govern sí que hi ha requeriment per
neteja privada però no pas per neteja especifica de processionària i, si de cas, aquesta tarda
quedem un moment i anem davant a les zones verdes que hi ha al Club Mont-roig i ja veurà
com caminen per damunt de les valles i damunt de les vivendes dels veïns.
Sr. Gairal: Perdoni, li repeteixo que a cada Junta de Govern hi ha requeriments, n’hi ha
d’específics de la processionària i n’hi ha uns que s’ajunten amb altres requeriments a la
mateixa parcel·la.
Sr. Chamizo: Doncs, ho buscaré, jo no els he trobat.
Sr. Gairal: Busqui perquè avui mateix n’hi havia. Quant a la [Inaudible 01:18:15] que s’està fent
ara de la processionària, és precisament la processionària que s’està enterrant perquè, a partir
d’ara, ja es comença a enterrar que és quan és més vistosa i es veu més però no li estranyi
que sigui processionària que procedeixi de més lluny, d’alguna zona boscosa que no sigui de la
zona pública. El que passa, ja ho vaig explicar l’altra vegada, aquests animals estan buscant
terrenys tous per colgar-se, ells són molt savis i van buscant terrenys tous, on troben terrenys
tous? A les zones públiques, precisament, i als xalets de les persones i a lo millor et venen
d’una zona externa.
Sr. Chamizo: Una altra, referent a la venda de parcel·les, si sabia com estava el tema, si s’ha
venut alguna parcel·la, si se segueix el procés?
Sr. Alcalde: No, no s’ha venut cap parcel·la.
Sr. Chamizo: No s’ha venut cap parcel·la?
Sr. Alcalde: No.

64

Sr .Chamizo: D’acord. Molt bé. I després jo acabaria el meu torn preguntant, parlant de la N340, que celebro que per una vegada, em sembla, de tot el temps que portem parlant, avui han
fet autocrítica i, apuntant totes les valoracions que ha fet el Sr. Regidor d’Urbanisme, veig que
s’inaugurarà la N-340 al març i seguiran amb les obres perquè crec que han trobat moltes
deficiències i se seguirà molestant els veïns. I la meva pregunta anava de la N-340 perquè es
va parlar que es parlaria amb els veïns pel tema dels seus espais privats i, passejant l’altre dia
també, hi ha espais que ens sobta molt que, entre l’espai nou i l’espai vell fins el que és la
propietat, només hi ha 20 cm per un façana de 4,5 m. Llavors ens va sobtar molt que en espais
tan petits no s’hagi arribat a cap acord amb el propietari per fer-ho tot de manera uniforme.
Llavors, la pregunta era si no està cap propietari interessat en arreglar aquest espai tan petit
perquè tot fos uniforme.
Sr. Pérez: Bueno, pues, ese es otro de los temas un poquito calientes de la avenida Barcelona.
Nosotros contratamos con la empresa una limitación de anchura que son 31 metros, si no mal
recuerdo, y el ayuntamiento actúa en esa propiedad porque entiende que es terreno público,
entre esa línea y el otro privado puede haber 20 cm como puede haber 4 m. El problema es
cuando entramos en un sitio y no entramos en otro o por qué entramos en un sitio y no
entramos en otro. Tomamos la determinación de marcar el proyecto, que la empresa lo que
marca es…estuvimos en conversaciones con la empresa y les dijimos si lo podrían ejecutar
poniéndose de acuerdo con los propietarios, la empresa dice que no porque ya vamos, y
ustedes se encargan de recordárnoslo, que vamos mal de tiempo y la empresa lo que hace es
ceñirse al proyecto que tiene de contratación. Y les decimos que con las UT que hay dentro de
la empresa se pongan de acuerdo entre ellos. Y me consta que hay conversaciones con la UT
y algunos propietarios y, que yo sepa a día de hoy, como usted muy bien dice, no hay ningún
propietario que haya hecho nada, nada, ni con la UT de la empresa ni a nivel privado, no ha
hecho nadie nada, que lo podrían haber hecho perfectamente, nosotros no les hubiéramos
puesto, le puedo asegurar, ningún impedimento. Le hubiéramos dicho cómo se tenía que
realizar la obra pero no la ha hecho nadie, nadie lo ha hecho. Entonces, si no lo han ejecutado,
sé que algunas personas no tienen intención de hacerlo porque como entienden que el verano
ha sido malo y no tienen suficientes medios económicos para ejecutarlo dicen que de momento
lo dejarán así y el día de mañana ya lo harán. Y otros me consta que no lo van a hacer ni hoy
ni el día de mañana. Supongo que algunos, a lo mejor, sí que lo querrán hacer pero están
esperando a que acaben las obras. Por parte nuestra, no ha habido ninguna solicitud de ningún
particular que haya dicho que quiere hacer la obra y nosotros le hayamos dicho ni sí ni no, en
este caso, al contrario, hubiéramos estado encantados de la vida que hubiera empezado uno a
hacerlo porque a lo mejor eso hubiera sido un efecto rebote y llamada a que otros lo hubieran
hecho.
Sr. Chamizo: Jo crec que si s’haguessin posat en contacte amb ells al principi de l’obra
segurament haguessin arribat a un acord però, bé, lo important és que s’acabi lo més aviat
possible, que s’acabin tots els malestars pels veïns i que puguin la gent ja disfrutar d’aquest
espai que suposo que revitalitzarà el teixit econòmic. Gràcies.
Sr. Alcalde: Únicament dir-li, Sr. Chamizo, no inaugurarem, en cap cas, si l’obra no està
acabada. Hi ha la previsió d’inauguració que ve donat per les converses que hem tingut amb
l’empresa sobre la finalització però si no està finalitzada l’obra no inaugurarem. Jo, a més a
més, vull afegir, l’altre cosa que no farà l’ajuntament és recepcionar una obra que no estigui
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ben executada per moltes ganes que tinguem de que aquesta obra s’acabi, però si l’empresa
no ha executat bé l’obra, no recepcionarem l’obra i si això significa que l’obra s’ha de parar
durant un temps perquè l’empresa considera que sí està ben executada aquesta obra però
l’ajuntament i els tècnics consideren que no està ben executada, es pararà l’obra perquè el
primer que volem i el que volem des d’un principi, més enllà de l’explicació que ha donat el Sr.
Pérez abans, el que farem és exigir els acabats i les qualitats que ficava al projecte i si això no
està el que no volem nosaltres és jugar amb els diners de tots els ciutadans, d’acord? Aquesta
obra ha d’estar ben acabada i quan estigui ben acabada es recepcionarà i treballem perquè
sigui dintre del proper mes i la nostra intenció des del principi és que sigui així. Volem defensar
i volem i estem defensant des d’un inici, insisteixo, que l’obra sigui en les condicions que
pertanyen. Res més.
Sra. Garcia: Jo tinc una pregunta, en aquest cas, pel Sr. Alcalde o per la regidora de Promoció
econòmica o pels dos. Referent al tema del nucli antic que comentava el Sr. Velasco, de la
passada reunió sobre el nucli antic, dir-li que, com ell ha comentat, l’any 2015 també es va
organitzar una reunió que la van fer a la llar de jubilats i la van organitzar els propis veïns del
nucli antic. En aquella reunió ja se’ns va exposar les seves queixes, les seves demandes,
inclús ens van comentar algunes propostes de millora i també ens van ensenyar alguns estudis
acreditats. Vostè ha dit que no hi era, jo li dic que, si vostè no hi era, és perquè no ho va creure
oportú o perquè no va voler perquè, al igual que nosaltres, allí estàvem convidats tots els grups
municipals a assistir-hi. De fet, hi ha gent del seu equip de govern que hi va anar i que ha tingut
temps, inclús diria que 4 anys, per traslladar-li tota aquesta informació, totes aquestes queixes
o propostes de millora. Però, bé, dit això, també és cert que és una bona notícia que
reprenguem el tema, mai és tard, i ens agradaria saber, ja li dic, o vostè, Sr. Alcalde, o la Sra.
Regidora de Promoció econòmica, ens fes una valoració sobre aquesta reunió, que ens
expliqués una mica quins són els següents passos i els següents plaços perquè ens va dir que
es crearien unes comissions individuals en funció una mica de si parlàvem de seguretat, si
parlàvem de neteja, etcètera. I també ens agradaria saber si els resultats i les accions que es
duen a terme es faran públiques o quan es faran públiques aquestes accions i aquestes
propostes de millora. Gràcies.
Sr. Alcalde: De res. Li contestaré jo. Jo no vaig assistir a aquesta reunió perquè no se’m va
convocar ni invitar personalment, van enviar un correu a un correu que era molt genèric i
nosaltres no vam tenir constància i així ho vaig traslladar en el seu moment a la gent que ho va
fer, convocar aquesta reunió. Ja li vaig dir l’altre dia personalment, aquest equip de govern no
té cap intenció d’utilitzar aquesta comissió amb fins electorals per molt que vostès ho vegin
d’aquesta manera i no ho farem. I si les seves preguntes i la seva intervenció va en aquest
sentit, jo...vostès ho deixen, ho intueixen al dir-ho i jo els hi dic clarament “no tenim cap intenció
d’utilitzar aquesta comissió amb fins electorals” per això mateix no vam estar al front d’aquesta
comissió, simplement hi van estar els tècnics i són ells qui van donar les respostes. Jo
únicament vaig fer una presentació i la resta ho van fer els tècnics. S’està recollint la informació
que es va dir en aquesta primera reunió, hi ha alguns veïns que se’ls hi ha enviat la informació i
properament es farà una segona, jo no sé ara en quin estat està aquesta recollida d’informació,
una segona reunió per tal d’aquesta informació més l’altra que em van comentar posar-la en
comú. Però, insisteixo, i ja ho sé que és en part normal que ho vegin d’aquesta manera, que és
un tema electoral, no és la nostra intenció i no ho serà i ho veuran perquè després, quan es
convoqui, es convocarà de manera molt personal i no es donarà, no tindrà cap protagonisme
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cap membre de l’equip de govern i no pretenem tenir cap protagonisme cap membre de l’equip
de govern.
Sra. Margalef: Sr. Enrique, referent al tema del Consell Escolar Municipal, nosaltres o, al menys
jo, personalment, celebro que abans del mandat hagi vostè decidit convocar-ne un perquè en
diverses ocasions li hem preguntat referent a aquest tema i en una de les últimes va dir que no
era una prioritat en aquell moment convocar un consell escolar municipal. Com ja ha dit vostè,
serà el tercer que se celebrarà en aquest mandat des de l’any 2016 que es va reprendre la
constitució del consell escolar municipal o al menys es va actualitzar els membres que hi havia
de ser i el que em sobta una miqueta és que, si se n’han de convocar tres perquè està establert
així, són normatius, està establerta així la normativa del consell escolar municipal, des de l’any
2016 fins ara se n’haurien d’haver convocat 12 i vostè només en convocarà tres, un 25%.
Llavors, mirem el PAM, que és el Pla d’Acció Municipal, es tracta d’una proposta que ja
portàvem nosaltres en el programa i que vam incorporar en el PAM i tenim la consecució de les
actuacions en el PAM i en aquesta, precisament, hi fica executada al 100% i em sobta una
miqueta que la valoració sigui del 100% quan realment només se n’han convocat 3 de les 12
que s’havien de convocar. Només era un comentari.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. López: M’agradaria...miri, potser aquest...jo ho trobo com un retret, està en tot el seu dret
però, amb vostè personalment, l’any passat, al 2018, em vaig reunir amb la tècnica d’Educació i
li vaig explicar el perquè, el quan, el com i com s’ha fet, quin ha estat tot el procés. Li vaig
explicar en privat i li torno a explicar públicament. El 2015, quan jo vaig entrar al departament
d’Educació, hi havia una persona a Educació que no portava al dia tot el que s’havia de portar.
S’havia de sortir als menjadors escolars, hi havia el transport i estava aquesta persona
totalment desbordada per tot arreu. Intentem posar una persona que li faci de suport però
aquesta persona, la tècnica de referència, a l’any següent marxa i posem una altra persona que
no està al cas de tot el departament, és com si comencéssim de zero. Comencem i posem en
marxa, entra una altra persona al departament, a dates d’ara tenim tres persones al
departament, tres, per això el primer any no es va fer perquè enteníem que hi havia altres
prioritats com eren les deficiències que hi havia als centres educatius, el transport escolar, que
la gent estava pujant a l’autobús sense tenir autorització, és a dir, posar-nos al dia, això era la
prioritat. Prioritat dos era evidentment moltes coses que volíem fer, moltes, però no teníem la
capacitat. Una vegada tenim la capacitat, comencem i posem en marxa el Consell Escolar
Municipal. Jo tenia aquesta preocupació perquè conec la normativa perfectament, perquè ja me
l’ha recordat vostè també vàries vegades aquí, i el que jo faig és parlar amb l’inspector i dir
“mira, nosaltres ara mateix tenim aquestes capacitats, li sembla bé fer un consell escolar
municipal a l’any en aquest municipi?”, i per les característiques del municipi i pel volum de
població i per les escoles que hi ha li va semblar correcte a l’inspector, o sigui, departament i
ajuntament estem d’acord en què hi havia moltes prioritats. A dates d’ara tenim tres persones al
departament i aquesta últim consell escolar, el que volíem fer era convidar, que així ens ho va
traslladar la taula mixta, al Jean Marc, el director de Serveis Territorials, per parlar del tema de
l’institut entre d’altres. Una vegada tenim, més o menys, aclarit aquest tema la meva intenció és
tornar a convocar aquest consell escolar. Si no s’han fet més consells escolars és perquè
entenem que s’han de resoldre les prioritats del dia a dia i evidentment que li donem
importància al consell escolar municipal però si no s’ha fet i no s’ha fet ha sigut per una sèrie de
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coses que ens han condicionat al departament. Ja li vaig explicar en privat i li torno a explicar
ara en públic perquè vostè penso que ja és coneixedora del que li vaig explicar en el seu dia.
Sra. Margalef: Ja està, gràcies. En cap cas era un retret, simplement que em sobta que al PAM
fiqui que està executat al 100% quan des del meu punt de vista no és així. I, un consell escolar
municipal, l’últim potser va durar tres hores, què són tres hores en un any? Potser tinguem una
visió més àmplia d’això, és evident que hi ha moltes prioritats però si vostè té l’ocasió de reunir
tots els agents educatius del municipi, direccions, ampes, grups polítics, doncs, escolti, és una
oportunitat única, aprofitem-la i entre tots tirarem propostes endavant i segur que sortiran idees
que ens faran prosperar en aquest àmbit. Només és un comentari.
Sr. López: Gràcies.
Sr. Alcalde: Si no hi ha més preguntes...
Sra. Pérez: Jo tinc una resposta pendent pel grup del PDeCAT del Ple anterior. M’ho han
recordat de Secretaria, m’han enviat un correu. Sí, era pel tema del trenet turístic de Miami
Platja. Tinc aquí l’històric i, després, vostès poden consultar cada expedient, cada any té un
expedient assignat. El trenet turístic va començar a funcionar l’any 2002 i ha tingut un servei de
forma ininterrompuda fins l’any 2010. Després va haver-hi quatre anys de paron, justament va
ser quan vam estar nosaltres a l’oposició i després va tornar el trenet al 2016 i 17. El cost que
té el trenet per l’ajuntament són 4.500 euros per temporada i hi ha 7.000 usuaris per temporada
que serien uns 116 per dia. 116 usuaris per dia, són 7.000 per temporada. I el recorregut
sempre ha sigut Miami-Hospitalet-Miami. No, és de pagament. L’últim any es pagava, 2016 i
17, estaven cobrant 2 euros adults i 1 euro als nens i la resta d’anys no ho sé perquè tampoc hi
era jo de regidora i no...però sí, ha de ser més o menys el mateix.
Sra. Garcia: Ja per últim, i no és per arrissar el ris però si tinguessis també estadístiques de
nacionalitat de les persones que l’utilitzen...
Sr. Alcalde: No, això ho gestiona l’empresa.
Sra. Garcia: No, perquè de vegades es pregunta de quina nacionalitat, en les enquestes o...
[Inaudible 01:36:18] aquesta era la següent...
Sra. Pérez: Això ho tenim, això ho tenim. La nacionalitat evidentment que no perquè això, el
tiquet el ven el mateix conductor del trenet i només li faltava preguntar d’on venen.
Sra. Garcia: Val, jo per preguntar...
Sra. Pérez: Estaria bé saber-ho però no ho sabem.
Sra. Garcia: Ho dic perquè estaria bé, exacte. I llavors, això, quanta gent puja a Hospitalet i
quanta gent puja a Miami Platja? Al següent Ple.
Sr. Alcalde: Molt bé, doncs, moltes gràcies, s’aixeca la sessió. Ah, perdó, perdó.

68

Sra. Pérez: Només una dada per si no està això, hi ha molts més turistes a Miami que a
l’Hospitalet, ho dic perquè si no sabem ara on pugen, si pugen d’un lloc o d’un altre, i inclús en
una última reunió que vam fer amb els de l’ajuntament de l’Hospitalet ens ho deien que “ostres,
potser s’ha de fer més gran el trenet perquè molta gent que puja aquí, ja després, quan baixa a
l’Hospitalet no tenen accés perquè hi ha molta gent que l’utilitza.
Sr. Alcalde: Gràcies.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

13 de febrer de 2019
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