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:

2018/10
Ordinari
9 de novembre de 2018
14 de novembre de 2018
13:05 h. – 15:40 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
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM
Francisco Velasco Autor, regidor C’s

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT
Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC

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:
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Sr. Alcalde: Bon dia. Donaríem inici el Ple ordinari. Han excusat la seva assistència, per part
del PDeCAT, l’Imma i l’Anabel, i per part de la FIC, el Josep Maria.

1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 10
d’octubre de 2018.
Sr. Alcalde: El primer punt és aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del
10 d’octubre del 2018. Per part dels grups, hi ha alguna esmena, algun comentari a fer? No? La
donaríem, doncs, per aprovada.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció
de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 10 d’octubre de 2018.
I no havent més observacions a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.

2. Donar compte dels Decrets del número 2211 al 2556 de l’any 2018.
Sr. Alcalde: El següent punt és donar compte dels decrets, des del número 2.211 al 2.556.
Algun comentari? Sí?
Sra. Aragonès: Bon dia a tothom. Voldria preguntar sobre el 2.474 del 26 d’octubre on es veu
una aprovació de nous plecs de clàusules i inici de nou expedient per contractar, en aquest
cas, per urgència el subministrament i instal·lació de mòduls del Club de Mar. A veure si la
regidora ens pot fer cinc cèntims, una mica, perquè ha quedat desert.
Sra. Pérez: Ja es va comentar al darrer Ple o a l’anterior, que em va preguntar el PDeCAT pel
Club de Mar, i vam informar que s’havia presentat una empresa, a més a més, que era del
municipi, i va guanyar el concurs. Aquesta empresa havia de fer unes aportacions de
documentació pendents i no ho va...al final, va desistir del contracte. Va presentar un projecte
amb un pressupost però després hi ha un plaç per presentar documentació que feia falta per
ampliar el projecte i van desistir. Van guanyar l’adjudicació però al final van desistir i es va
esgotar el plaç. Llavors, quan es va esgotar el plaç vam treure una altra vegada a licitar i de
forma urgent per les dates en les que estem, una altra vegada el contracte. Ara s’han presentat
tres empreses, de les tres ara n’ha quedat una i em sembla que demà s’obre l’últim sobre i
passat demà ja es podrà adjudicar de nou.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sra. Aragonès: Coneixem el motiu de per què aquesta primera empresa va renunciar-hi?
Sra. Pérez: No, no ho sabem.
Sra. Aragonès: No ho sabem.
Sra. Pérez: Bueno, sí, això, no va aportar la documentació però no va dir perquè no la
aportava.
Sra. Aragonès: No ho va dir.
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Sra. Pérez: No.
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. Hisenda. Expedient 12805/2018. Aprovar, si escau, la proposta de l’expedient
de modificació de crèdits número 13/2018, de suplements de crèdits finançats
amb anul·lacions o baixes de crèdits.
Sr. Alcalde: Passaríem, doncs, al tercer punt que és aprovar, si s’escau, la proposta de
l’expedient de modificació de crèdits 13/2018 de suplements de crèdits finançats amb
anul·lacions o baixes de crèdits. Si us plau, Sr. Regidor, si vol prendre la paraula.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Es tracta del darrer expedient de modificació de crèdits que
es passa en el decurs d’aquest exercici. És un expedient de crèdits ordinari, de modificació de
crèdits ordinari, per un import de 36.134 euros que afecten bàsicament la regidoria de Medi
ambient i també en un apartat molt concret per fer un canvi de partida a les partides
relacionades amb edificis i altres construccions per fer unes determinades millores. Ja es va
comentar abastament a la Comissió i, en tot cas, pel contingut de les diverses partides, si algun
dels regidors vol fer ús de la paraula, doncs, jo els deixaria perquè en termes d’estabilitat, en
termes de regla de la despesa etcètera, compleix i no afecta el desplegament ordinari del
pressupost del 2018. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part dels grups, volen fer ús de la paraula?
Sr. Velasco: Sí, nos gustaría, al regidor, en la modificación de créditos tenemos una partida que
nos llama un poco la atención. Solamente queríamos pedir explicación con el tema de la…a ver
si lo encuentro aquí…esterilización de animales y nos llama un poco la atención, solo por la
explicación, que este Ayuntamiento hace una inversión importante en el tema de la
esterilización, ¿no?
Sr. Alcalde: Quiere una aclaración sobre esta…
Sr. Velasco: Un poco porque, claro, una factura que...un presupuesto inicial de 15.000 euros se
aumenta en 11.375, ¿es cierto?
Sr. Alcalde: Sí, sí, es correcto. Hay una previsión inicial en el presupuesto que hemos aprobado
en 15.000 y hemos necesitado hacer una ampliación de 11.000 porque hemos esterilizado…
Sr. Velasco: Es el doble.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. Gairal: Sí, aviam, li contestaré. Li contestaré i potser ficant-me una mica la meva culpa
perquè no sóc...el meu departament no és que es caracteritzi per les modificacions de crèdit,
generalment ho tenim bastant estructurat i arribem a final d’any bastant equilibrats i no ens
caracteritzem per això. Però en aquest cas tinc que reconèixer que ens estan fallant una mica
les polítiques que estem portant en quant, sobretot, l’esterilització de gats i és un tema que
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se’ns està desbordant, se’ns està desbordant. Podria fer aquí una explicació pels motius, hi ha
50 motius, no és exclusiu nostre d’aquí de Mont-roig i Miami i les urbanitzacions i del terme sinó
que és generalment de tot Catalunya. Fa com dos mesos ja hi va haver una reunió a Barcelona
dels tècnics i dels polítics de tot Catalunya amb el Col·legi de Veterinaris perquè és un tema
que s’està desbordant. Principalment, per què? Perquè aquesta societat ha passat d’una
societat que despreciava els animals i els maltractava i ha passat a ser una societat que se’ls
estima i els protegeix. Llavors, això representa que de no alimentar-los i no cuidar-los han
passat a sobrealimentar-los i a cuidar-los de moltes maneres. I aquí tenim un problema, se’ns
està ficant un problema. Les mesures que hem pres aquests dos o tres últims anys que és
quan es van notar més el problema no ens han donat tots els resultats satisfactoris que
nosaltres esperàvem quant a inversió per esterilitzacions, quant a col·laboració amb les entitats
proteccionistes no han donat els resultats esperats. Llavors, només hi ha una solució per poder
complir amb la llei que és molt exigent quant als animals i és fer més inversions. Nosaltres
havíem previst, inclús hi ha tema de zoològics d’animals, temes que ens porta el Consell
Comarcal, que estan també desbordats quant a les previsions de les entitats que els recullen
els animals perquè els encareixen cada vegada més, els estan doblant el cost econòmic, els
problemes que tenen perquè inclús els concursos queden descoberts, no hi ha ningú que hi
vulgui concursar, aquests dies sortia un article al Diari de Tarragona referent als porcs
vietnamites a la ciutat de Tarragona que havia quedat desert el concurs per solucionar el
problema perquè les empreses que es dediquen a això no hi volen participar per l’elevat cost i
per lo dificultós que és, aquí tenim un problema serio. Li diré que passa a ser, al meu
departament, passa a ser un tema, en aquest moment, passa a ser un tema ja prioritari la
solució dels problemes dels gats, principalment, perquè la dels gossos augmentant la partida
econòmica per l’any que ve, pel Consell Comarcal, el conveni que hi tenim establert ho anem
tantejant bastant bé, no es veuen gossos abandonats, s’està solucionant bastant però el tema
dels gats és molt més difícil i estem col·laborant i, més ben dit, col·laborem nosaltres amb
Mogatmi que faig una declaració que gràcies a ells i a la seva voluntat es poden solucionar
molts problemes, cosa que potser l’Ajuntament no tindria capacitat per sí mateixa, i tindrem que
fer una inversió, ja ho veurà vostè en els pressupostos de l’any que ve, molt més elevada que
equivaldrà més o menys a la inversió que farem enguany amb aquests increments que tenim
previst. El tema ja passa a ser, sí que li diré, que estem al límit de ser un problema ja de salut,
de salut i a més també un problema de conflicte social perquè aquí les colònies que estan
creixent, a pesar de les esterilitzacions i del cuidar i tot, cada dia n’hi ha més, un tema social
perquè cada dia hi ha més conflicte entre els veïns i els persones que protegeixen els animals i
se’ns està tirant al damunt el tema. Farem...ja dic, passa a ser prioritari el tema i, llavors, un
altre dels punts seria per què hem fet prioritari aquest tema? Doncs, perquè tenim dos temes
prioritaris: un que m’afecta directament, que és aquest, al meu departament, l’altre que ens
afecta a tots i principalment al departament del Sr. Redondo que és el dels residus. Vam estar
analitzant si aquests sobrants de les partides meves que no són sobrants que no afecten al
funcionament del departament, són sobrants de coses que s’han gestionat d’una altra manera
però en cap moment s’ha abaixat la guàrdia ni res, doncs, vam estar parlant de dedicar-ho
potser a la neteja de voluminosos pel tema aquest dels abocaments però la quantitat que hi ha
de voluminosos és tan gran que no faríem, no trauríem ni un granet d’arena i, en canvi, el tema
de l’esterilització i el cuidado dels animals ens podria donar una bona solució al cas. Vam optar
per prioritzar els animals que són sers vius en contra d’una cosa que és inerta, que està allí i
que en un oment donat es pot anar a recollir tota. I li tinc de dir també que estem en contacte
permanent amb l’Associació Mogatmi, inclús per estar pensant en un futur immediat de fer un
refugi d’animals aquí al municipi perquè veiem que econòmicament es dispara quan es dona en
altres...al gestionar-ho amb altres entitats i estem estudiant la manera de poder fer mirant...si
no amb el pressupost de l’any que ve, ja el deixem per l’Ajuntament que ve, ficar el primer
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granet d’arena perquè es pugui començar a estudiar el tema d’un refugi d’animals aquí al
municipi i solucionar d’una vegada aquests problemes que són molt urgents.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gairal.
Sr. Gallardo: Tècnicament és despesa. No es inversión de lo que se está hablando, es gasto,
es gasto corriente.
Sr. Velasco: Sí, es gasto corriente pero nos llama la atención que se duplique y solo queríamos
una explicación. Estamos totalmente de acuerdo. Ya lo veo aquí, que me ha dado la
explicación, en el convenio de acogida de animales también que se ha subido la partida en una
parte importante. Pero, luego, ya que me lo ha recordado, nos llama…no es llamar la atención
pero quitar una partida de Medio Ambiente en el control de los abocadors con, creo, que un
problema que Ciudadanos ya varias veces ha denunciado, ha dicho que tendríamos que hacer
algo porque tenemos un problema que lo sabemos todos. Nos llama la atención que se
justifique que casi no haríamos nada con esta cantidad, hombre, si no hacemos nada, vamos,
en este municipio vamos a seguir amontonando y teniendo toneladas de runa, basura en
nuestro…algo que todos sabemos, siendo un municipio, que lo hemos dicho muchas veces, de
cara al turismo importantísimo. No solamente la gente que viene a este municipio tiene que ver
lo que les ofrecemos, hombre, también la trastienda que tenemos que embellecerla que es
nuestros espacios verdes, nuestros bosques, etcétera, etcétera y nos llama un poco la
atención. No sé…bueno, evidentemente esta pregunta no se la voy a hacer si para el próximo
año tendrán partida porque ya veremos. De acuerdo. Me gustaría que me contestaría.
Sr. Gairal: A ver, yo comparto absolutamente al 100% lo que está usted diciendo, creo que es
un tema que lo compartimos no solo usted y yo, todo el ayuntamiento y esperemos que salga
porque el asunto está…económicamente es un tema muy importante y una cantidad muy
elevada de poder hacer la limpieza total y siempre se ha estado, históricamente, siempre se ha
estado alerta de cuando salga alguna subvención o una ayuda o incluso una inversión para
poderlo hacer desde unos estamentos o instituciones superiores en seguida apuntarnos o
colaborar con ellos en el tema este o ellos que colaboren con nosotros. Cuando el problema es
tan grave que es en todos los municipios generalmente la Generalitat que también tiene sus
competencias en un momento dado hace una actuación puntual importante para solucionar
este problema. Si no llega, tendremos que tomar medidas nosotros para…pero claro con unos
presupuestos elevados. Pero compartimos totalmente su posición.
Sr. Alcalde: Gracias. Per part del grup d’Esquerra, alguna intervenció o comentari?
Sra. Aragonès: Veiem que en els imports de baixes hi ha 5.000 euros que es treuen d’edificis i
altres construccions. De fet, en la Comissió Informativa ja ens ho van explicar que són de la
partida general de construcció del camp de futbol que van sobrar dels vestuaris, dels 100.000
euros només se’n van gastar 60.000. Nosaltres pensem que es podrien haver fet servir per
adequar els antics vestidors o fins i tot els vestidors que tenim a la piscina que estan en un
estat lamentable. Per altra banda, en aquesta modificació de crèdit es veu una mica la manca
de previsió de la regidoria de Medi ambient on el Sr. Gairal pensem que no necessita ni sap on
invertir ja que es deixa de gastar un total de 20.334 euros que anaven destinats a control
d’abocadors, vigilància rural, arreglar camins i els accessos de l’estany salat. Com és conegut i
com ara feia referència el company Velasco, tenim un greu problema al terme amb els
abocadors il·legals i vostè es pren el luxe d’eliminar un 16% d’inversió en el control
d’abocadors. Vostè diu que no n’hi havia ni per començar però és que potser és el problema
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que tenim en aquest municipi que mai trobem el moment ni els diners per començar a arreglar
totes aquestes situacions. Redueix també un 21% de la vigilància rural, potser que reflexionem
una mica. Pensem que és una modificació de crèdit feta a corre-cuita, sense coherència ni cap
sentit comú, una falta de previsió total de la regidoria de Medi ambient i que ens costa diners
aquesta dedicació parcial. Jo també li volia fer una pregunta sobre el tema de l’esterilització, a
qui es recorre per l’esterilització? Perquè veiem factures de milers d’euros per esterilitzar els
gats, és a dir, el tema de convenis ho han treballat, no ho han treballat? Podem trobar alguna
solució? Perquè evidentment també és un problema que ens preocupa des d’Esquerra
Republicana però si és un tema social tal com defensa vostè potser que també intentem buscar
alternatives, és a dir, campanyes...han plantejat una campanya de conscienciació? No n’hem
vist en cap moment durant tota la legislatura.
Sr. Gairal: Li contestaré. Les baixes no són precisament de reducció d’intervenció en el control
de la vigilància. Nosaltres teníem una previsió, precisament perquè era una previsió d’una
augment del gasto de l’empresa que ens tindria que portar el servei de vigilància rural i el servei
de vigilància ambiental, de controladors, el que passa que quan es va fer el contracte amb
aquesta empresa en concret perquè les altres dues havien sortit una miqueta més cares,
precisament va ser la mateixa empresa que ens va poder fer estalviar aquests diners, és a dir,
ho vam poder gestionar d’una manera que sense baixar el nivell d’intervenció ni de control, ens
va baixar el nivell de cost, el nivell de cost que nosaltres havíem previst. No era una falta de
previsió, si un cas va ser una falta de previsió va ser una falta de previsió nostra en excés.
Quant al que em deia de l’esterilització dels gats, li tinc de dir que pròximament, aquest mes de
desembre, segurament que ja es farà un curs per les persones que alimenten aquests gats,
precisament per formar-los i per que hi hagi l’adequada manera de tractar —sempre parlem de
colònies al casc urbà, sempre parlem de colònies— perquè aquestes persones estiguin amb
una mínima formació quant a la manera com tenen que alimentar aquestes colònies
controlades. Quant al que es fa, el funcionament és el següent: quan hi ha una colònia que es
detecta que hi ha animals no esterilitzats, el mateix Mogatmi es cuida d’agafar els gats, cosa
difícil perquè generalment perquè l’empresa que fa la recollida de gossos que és més fàcil, la
recollida de gats no hi ha manera d’enganxar-ne un perquè els gats són uns animals molt
espavilats i saben el que fan, en canvi Mogatmi té una traça especial en agafar-los, llavors,
Mogatmi agafa els gats i els porta als veterinaris que ells ja tenen una entesa amb uns preus
assequibles i llavors l’Ajuntament paga la factura. L’any que ve això ho modifiquem i, a més de
fer un nou conveni amb Mogatmi, el que farem també serà un concurs públic perquè tots els
veterinaris de la zona o el que inclou la llei puguin participar en aquest concurs i, llavors, clar, el
millor preu és el que es quedarà el servei de veterinaris. Ara ja et dic, ara ho porta directament,
el pago el ja l’Ajuntament a càrrec de l’Ajuntament però qui porta els gats als veterinaris són
Mogatmi. Seguirà sent Mogatmi però al veterinari que haurà guanyat un concurs que s’establirà
ara pròximament.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gairal. Alguna pregunta més sobre aquest punt? Per part d’Esquerra?
No? El grup del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Sí, jo tinc, seguint en la línia dels meus companys i en la nostra línia, tampoc
entenem molt bé aquests canvis de criteris ni les partides ni la planificació. Estaríem d’acord en
el tema de l’acollida i l’esterilització d’animals però no entenem les partides de baixa com són
baixar el 50% pràcticament de la regidoria de salut, com molt bé ha explicat, del control
d’abocadors i la vigilància rural. Pensem que es podrien haver buscat altres partides menys
sensibles i aquests diners dedicar-los a fer campanyes de sensibilització, per exemple. Com
tothom sabem, patim un greu incivisme que aquí s’ha parlat molt de l’incivisme, dels abocadors
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i demés i vostès baixen aquestes quantitats, per tant, jo crec que dins un pressupost de 20
milions d’euros potser alguna partida que no fos, com he dit abans, tan sensible, es podria
treure, per exemple, en el Club Mont-roig quan vam parlar dels petits abocadors que es van fer
a l’entrada i a la sortida, l’Ajuntament no és el culpable, és l’incivisme, ho torno a dir, però han
trigat 47 dies en treure-ho i no han ficat, com vam parlar en dos plens, un cartell dient “prohibit
llançar runa o brutícia sota la multa d’x diners”. Jo crec que en aquest tema tan sensible
s’hauria d’haver anat amb una mica més de cura. Després, també, com s’ha parlat aquí, es
traspassen diners de futbol a pistes de tenis, escolti, no tenim ni marcador i aquí s’ha parlat
dels vestidors però no tenim ni un marcador. O sigui que jo crec que això...ha faltat en aquesta
última modificació de crèdit, esperem que sigui l’última, una mica de sensibilitat. Nosaltres no
estem d’acord i votarem en contra. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Gairal: Una petita aclaració, també, Sr. Regidor. En altres intervencions li he aclarit algunes
de les preguntes, n’ha quedat una pendent que potser l’ha tret vostè, que és la de la partida de
Salut que s’ha rebaixat. La partida de Salut es rebaixa el que és els cursos del DEA [Inaudible
20:53] i unes jornades que es pretenien fer. Li tinc de dir que, per què s’ha rebaixat això? No
perquè fem menys de cursos...sí, en farem menys de cursos però, per què? Perquè en aquest
moment, ara n’hi ha tres de programats que encara estan a càrrec de l’últim pressupost perquè
no hi havia prou públic per fer-ho. Llavors, clar, vam preveure, vam fer l’estudi i vam dir “d’aquí
a final d’any no els podrem fer tots aquests diners gastar-los en cursos perquè no hi ha prou
públic per fer-ho”, a pesar de les campanyes que vam fer, enviar-ho a les entitats, de papers
pels carrers, a pesar de tot, a pesar de que també estem insistint en les escoles i tots per ferho, llavors, va ser un dels punts que van treure diners d’aquesta partida perquè no se
l’hagueren gastat per final d’any, pràcticament impossible, cosa que al pressupost de l’any que
ve tornarà a anar a la partida, a partir de gener es tenen que tornar a fer els cursos. És una
miqueta l’adequació, sobrants que a final d’any veus que et sobra i que pots aprofitar per altres
coses, res més que això. És una actuació quasi lògica de final d’any que fas uns ajustos que et
surten així. Gràcies.
Sr. Chamizo: Estem d’acord en tots aquests ajustos però quan els ajustos es fan a partides tan
sensibles com és el Medi ambient, els abocadors i demés, clar, ens sobta una mica. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Únicament comentar que, respecte als marcadors que es queixen dels
camps de futbol, la Federació Catalana de Futbol, quan van ser convidats a inaugurar tant el
camp de futbol de Mont-roig com el camp de futbol de Miami, es van comprometre a que ens
portarien uns marcadors, ens regalaria la Federació Catalana unes marcadors. Els hi hem
requerit un parell de cops i no ho han fet, probablement al pressupost de l’any que ve això ja
està previst però no estan ficats els marcadors perquè ells el dia de la inauguració es van
comprometre a donar-los. Molt bé. Passaríem a la votació d’aquest punt. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria el punt aprovat.
Identificació de l’expedient:

Modificació de crèdits núm. 13/2018 per suplement de
crèdits finançats amb baixes i/o anul·lacions

Núm. Expedient:

12805/2018- Serveis econòmics

Tràmit:

Dictamen per a la Comissió Informativa
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Fets
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no
es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo l’expedient modificació de crèdits.
2. S’ha incoat de l’expedient de suplement de crèdits número 13/2018 amb càrrec a
anul·lacions i/o baixes d’altres partides.
3. L’expedient de modificació de crèdits número 13/2018, que ha de ser finançat amb
anul·lacions o baixes d’altres partides del pressupost vigent no compromeses amb
destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre
de sota.
4. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades.
5. Vist l’informe de l’interventor.
6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que
ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 7 de
novembre de 2018.
Fonaments de dret
1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
6. L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures
per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

El Ple de l'Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt i C's) i 4 vots en contra (grups municipals: PDeCAT i ERC) acorda:
1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 13/2018 extraordinaris i suplements
finançat amb baixes i/o anul·lacions d’altres aplicacions pressupostàries, per a la realització de
la despesa proposada conforme al detall següent:

Classe de modificació que ha de ser realitzada:

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ALTES
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ANY ORG. PROG. ECON. Descripció

Inicials

Augments

Definitius

29.500,00

6.000,00

35.500,00

2018 111

34000

22100

ADM. GRAL. ESPORT. ENERGIA
ELÈCTRICA

2018 150

31100

46500

CONVENI CCBC ACOLLIDA ANIMALS

8.550,00

12.559,20

21.109,20

2018 150

31100

22706

ESTERILITZACIÓ ANIMALS

15.500,00

11.375,00

26.875,00

2018 111

34000

22102

ADM. GRAL. ESPORT. GAS

1.200,00

1.200,00

2.400,00

2018 111

34200

63200

REFORMA PISTA TENNIS

60.000,00

5.000,00

65.000,00

114.750,00

36.134,20

150.884,20

Recurs financer.
Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits:
a) Baixes o anul·lacions
b)
BAIXES

ANY

ORG
.

PROG
.

ECON
.

Descripció

Inicials

Disminucion
s

Definitius

2018

203

34000

44903

NOSTRESERVEIS. ADM. GRAL. ESPORT

35.900,00

7.200,00

28.700,00

2018

133

34200

62200

34.827,61

5.000,00

29.827,61

8.000,00

3.600,00

4.400,00

5.000,00

4.175,00

825,00

21008

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCIONS
JORNADES DE SALUT. PUBLICITAT I
PROPAGANDA
ADM. G. MEDI AMBIENT REPAR I MANT
EDIFICIS
M.AMBIENT CONTROL ABOCADORS

2018

150

31101

22799

2018

220

17000

21200

2018

220

17200

2018

220

17203

28.215,90

4.596,70

23.619,20

22706

M. AMBIENT VIGILÀNCIA RURAL

21.000,00

4.362,50

16.637,50

5.500,00

5.500,00

0,00

7.490,00

1.700,00

5.790,00

145.933,5
1

36.134,20

109.799,3
1

2018

220

17204

21000

2018

220

33600

21000

M. AMBIENT INFRAESTRUCTURES I
CAMINS
M. AMBIENT. ACCESSOS ESTANY
GELAT

Per tant, a nivell de resum,
Augments Despeses

IMPORT

Cap. II

DESPESES CORRENTS

18.575,00

Cap. IV

SUBV I TF CORRENTS

12.559,20

Cap. VI

INVERSIONS

5.000,00

TOTAL AUGMENTS
Baixa Despeses

36.134,20
IMPORT

DESPESES CORRENTS

23.934,20

Cap. II
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Cap. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

7.200,00

Cap. VI

INVERSIONS

5.000,00

TOTAL FINANÇAMENT

36.134,20

3. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han
indicat.

4. Cultura. Expedient 12702/2018. Modificació del nom de la biblioteca de Miami
Platja
Sr. Alcalde: Perdó. El punt quatre és modificació del nom de la biblioteca de Miami Platja. Si us
plau, la regidora, si vol fer una exposició del punt.
Sra. Esquius: Com ja vaig explicar a la Junta de Portaveus, durant els actes festius dels
aniversaris de les dues biblioteques, 30 de Mont-roig i 15 de Miami, alguns usuaris ens van
exposar la idea de donar un nom a la biblioteca de Miami amb l’objectiu de diferenciar cada
espai amb els seu propi nom. Entre el 23 d’abril i aproximadament fins el juny, es van recollir
les propostes a la biblioteca i entre les quals s’ha escollit el nom de Miramar per considerar-lo,
entre les propostes que hi havia fetes pels usuaris, el més adequat per la biblioteca per la seva
vinculació històrica amb el municipi. Dir que el servei de biblioteca serà sent un de sol, amb els
mateixos recursos humans i material i tot com està i només es pretén anomenar de manera
diferent cada espai per diferenciar-lo. Ja està. Res més.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part del grup de Ciudadanos, alguna pregunta?
Sr. Velasco: Sí. Creo que en la Comisión Informativa, a mí no me quedó claro un detalle y creo
que ahora tampoco…Me imagino que en este proceso de consulta se habrá seleccionado una
serie de nombres. ¿Quién ha decidido el cambio de nombre con el que estoy de acuerdo? Creo
que cuando se hace un cambio de nombre a nosotros nos gustaría, por ejemplo, que habría
una consulta más amplia para que un nombre de un edificio, de un área, de un espacio esté
más consensuado. La verdad es que me gustaría que me explicaría, al final la decisión de
estos nombres, ¿quién es el que toma la decisión o quién la ha tomado?
Sra. Esquius: Yo te lo explico. A ver, en parte puedes tener algo de razón y no te digo que no,
lo que hicimos fue recoger las propuestas entre los usuarios de la biblioteca ya que creemos
que son los más adecuados para poder dar los nombres, estuvo, como te digo,
aproximadamente un mes y pico que todo el mundo que quisiera podía ir allí a poner el
nombre, se…de los nombres que había, había unos tres, seis, había unos nueve nombres. El
criterio para intentar escoger un nombre, lo podríamos haber hecho de muchas maneras, poner
otra vez a votación, no sé, muchas maneras…creo que la manera más razonable era recoger
las propuestas de la gente y luego escoger. Los criterios fueron de no coincidencia con otros
espacios, por ejemplo, había el nombre de Marcel·lí Esquius i de Sant Jaume, como había
coincidencia con la escuela y con el casal se descartaron. También descartamos coincidencia
con —¿cómo se dice “esdeveniments” en castellano?— con acontecimientos, por ejemplo,
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descartamos Sant Jordi de los que quedaron, hablándolo con la técnica del departamento, ya,
también me dijo “a ver, hay nombres que tienen más, que parecen libros, que parecen…”, por
ejemplo, había “El racó de les paraules”, “Somnis”, estos nombres parecen más de un libro, de
un título de una obra más que de una biblioteca, entonces, pensamos, vamos a proponer este
nombre, “Miramar”, que es el que tiene una connotación histórica y que, no sé, parece más de
los que…de los nueve que había. Pero las propuestas son de los usuarios, ¡eh!
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup d’Esquerra, alguna intervenció? Per part del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Un minut només. Nosaltres hi votarem a favor, ho hem trobat una bona iniciativa
però ja que ha estat la gent la que ha decidit tots els noms, escolta, potser hagués estat bé
acabar el procés aquest votant la gent també i no decidint l’Equip de Govern. És la nostra
apreciació. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies.
Sra. Esquius: Podria haver sigut una manera, estic d’acord.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. Chamizo: I després, dos segons, ja que abans...és a dir, aquest any van ser, ja que hem
parlat de biblioteques, aprofito per preguntar-li si aquest any que ha sigut els 30 anys
d’aniversari de biblioteca Joan Miró i els 15 de la de Miami, si ja s’havia confeccionat algun
logo, s’havia pensat en regalar o fer un obsequi als usuaris o...això parlo, crec que vam parlar
abans de l’estiu o algo així i ara com acaba l’any...
Sra. Esquius: Sí, una de les coses que hem fet aquest any és preparar un nou logo i una nova
senyalística per la biblioteca. Hem estat en procés per temes de pressupost, per temes...a
veure com...finalment tenim un nou logo que aviat podran veure’l. També per això estàvem
pendents de si canviàvem o no el nom de la biblioteca perquè que aquest nou logo tingués ja,
no perdre el temps i no perdre diners i fer-ho dos vegades. Respecte al que dius dels obsequis,
sí que es va considerar fer uns obsequis però costen molts diners i també hem pensat que...la
Marta ens va, primer vam proposar fer-los amb les noms de les biblioteques antigues com per
commemorar el 30 i el 15 aniversari però el pressupost és el que és i vam decidir que preferíem
gastar els diners en fer els detalls amb el logo nou de cara ja a l’any que ve.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sra. Aragonès: Perdoneu però és que se m’ha ocorregut ara una pregunta referent a això dels
detalls, no es van regalar unes xapes, recordo? Ah, la nacional. Ah, val. [Inaudible 28:46] És
que recordo veure unes xapes blaves per la biblioteca de Miami, igual vaig confosa, val,
perdoneu.
Sr. Alcalde: Molt bé. Passaríem a la votació. Vots en contra del canvi de nom? Abstencions?
Vots a favor de la resta, doncs, quedaria aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient:

Modificació del nom de la Biblioteca de Miami Platja

Expedient núm.:

Secretaria General/Cultura/Biblioteca/Exp.12702

Tràmit:

Ordinari
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Fets
1.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp disposa d’un servei de biblioteca amb dues seus,
ubicades l’una a l’edifici de la Casa de Cultura de Mont-roig (Mare de Déu de la Roca, 5) i
l’altra a l’edifici del Centre Polivalent de Miami Platja (Sòria, 18).

2.

El servei de biblioteca porta el nom del pintor Joan Miró, per tant, es coneix com a
Biblioteca Joan Miró de Mont-roig i Biblioteca Joan Miró de Miami Platja.

3.

Aquest any s’ha celebrat el 30è aniversari de l’obertura de la Biblioteca de Mont-roig i el
15è de l’obertura de la biblioteca de Miami Platja. Coincidint amb l’aniversari s’ha
considerat oportú, recollint la petició d’alguns usuaris, modificar el nom de la biblioteca de
Miami Platja i dotar-la d’un nom nou. L’objectiu es poder diferenciar les dues biblioteques
amb el seu propi nom.

4.

Durant el dia de Sant Jordi del 2018 i al llarg de l’any s’han rebut diverses propostes del
nom, tant a la Biblioteca, com al Departament de Cultura. De totes les propostes rebudes la
que s’ha considerat més adequada per la seva vinculació històrica i de patrimoni cultural
amb el nucli de Miami és Miramar.

5.

Així, el nom proposat per la Biblioteca de Miami és Miramar i es vol fer referència a les
restes arqueològiques del poblat de Miramar, situades prop del nucli de Miami Platja.
Miramar és un lloc històric que va pertànyer a la ciutat de Barcelona com a fortalesa i
botiga del blat per assegurar la ruta de proveïment del blat. Les restes estan protegides
com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

6.

El servei de biblioteca i el Departament de Cultura de l’Ajuntament van fer una prospecció
d’altres municipis que tenen dos punts del servei de biblioteca i que porten noms
diferenciats. Com per exemple al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant o Reus. La
Biblioteca de Vandellòs s’anomena Infant Pere i la de l’Hospitalet Jaume Jardí Gil.
Igualment succeeix amb les biblioteques públiques de Reus, que en són dues, la Biblioteca
Central Xavier Amorós i la Pere Anguera.

7.

Aquesta modificació només afectaria el nom de la Biblioteca de Miami, el servei de
biblioteca continuaria essent un de sol, amb els mateixos recursos humans i materials.

8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 7 de novembre
de 2018.

Fonaments de dret
1.

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

2.

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, article 39, que
desenvolupa les competències dels municipis.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Acordar que la Biblioteca de Miami passi a dir-se Biblioteca Miramar de Miami Platja.
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2. Notificar al Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya aquesta modificació del
nom.
3. Notificar al Departament del Cadastre aquesta modificació per la seva rectificació en
l’Inventari de Béns.
4. Incorporar en la difusió de l’Ajuntament (pàgina web), a les xarxes socials i canals de
difusió, tant interns com externs de la biblioteca i en els elements de senyalització el nou
nom.

5. Cultura. Expedient 11874/2018. Bases del concurs de pessebres 2018
Sr. Alcalde: El punt cinc és aprovar les bases del concurs de pessebres 2018, també per part
de la regidora de Cultura. Si pot fer...
Sra. Esquius: Aquest és un tema formal. Les bases dels concursos que es realitzin han de
passar pel Ple i han de ser aprovades aquí. Les bases del concurs que estem passant ara són
les mateixes de les de l’any passat. La mecànica serà la mateixa i tot igual. Només s’ha variat
algun import per considerar que hi havia un accèssit que l’import havia de ser diferent que les
categories superiors i ja està. Tot és el mateix però per una qüestió formal s’ha de passar pel
Ple.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta, alguna intervenció? Sí?
Sr. Chamizo: Sí. Nosaltres voldríem, no sé si això ja és definitiu o no o si es poden modificar
aquestes bases, però nosaltres hem estat pensant de...voldríem fer una proposta, a veure què
els sembla. Tenint en compte que el concurs de pessebres queda a porta tancada i no aporta
millores als exteriors de les cases del poble i agafant el fil conductor del concurs de decoració
de façanes que s’ha portat a terme durant la Festa Major, potser estaria bé recuperar el
concurs d’adornar les façanes amb motius nadalencs com una opció més de participar. Havíem
pensat en treure les opcions infantils i prejuvenils perquè al fer pessebres que tot es fa en
família per englobar-les en una sola i afegir la decoració de façanes, és a dir, el que seria treure
una partida, englobar-la en l’altra... Hi votarem a favor perquè estem d’acord però pensem que
podria ser una bona opció.
Sra. Esquius: Jo penso que són coses diferents i que una cosa no treu l’altra. Les categories
aquestes de nens petits i juvenils es van afegir, si no recordo malament, fa dos anys o l’any
passat perquè vam veure que a les cases hi havia no només el pessebre familiar sinó que hi
havia també pessebres que havien fet els nens a banda i valorar una mica que els nens també
aportaven, i els fa molta il·lusió, vull dir, no trauria les categories, bueno, al meu parer, no les
trauria perquè els fa molta il·lusió, tenen el pessebre gran, tenen el pessebre petit, a lo millor
cada germà fa un pessebre...Jo el primer any que vaig estar per les cases, impressiona perquè
la gent hi té molta afició i molta il·lusió i jo crec que una cosa no treu l’altra, es pot fer les
façanes i ho recullo com a proposta. Les dos coses són perfectament compatibles.
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem a la votació. En contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria
el punt aprovat.

Identificació de l'expedient: Concurs de pessebres 2018
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Número d'expedient: Serveis Interns / Secretaria General / 39.00 Cultura /Exp: 11874/2018
Tràmit: Ordinari

Fets
1. Atès que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol fomentar les
tradicions populars, entre les quals es troba la tradició de la construcció de pessebres.
2. L’objectiu de la Regidoria de Cultura es aprovar unes bases per desenvolupar el concurs
de pessebres de Mont-roig del Camp que tindrà lloc durant les festes de Nadal 2018 i fer-ne la
difusió necessària.
3.

Les bases específiques que regulen el concurs de pessebres 2018 són les següents:

BASES DEL CONCURS
1.

Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases específiques es regular el procediment de celebració del
concurs de pessebres 2018 i la concessió d’uns premis per potenciar la cultura popular
i fomentar les tradicions nadalenques, motivant als mont-rogencs i mont-rogenques en
la construcció d’un pessebre.

2.

Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases es
regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat
i no discriminació, eficàcia i eficiència.

3.

Beneficiaris
Es poden presentar al concurs tots els veïns i veïnes del municipi de Mont-roig del
Camp. Participar en el concurs dóna per acceptades les bases.
Els participants s’agruparan en quatre categories:
a.

FAMILIAR: pessebres exposats a casa construïts per adults i/o joves a partir
de 18 anys.
b. INFANTIL: pessebres exposats a casa construïts per nens i nenes fins a 7
anys.
c. PREJUVENIL: pessebres exposats a casa construïts per nens i nenes des de
8 a 12 anys.
d. JUVENIL: pessebres exposats a casa construïts per joves de 13 a 17 anys.
La participació en el present concurs suposa l’acceptació i autorització dels participants que
l’organització pugui fotografiar i publicar a qualsevol mitjà les imatges dels pessebres, sense
dret a percebre cap tipus de compensació.

4.

Criteris de valoració i puntuació
Es podran presentar al concurs tot tipus de pessebres. Sobre un total de 45 punts es
tindrà en compte l’originalitat (fins a 15 punts), l’elaboració (fins a 15 punts) i el valor
artístic (fins a 15 punts).
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Els pessebres poden ser construïts en qualsevol material, estil, tècnica i mides.
5.

Modalitats i dotació econòmica dels premis
El concurs de pessebres 2018 tindrà les següents modalitats i estarà dotada amb els
següents premis.
FAMILIAR:
Originalitat: 150,00€
Artístic: 150,00€
Elaboració: 150,00€
Accèssit: 125,00€

INFANTIL
Primer premi: 100,00€
Accèssit: 75,00€

PREJUVENIL:
Primer premi: 100,00€
Accèssit: 75,00€

JUVENIL:
Primer premi: 125,00€
Accèssit: 100,00€

6.

Jurat qualificador
El jurat estarà format per persones del municipi relacionades amb el teixit associatiu i la
cultura popular i tradicional. La decisió del Jurat serà inapel·lable. El Jurat resoldrà
qualsevol dubte que pogués haver-hi en la interpretació de les bases.
El Jurat té facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases.

7.

Inscripcions
Les inscripcions s’hauran de formalitzar, des del dia 26 de novembre fins al 12 de
desembre de 2018 a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (OMAC) de
Mont-roig i de Miami Platja de 9 a 13 hores o bé demanant cita prèvia. També es pot
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fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (http://montroig.eadministracio.cat/).
No s’acceptaran inscripcions fora del termini establert.
8.

Visita dels pessebres
El Departament de Cultura avisarà als participants del dia que el Jurat visitarà els
pessebres. Si la visita no fos possible degut a l’absència dels participants, el jurat no
resta obligat a fer-la de nou. Quan el jurat ho cregui necessari es reserva el dret de
repetir la vista.

9.

Concessió i lliurament dels premis
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp resoldrà la convocatòria dels premis, d’acord amb
el veredicte del Jurat constituït.
El lliurament de premis es publicarà amb antelació al programa de Nadal i als mitjans
de difusió habituals de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Els participants cal que assisteixin a l’acte de lliurament dels premis. En cas
d’impediment podrà assistir-hi una altra persona en representació del participant. El
premi es considerarà desert en el cas que ningú el reculli.

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

4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 7 de novembre
de 2018.

Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
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.

El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; PDeCAT i C’s) i 2 abstencions (grup municipal: ERC) acorda:
1.

Aprovar les bases específiques que regulen el procediment del concurs de pessebres 2018
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i fer-ne la difusió pertinent.
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2.

Designar a la senyora Meritxell Ferré Baldrich, per tal que assumeixi el control de les
esmentades activitats.

3.

Notificar els presents acords a les parts interessades als efectes oportuns.

6. Educació. Expedient 6541/2018. Aprovar inicialment, si escau, la modificació
del Reglament General d’Organització i Funcionament de les Llars d’Infants
Públiques de Mont-roig del Camp
Sr. Alcalde: El punt sis és aprovar inicialment, si s’escau, la modificació del Reglament General
d’Organització i Funcionament de les Llars d’Infants Públiques de Mont-roig. Si vol fer el favor,
el regidor, d’explicar breument el punt.
Sr. López: Aquí era, com us vaig explicar a la Comissió, és regularitzar l’ús esporàdic a les
tardes de les llars d’infants. Era regularitzar perquè ja s’estava fent però no estava posat al
reglament i el que s’ha fet és posar-ho al reglament, explicant ben bé els cobraments que s’han
de fer per cadascuna de les tarifes i fer-ho, enviar-ho un mes a exposició pública per si hi havia
algun tipus d’al·legació.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part dels grups, alguna pregunta o aclariment? Sí?
Sr. Chamizo: A l’abril, jo com a conseller de Nostreserveis ja vaig votar a favor i ho vaig
comentar amb els nostres companys i des de llavors hem intentat recollir i parlar amb la gent,
recollir una sèrie de propostes de futurs usuaris i usuàries que estan utilitzant el servei.
Nosaltres votarem a favor per mantenir el vot d’abril però intentarem traslladar al Consell
d’administració de Nostreserveis o a l’Ajuntament una proposta que s’acabi adaptant a les
noves sensibilitats que nosaltres hem pogut recollir. Després teníem un altre tema pel Sr.
López, és que a l’agost ja es va fer un procés participatiu, es va fer un procés participatiu per la
modificació del reglament i ens agradaria que el regidor ens fes arribar, si us plau, preguntes o
contestar preguntes com si la difusió només s’ha fet a la pàgina web o a través dels usuaris, el
tant per cent de participació que va haver-ho, sobretot si prové dels usuaris i quines són les
propostes que ha rebut i la valoració que vostè o el seu departament o la seva regidoria, en
aquest cas, n’ha fet d’aquest procés. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha més preguntes, passaríem a la votació. Vots en contra?
Abstencions? A favor? Quedaria aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient: Modificació del Reglament general d’organització i funcionament
de les llars d’infants de Mont-roig del Camp
Número d’expedient: Serveis al Ciutadà/Educació/ JC /Exp. 6541/2018
Tràmit: Ordinari

Fets
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1. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp disposa del Reglament general d’organització i
funcionament de les llars d’infants públiques, aprovat en sessió plenària de data 30 d’abril de
2014 i publicat al BOP número 179 en data 4 d’agost de 2014.
2. L’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – NOSTRESERVEIS -, es la qui gestiona el
cobrament de les prestacions dels serveis públics que s’ofereixen a les Llars d’Infants
Municipals.
3. El Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres –
NOSTRESERVEIS -, en sessió ordinària del dia 18 d’abril de 2018 i segons certificació tramesa
i incorporada a l’expedient, va aprovar, entre d’altres, una nova modalitat de servei. Així mateix
acorda traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp als efectes de tramitar el
procediment de modificació del Reglament d’organització de les llars d’infants de Mont-roig del
Camp.
4. L’objecte de la modificació és regular una nova modalitat de servei, modalitat relativament
nova que s’ha creat per donar millor servei als usuaris, però que no està regulada a la norma.
5. Considerant que, per Provisió d’Alcaldia de data 28 de maig de 2018, es va sol·licitar informe
de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per modificar el Reglament
General d’Organització i Funcionament de les Llars d’Infants Públiques de Mont-roig del Camp.
6. Considerant el resultat de la consulta pública efectuada a través del portal web d’aquest
Ajuntament, i tenint en compte que en els transcurs del termini concedit no s’ha presentat cap
opinió, suggeriment o aportació per part dels ciutadans, organitzacions i associacions que es
puguin veure afectats per la futura norma.
7. Vist el projecte de modificació del Reglament general d’organització i funcionament de les
llars d’infants de Mont-roig del Camp.
8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 7 de novembre
de 2018.

Fonaments de dret
1. Els articles 6, 8, 52, 66 178 i 237 del Text refós de la Llei municipal i de règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2. Els articles 58 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Local
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
3. Els articles 4, 22.2 d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
4. Els article 127 al 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
5. L’article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
6. L’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament general d’organització i funcionament de les
llars d’infants de Mont-roig del Camp, segons el text que s’adjunta en annex al present acord.
2. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar a l’Alcalde per subscriure i signar tota classes de documents relacionats amb aquest
assumpte.
ANNEX
Modificació de l’article 6 del Reglament general d’organització i funcionament de les llars
d’infants de Mont-roig del Camp, incorporant al mateix el paràgraf d) Servei de tardes
esporàdiques, restant redactat de la següent manera:
“Article 6. Prestació de serveis
El servei públic de llars d’infants engloba necessàriament les activitats i serveis següents:
a) Servei escolar de les llars d’infants. Consisteix en l’atenció educativa i assistencial dels
infants des de les 16 setmanes als 3 anys durant l’horari establert, de conformitat amb la
normativa sectorial aplicable i amb les determinacions que s’especifiquen en aquest
reglament.
A banda del servei escolar, les famílies hauran de finançar el material escolar i satisfer
l’import de la matrícula del curs escolar.
b) Servei de menjador i descans posterior. Aquest servei és complementari pels infants
del servei escolar i ha de ser finançat amb les aportacions de les famílies que ho sol·licitin.
Comprèn l’àpat en servei de càtering i l’atenció directa dels infants durant la franja del
migdia fins a la tarda.
c) Servei d’acollida. Aquest servei és complementari i s’ofereix pel matí, el migdia i la
tarda en les modalitats d’usuari fix o esporàdic i ha de ser finançat amb les aportacions de
les famílies que ho sol·licitin. La seva finalitat és oferir a les famílies l’estada dels infants
una hora o mitja hora abans o després de l’horari establert per al servei escolar. Per poder
oferir aquest servei hauran d’estar inscrits un mínim de tres usuaris en el servei d’acollida
del matí i de la tarda.
d) Servei tardes esporàdiques. Aquest servei és complementari en la modalitat
d’usuari esporàdic i ha de ser finançat amb les aportacions de les famílies que ho
sol·licitin.
L’usuari que s’hagi acollit a la modalitat de matí podrà fer ús de dues tardes
esporàdiques al mes i se li aplicarà la tarifa del servei d’acollida per usuari
esporàdic.
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La tercera tarda esporàdica dels usuaris que hagin escollit la modalitat de matí
comportarà el canvi de modalitat de matí a matí i tarda.
e) Llar d’estiu. Durant els mesos de juliol i agost el servei públic romandrà obert (a
excepció de la última setmana del mes d’agost). Aquest servei és complementari i de caire
més lúdic, atès que no es considera part del currículum educatiu. No obstant, els objectius
d’aquest període i les activitats que es duguin a terme durant l’estiu estaran contemplades
al projecte de direcció, al projecte educatiu, al pla anual i a la memòria anual de cada
centre educatiu.

7. Planejament. Expedient 10622/2018. Aprovació inicial, si escau, de la
Modificació puntual núm. 17 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
de supressió del polígon d’actuació urbanística en sòl urbà PAU5 Sant Miquel.
Sr. Alcalde: Set. Gràcies. En aquest cas, és aprovació inicial, si s’escau, de la modificació
puntual núm. 17 del Pla d’ordenació urbanística municipal de supressió del polígon d’actuació
urbanística en sòl urbà PAU5 Sant Miquel. Si vol fer ús de la paraula, si us plau, regidor
d’Urbanisme.
Sr. Pérez: Gracias, Sr. Alcalde. Es una modificación que dentro de lo que ya lleva este Equipo
de Gobierno y del anterior, intentar recepcionar las urbanizaciones que tenemos en nuestro
municipio y una vez estén recepcionadas, los viales y las zonas verdes y las zonas de
equipamiento para que así pasen a ser municipales y el Ayuntamiento pueda, de alguna
manera, con el paso del tiempo y con ayuda, evidentemente, de los vecinos ir haciendo
mejoras en estas urbanizaciones y con el paso del tiempo lo que se van es deteriorando y no
tiene fácil solución a raíz de que todo el coste de estas obras recae en los propietarios.
Asumiendo así estas urbanizaciones, el Ayuntamiento, poco a poco, va invirtiendo, les obliga a
los proyectos anuales a ir metiendo en las urbanizaciones y haciendo pequeños proyectos
como ha sido el tema del alumbrado y el tema del agua para ir acondicionándolas y con el paso
del tiempo acondicionarlas.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta per part dels grups? Sí?
Sr. Velasco: Una pregunta, en los [Inaudible 36:07], cuando empezamos el mandato, había un
número de urbanizaciones que el Ayuntamiento estaba colaborando para recepcionarlas. A día
de hoy, ¿cuál sería un porcentaje o qué urbanizaciones o se acabará este mandato y nuestro
Ayuntamiento habrá recepcionado el 100% de las urbanizaciones?
Sr. Pérez: Nosotros tenemos un núcleo que tenemos 22 urbanizaciones, unas de ellas ya eran
municipales y otras cuando se hizo el POUM [Inaudible 36:43] se generó unas figuras que eran
los PAU que eran planes de actuación urbanística en la cuales…esas se tenían que ejecutar
mediante…los propietarios de las urbanizaciones tenían que hacer proyectos de urbanización y
en ese proyecto iba una proyecto de urbanización y un proyecto de reparcelación. ¿Qué se
hacía? En un proyecto de urbanización se hacían las obras de acondicionamiento que hacían
falta en las urbanizaciones y en el proyecto de reparcelación lo que se decía era el importe de
cada vecino que tenía que aportar para esas obras que se tenían que ejecutar. Cuando se
aprueba ese proyecto, evidentemente, ahí queda una carga marginal dentro del propietario.
¿Qué pasa? Eso es una obra que, en teórico, tiene un importe sobre el papel pero la carga y el
importe se inscribía [Inaudible 37:30] físicamente al propietario. Cuando llega la crisis estas
figuras quedan en las urbanizaciones y encima en eso lo que traía es que también se
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suspendían licencias de obras con lo cual no se podía ampliar el ámbito ni la modificación de la
superficie. Estábamos generando unas obras de urbanización con un importe que en la crisis,
evidentemente, estábamos hablando de cuotas de urbanización que a algún propietario le
podía costar entre 15 y 20 mil euros, sí que a ejecutar en un periodo de tiempo pero que de
momento estaban ahí y la suspensión de licencias. El Ayuntamiento en el anterior mandato lo
que hicimos fue hablar con Urbanismo para, de alguna manera, intentar levantar la suspensión
de esos PAU y de alguna manera quitar la carga al propietario. Esto costó dos años, intentar
negociarlo con Urbanismo, al final lo conseguimos, buscamos la fórmula en el mandato del Sr.
Ferran y al final a lo que llegamos es a unos acuerdos con los vecinos de intentar, una vez
estuviesen hechas las cesiones al Ayuntamiento, tanto las zonas verdes como los
equipamientos, pasaran a poder recepcionarse al Ayuntamiento y luego el Ayuntamiento en
cada año presupuestario ir invirtiendo dinero para, de alguna manera, solucionar el problema
de las urbanizaciones. A día de hoy estamos ya más o menos casi en un 90-95% de las
urbanizaciones que el Ayuntamiento ya ha recepcionado, quedan muy pocas, prácticamente La
Riviera y Paraíso [Inaudible 38:56] Sí, muy pocas. De hecho, la gente agradece que de alguna
manera el Ayuntamiento pueda asumir esas urbanizaciones porque de momento dejan de
pagar la cuota que pagan ellos de urbanización y luego, al final, entiendo de que haya gente
que sí que quiera o pueda económicamente asumir una carga de urbanización pero,
evidentemente, con la crisis hay gente que no puede, bastante pena tiene para intentar llegar a
fin de mes como encima para que el Ayuntamiento haga cuotas de urbanización y encima
meter una carga fuerte. Poco a poco lo que hará el Ayuntamiento, como así va haciendo, es ir
arreglando las urbanizaciones y consensuado con los vecinos también. Pero, vamos, es un, ya
le digo, quedan dos de veinte y pico.
Sr. Alcalde: Per part del grup d’Esquerra? Per part del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Jo volia saber, mirant l’expedient que m’han passat, si havien fet una valoració
del cost que suportarà l’Ajuntament per agafar aquesta nova urbanització. És que he vist que
aquí parla d’un informe econòmic però no he pogut tenir accés a ell, aleshores no sé si vostè
m’ho diu, m’ho fan arribar...
Sr. Pérez: Perdón, a día de hoy no hay un proyecto de urbanización hecho de San Miquel, hay
una parte bastante afinada pero el tema del alumbrado, por ejemplo, ha cambiado, el tema del
agua también y el tema del alcantarillado, lo que pasa que hay que hacer estudios a ver cómo
están porque, aunque sí es cierto que algunas de ellas tienen alcantarillado, el estado actual de
cómo está el alcantarillado tampoco lo sabemos. Como le he dicho, el Ayuntamiento poco a
poco irá invirtiendo dinero en función de la necesidad y la prioridad que tengan los servicios. Si
hay temas de alcantarillado que funcionan pero no están del todo deteriorados, evidentemente,
iremos a otros temas como puedan ser las aceras o el alumbrado.
Sr. Chamizo: Però ja teniu pensat fer en el pressupost algo de feina allà?
Sr. Pérez: De hecho el Ayuntamiento destina alrededor de unos 200.000 euros…
Sr. Chamizo: Quant?
Sr. Pérez: Unos 200.000 euros en presupuesto, como le he dicho, cada año el
Ayuntamiento…esto fue lo que se pactó con Urbanismo, que el Ayuntamiento destinaría
alrededor de 200.000 euros en los presupuestos para las mejoras en urbanizaciones.
Evidentemente, con 200.000 euros usted me va a decir ahora que hacemos poco pero bueno…
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Sr. Chamizo: És evident que no...
Sr. Pérez: Pero son 200.000 euros un año, 200.000 otro año, según qué proyectos, según la
magnitud del proyecto a lo mejor también se pide la colaboración de contribuciones especiales,
un tanto por ciento pequeño, porque [Inaudible 41:35] también de que si yo tengo una
urbanización y he comprado una vivienda y me ha costado x dinero, si el Ayuntamiento
mañana me genera el asfalto, el alcantarillado gratis, la acera gratis, las zonas verdes,
evidentemente, mi propiedad también sube de valor y es lógico que también aporte algo a esta
inversión. [Inaudible 41:53]
Sr. Pellicer: ... (Inaudible) el veí ha fet una aportació, a part de pagar la contractació del
comptador i tot això, ha fet una aportació a banda com pot ser Mainou o La Riviera, o sigui,
depèn de la situació de cada urbanització s’ha anat generant aquesta aportació que fan els
veïns.
Sr. Gallardo: También hay que reconocer que con el proyecto del IDAE, de la iluminación, se
invirtió, hemos invertido muchísimo en las urbanizaciones y ha sido una inversión que se ha
extendido por todo el ámbito urbano y eso no va dentro de los 200.000 euros que son de
mantenimiento y conservación. Eso es nueva inversión, reposición de iluminación que eso ya lo
ha asumido directamente el Ayuntamiento.
Sr. Chamizo: Per últim, si em podeu fer arribar aquest informe de sostenibilitat econòmica que
s’incorpora a l’expedient.
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor la
resta, per tant, aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient: Modificació puntual núm. 17 del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) de supressió del polígon d’actuació urbanística en sòl urbà PAU5 Sant Miquel
Número d’expedient: PG-MP / 10622/2018
Tràmit: Aprovació inicial
Fets
1. El Pla d’ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp (POUM) va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de
2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007. El Volum VIII d’aquest
document és l’Annex normatiu I. Instruments de planejament .Un dels polígons d’acutació
urbanística en sòl urbà (PAU) que figuren en aquest volum i en els planols d’ordenació del
POUM és el PAU 5 Sant Miquel.
2. La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en les sessions de 16 de juliol de
2015 i de 26 de març de 2015, va acordar l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla
d'ordenació urbanística municipal número 10, supressió de la figura del Polígon d'actuació
urbanística (PAU) i del Pla de millora urbana (PMU) en alguns àmbits previstos del POUM de
Mont-roig del Camp. En data 10 d’octubre de 2015 es va publicar al DOGC aquest acord. Des de
2015 l’Ajuntament ha treballat per la millora dels serveis existents en els àmbits de gestió
suprimits.
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3. També cal dir que des de l’aprovació d’aquella modificació fins avui, en alguns dels actuals
àmbits de gestió s’han anat materialitzant les cessions del sòl destinat a vialitat, zones verdes i
equipaments públics. Un dels àmbits on s’han efectuat les cessions és el PAU-5 Sant Miquel on,
a data d’avui concorren idèntiques circumstàncies que als àmbits objecte de la Modificació
puntual número 10.
4. Per tot això, l’Ajuntament de Mont-roig del camp, va encarregar a l’Arquitecte Antoni Traguany
Royo una Modificació Puntual del POUM per tal de suprimir l’instrument de gestió del PAU-5.
L’objectiu de la Modificació puntual és suprimir la figura del polígon d’actuació urbanística en
l’àmbit delimitat pel pla d’ordenació urbanística municipal, denominat PAU-5 Sant Miquel, per tal
de permetre la incorporació del mateix al sòl urbà consolidat. Amb el doble objectiu de:
•
Posar en mans de l’Ajuntament la possibilitat de gestionar de manera efectiva la
millora de les condicions urbanístiques i la renovació dels serveis existents.
•

Possibilitar la concessió de llicències d’obra en aquests sòls.

Això és possible pel fet que els processos que s’han de produir mitjançant aquesta figura de
gestió poder ser efectuats directament mitjançant condicions de llicència, amb l’execució d’obres
civils parcials finançades mitjançant la imposició de contribucions especials, o amb finançament
procedent de la despesa pública.
5. El document de la modificació puntual fa un anàlisi de la situació actual de les infraestructures
i serveis existents en l’àmbit del PAU-5, i estableix un calendari per a la redacció i execució d’un
projecte de reurbanització per tal de garantir el compliment dels objectius del PAU. Per tal
d’acreditar la titularitat dels sòls de cessió, s’incorpora com a document annex un certificat de
l’inventari de bens immobles de l’Ajuntament emès en data 3 de maig de 2018. Aquesta
modificació del POUM incorpora un informe de sostenibilitat econòmica.
6. L’arquitecte municipal ha informat favorablement l’aprovació inicial d’aquesta modfiicació
puntual.
7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 7 de novembre de
2018.
Fonaments de dret
1. Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal estan regulades per l’article 96
del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLU). Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). D’acord amb aquest article la
modificació objecte d’aquest informe no comporta un increment del sostre edificable, de la
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts.
2. D’acord amb aquests articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes disposicions
que en regeixen la formació, que està regulada per l’article 83 del TRLU. D’aquesta forma la
tramitació de la modificació s’ha de subjectar als tràmits següents:
- L'aprovació inicial i l'aprovació provisional per l’Ajuntament.
- Informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública
s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial.
- Simultàniament al tràmit d'informació pública s'ha de sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes,
llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
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- Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha de
concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és
objecte del pla.
3. L’article 101.3 del TRLU indica que la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de
les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti.
Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.
4. L’article 22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, estableix que
l’aprovació inicial i provisional del planejament general, i per tant de la seva modificació, és
competència del ple municipal.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 17 del Pla d’ordenació urbanística municipal
de Mont-roig del Camp, de supressió del polígon d’actuació urbanística en sòl urbà PAU5 Sant
Miquel.
2. Sotmetre aquesta modificació puntual núm. 17 a informació pública.
3. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de la seva competència i atorgar audiència
als ajuntaments limítrofs.

8. Afers sobrevinguts
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 per unanimitat la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts en
l’ordre del dia.
Sr. Alcalde: Hi hauria un afer sobrevingut que se’ls ha fet arribar. En aquest cas és aprovar, si
s’escau, les bases reguladores de subvenció en els centres educatius de Secundària del
municipi per assegurar un esmorzar saludable diari als infants i adolescents del municipi de
Mont-roig del Camp. Això ja va passar per la Comissió Informativa però no es va incorporar al
Ple i el que demanaríem és, primer, la urgència per incorporar-ho i després passaríem al debat
i a la votació. Així doncs, vots en contra de que s’incorpori aquest punt? Abstencions? Vots a
favor? Per unanimitat, s’incorporaria.
9. Afer sobrevingut. Serveis Socials. Expedient 9416/2018. Aprovar, si escau, les bases
reguladores de subvenció als centres educatius de secundària del municipi, per
assegurar un esmorzar/àpat saludable diari als infants/adolescents del municipi de Montroig del Camp.
Sr. Alcalde: I ara, sí, si volen explicacions, alguna pregunta? Vol fer cinc cèntims, si us plau, el
regidor.
Sr. López: Al 2016 ens va arribar un neguit dels centres educatius, dels instituts, que molts
nens que estaven rebent beca de menjador quan acabaven la Primària, quan arribaven a
Secundària tenien les mateixes condicions laborals els seus pares, les mateixes condicions
econòmiques a casa seva i que continuaven tenint aquesta necessitat. El que es va fer és
immediatament es va posar en marxa aquest servei i que poguessin tenir els que estaven
revisats per l’educadora social i pel centre. El que s’ha fet és posar tot això en regla i

24

enquadrar-ho dins del marc legal —ho podríem dir així, senyor secretari?— perquè es pugui
donar servei a aquests infants que tenen aquesta necessitat.
Sr. Alcalde: Gràcies, alguna pregunta o aclariment per part dels grups? No? Passaríem a les
votacions. Vots en contra? Abstencions? I a favor? Quedaria aprovat el punt per unanimitat.
Identificació de l’expedient:

Aprovació de les bases de concessió de subvenció els
centres educatius de secundària del municipi, per
assegurar un esmorzar/àpat saludable diari als
infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp

Expedient numero:

9416 / 2018

Tràmit:

ordinari

Fets
1. Ateses les dificultats econòmiques d’alguns nuclis familiars del municipi de Mont-roig del
Camp, pel que fa a l’atenció dels seus fills, segons s’ha detectat des dels centres educatius i
que els aboquen a una situació de risc d’exclusió social.
2. Vist que molts d’aquests infants/adolescents durant l’ensenyament primari compten amb les
beques de menjador escolar que els asseguren fer, com a mínim, un àpat saludable cada dia,
fora del domicili familiar.
3. Atès que en els centres d’ensenyament secundari, per l’horari intensiu, no compten amb
menjador escolar i, per tant, no es pot garantir que els infants/adolescents facin almenys un
àpat diari regular adequat
4. Vist que durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 s’ha repetit la sol·licitud dels Instituts
d’Ensenyament Secundari del municipi de participació econòmica de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp en el pagament dels esmorzars dels infants/adolescents amb dificultats econòmiques
i familiars valorats conjuntament pel centre i pels tècnics de serveis socials.
5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 7 de novembre
de 2018.

Fonaments de dret
1. Real Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del Control Intern a
les entitats del sector públic local.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques
3. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic
4. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
5. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
6. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
7. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
8. Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar les bases reguladores de concessió de subvenció als centres educatius de
secundària del municipi per assegurar un esmorzar/àpat saludable diari als infants/adolescents
del municipi de Mont-roig del Camp, les quals estan redactades a continuació.
Bases de concessió de subvenció als centres educatius de secundària del municipi, per
assegurar un esmorzar/àpat saludable diari als infants/adolescents del municipi de
Mont-roig del Camp.
1.- OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió de
subvenció als centres educatius de secundària de Mont-roig del Camp, per a assegurar un
esmorzar/àpat saludable diari als infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp,
en els ensenyaments de secundària obligatoris (ESO), durant el curs escolar.
Aquestes bases es regulen per allò establert a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions de caràcter econòmic, el Decret
151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials i la Llei 14/2010, de
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència .

En matèria de procediment, aquestes bases es subjecten a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
règim jurídic del sector públic; el Títol 3 del Reglament aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny, de la Generalitat de Catalunya d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el 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 i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel
que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.
Les subvencions s’atorgaran, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat,
igualtat i no discriminació.
2.- FINALITAT
Aquesta subvenció pretén compensar les desigualtats econòmiques i socials dels nuclis
familiars del municipi, permetent que tots els alumnes de secundària dels centres educatius
de Mont-roig del Camp tinguin assegurat, com a mínim, un esmorzar/àpat saludable diari, i
així donar continuïtat l’àpat que rebien en la seva etapa d’educació primària amb la beca de
menjador escolar .
Aquest esmorzar/àpat serà entregat pel propi centre educatiu durant el curs escolar, i ha de
constar mínim d’un entrepà..
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3.- BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres educatius de secundària públics de
Mont-roig del Camp, que imparteixin ensenyaments d’educació secundària obligatòria,
sempre i quan compleixin els requisits següents:
No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten de ser beneficiari de la
subvenció.
b) Estar al corrent de la justificació de subvencions anteriors atorgades per l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.
c)
Destinar íntegrament els imports rebuts a les actuacions que són objecte d’aquesta
subvenció.
d)
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguin realitzades pels
òrgans municipals, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici
d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.

a)

4.- DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Aquesta subvenció va destinada a cobrir el cost de l’esmorzar diari d’aquells
infants/adolescents del municipi, que per les seves circumstàncies personals, familiars i/o
econòmiques no tinguin garantit un àpat diari adequat.

5.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
5.1 Els centres educatius interessats han de presentar una sol·licitud en model normalitzat
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, on es detallarà el següent:
a)

Acord del Consell Escolar de participar en el projecte del centre, durant el període de
la convocatòria amb nomenament de la persona/persones responsables d’aquest..
b)
Dades de contacte de la persona/ persones de contacte responsables del centre
educatiu.
c)
Compromís de facilitar a totes les famílies la informació sobre els diners que es
rebin per part del Ajuntament en relació a aquest ajut, i informar-les en què han estat
invertits aquests diners. En aquesta informació hi constarà la imatge corporativa
corresponent.
5.2 Amb la sol·licitud, cal adjuntar la documentació del centre que es detalla a continuació
Projecte educatiu en el qual constin els objectius, procediments d’atorgament, criteris
de valoració d’aquest ajut i, si cal exposició d’alguna característica específica.
b) Relació dels alumnes beneficiaris d’aquest ajut
Nom
pare/mare/Tutor
DNI
Nom infant
a)
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Document que s’entrega a les famílies informant-los d’aquest ajut
Document signat pel pare/mare/tutors legal sol·licitant i autoritzant que els seus fills
rebin un esmorzar entregat pel centre educatiu
e)
Acta signada per la Comissió Social en la qual els membres que en formen part,
representant del centre educatiu, membre de l’EAP i educadors/es dels serveis
socials, valoren favorablement la participació dels alumnes que sol·liciten l’ajut
d’esmorzar.
f)
Pressupost formal de la despesa feta
c)
d)

5.3 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.
5.4 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comporta l’exclusió
del sol·licitant.
5.5 Les sol·licituds, juntament amb la documentació indicada en l’apartat 5.2 de les bases,
seran presentades pels directors dels centres educatius o persona en qui deleguin,, de
forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
5.6 Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi
manca algun dels documents necessaris per la valoració de l’ajut, l’Ajuntament ho
notificarà directament a l’interessat/da per tal que en el termini de 10 dies pugui
esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l’esmena i/o no s’aporta la
documentació sol·licitada, s’entendrà que es desisteix de la petició i prèvia resolució,
s’arxivarà sense més tràmits.

5.7 El termini de presentació de sol·licituds s’especificarà en la convocatòria corresponent.
6.- PROCEDIMENT DE VALORACIÓ I CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Les sol·licituds seran valorades per la regidoria corresponent (a través d’una comissió
avaluadora, formada pels tècnics/tècniques i regidor/regidora que tingui les competències de
Serveis Socials), que elevarà la proposta a la Junta de Govern Local per a la seva
aprovació, que és qui té la competència per atorgar les subvencions.
La comissió avaluadora resoldrà en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de
l’endemà de la data de publicació de la convocatòria, i notificarà l’acord als centres
educatius sol·licitants. En el cas de denegació s’hauran d’especificar les causes.
Les subvencions concedides es publicaran en la Base de Datos Nacional de Subvencions
BDNS, en la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i en el BOE.
7.- CRITERIS DE VALORACIÓ I CONCESSIÓ D’AJUTS
Els imports atorgats als centres sol·licitants que compleixin els requisits establerts en
aquestes bases es determinaran en funció del nombre d’alumnes atesos en el projecte,
tenint en compte la partida pressupostària total.
8.- PUBLICACIÓ
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Aquestes bases reguladores es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i
en la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
9.- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
9.1 Els centres educatius han de justificar la despesa realitzada en l’adquisició dels
esmorzars , el qual ha de ser mínim d’un entrepà, davant l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, mitjançant la presentació de:
a.

Relació de les despeses, la qual ha d’indicar la relació de factures a càrrec del
centre, en els quals s’especifiquin el número, la data, la identificació fiscal del
proveïdor, el concepte, l’import i la data de pagament respectius.

Numero de
factura

b.

c.

Data

Nom
proveïdor

Identificació
fiscal del
proveïdor

Descripció
despesa

Import

Data de
pagament

Original i fotocòpia de les factures incloses en la relació indicada al punt
anterior d’aquest apartat.
Justificant del pagament o pagaments realitzats.

d.

Documentació que s’ha fet arribar a les famílies per informar-los de la
subvenció del projecte per part de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

e.

La memòria valorada actualitzada en la qual es justifiqui la despesa dels
esmorzars

f.

g.

Relació dels alumnes beneficiats
Nom
pare/mare/Tutor
DNI

Nom
infant

Numero
d’entrepans
entregats

Cost
d’aquest
entrepans

Document signat pel pare/mare/tutor confirmant el numero total d’entrepans
que ha rebut el seu fill el llarg del curs escolar.

9.2 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys a disposició de l’Ajuntament els
documents de suport de la justificació de les subvencions als quals fan referència
aquestes bases.
10.- PAGAMENT
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L’Ajuntament ingressarà el 100% dels imports concedits en la subvenció als centres
educatius un cop sigui justificada el total de la despesa.
Els centres educatius poden sol·licitar el pagament anticipat i abonament del 50% de
l’import subvencionat, sempre i quan ho justifiquin. Totes aquestes sol·licituds han de ferse per escrit, amb model d’instància normalitzada i registrada a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
11.- COMPLEMENTARIETAT DELS AJUTS
L’acceptació de la subvenció no permet als centres beneficiaris participar en les
convocatòries de subvencions que, amb la mateixa finalitat, convoquin altres
administracions públiques o ens públics o privats. En tot cas, caldrà renunciar a una per
acceptar l’altra.
12.- REINTEGRAMENT DELS IMPORTS REBUTS
Els centres procediran a reintegrar total o parcialment els imports rebuts per part de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en el cas de no donar compliment a algunes de les
obligacions o compromisos indicats en aquestes bases.
13.- REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament de protecció de dades) i LLEI ORGÀNICA 15/99, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
D’acord amb la legislació vigent, la informació facilitada pels/les sol·licitants serà tractada
en un fitxer degudament protegit per a la gestió d’aquesta subvenció, complint-se
diligentment les obligacions d’obtenció dels oportuns consentiments i d’informació en la
recollida de dades.
En cap cas es produirà cessió, comunicació o accés de qualsevol tipus de dada personal
continguda en els fitxers a tercers, excepte accessos necessaris per al compliment dels
tràmits vinculats amb l’atorgament de la subvenció, davant d’autorització legal, o
autorització expressa de les persones afectades.
Els/les interessats/es podran sol·licitar a l’administració l’exercici dels seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
14. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles de
conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries de la subvenció:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
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c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris
públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament
establertes pel codi de conducta.
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat o càrrec públic, o sobre
funcionari públic o altre empleat públic, per obtenir una actuació en benefici propi o de
tercer, respectant absolutament la seva actuació independent i no condicionada per
conflictes d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el
deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol
mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre
assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.
f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i
a les finalitats per a les quals s’han concebut.
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense
obtenir cap avantatge propi ni aliè.
i) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis que presti i el compliment dels
drets dels usuaris.
j) La bona fe.
k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o a funcionari
públic o altre empleat públic, per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de
llurs funcions.
l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera
deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada i no enganyosa en l’actuació
comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment.
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de
les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.
L’incompliment d’algun d’aquests principis serà causa de pèrdua de la condició de
beneficiari de la subvenció i de reintegrament de la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL
Els sol·licitants que s’acullen a aquestes bases es comprometen a respectar i complir-ne la
normativa, així com els condicionants que es puguin establir en la resolució d’atorgament
de l’ajut. Amb la presentació de la sol·licitud de subvenció qui esdevingui beneficiari
autoritza a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a l’obtenció de qualsevol document davant
de qualsevol ens públic o privat que sigui necessari per exercir l’actuació fiscalitzadora i de
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control financer. Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt per l’Alcaldia, previ
informe de la Comissió Avaluadora.

2.

Notificar aquest acord als interessants.

10. Moció. Expedient 13264/2018. Moció que presenta el grup municipal de
Ciudadanos en el Ple del 14 de novembre de 2018 sobre la prevenció de la
adicción al juego por partes de menores de edad.
Sr. Alcalde: Passaríem al torn de les mocions. La primera moció la presenta el grup de
Ciudadanos. Si vol fer ús de la paraula.
Sr. Velasco: Nosotros, al final, yo digo el decidir, creo que me gusta mucho la palabra empezar
a visualizar un problema que creo que la sociedad ya está…esto es como en un bloque de
hielo, es el pico o la punta del iceberg. Creo que el tema de la prevención de la adicción al
juego por parte de menores de edad es un tema que tarde o temprano tendremos que empezar
a concienciar como hicimos concienciación y prevención en nuestros menores en el consumo
de drogas, el maltrato, el acoso escolar, etcétera. Este es un fenómeno que yo creo que nos es
cercano a muchos, me gustaría leer la exposición de motivos. En los últimos años, las
apuestas se han convertido en una moda entre los jóvenes españoles. La posibilidad de
acceder mediante dispositivos móviles a las distintas casas de apuestas, que además se
publicitan sin pudor en todos los medios, preferentemente acompañando a acontecimientos
deportivos, posibilita a los jóvenes un acceso al juego sin límites ni obstáculos a través de
móviles, tabletas, ordenadores, etcétera, que constituyen una verdadera arma al alcance de
todos ellos. En el año 2017, se movieron en España unos 5.000 millones de euros en apuestas
deportivas. Participaron en ellas unos 700.000 españoles, de los cuales un tercio no superan
los 25 años. Estos datos facilitados por la Dirección General de Ordenación del Juego del
Ministerio de Hacienda y Función Pública deberían crear una evidente alarma ante el alza
imparable que supone esta moda y que, sin duda, ha creado nuevas patologías médicas,
necesitadas de tratamiento y de centros de desintoxicación para los jóvenes adictos a las
apuestas. Tampoco podemos olvidar las casas de apuestas y juegos presentes de forma física
en nuestras ciudades o espacios colindantes, si bien es cierto que en ellas no se permite la
entrada a menores de 18 años, no es menos cierto que la picaresca de los menores de edad
para apostar a través de un mayor o intentar colarse de forma reiterada en estos locales hace
muy difícil impedir su acceso directo o indirecto. Picaresca que también se está utilizando en
las apuestas online, introduciendo el nombre de algún amigo o familiar y los datos de éstos,
habiéndose detectado esta actitud, ya se empieza a detectar en niños de 13 y 14 años de una
manera asidua. Ante todo ello, sólo cabe una solución y es la prevención y la concienciación
del menor desde edades adolescentes y preadolescentes del problema que supone la adicción
al juego, pues sólo así conseguiremos evitar frustraciones y crear enfermos e incluso
delincuentes que roban dinero porque necesitan su dosis diaria de efectivo económico para
dedicarla al juego. Por todo lo expuesto, nos gustaría proponer y adoptar los siguientes
acuerdos. El primer acuerdo es elaborar una campaña escolar de concienciación a los menores
a partir de 12 años de las consecuencias negativas que conlleva el abuso de las apuestas
entre los jóvenes y la conveniencia de apartarse de estos hábitos nocivos, especialmente a
edades tempranas, en coordinación con la Subdirección General de Drogodependencias del
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y con expertos implicados en este
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ámbito, y consensuada con el Departamento de Educación para hacerla más efectiva. Y en el
segundo punto, elaborar también una campaña de concienciación destinada a los padres o
tutores de los menores sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de ludopatía
que se están registrando entre los jóvenes. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Començaríem per...no sé si volen fer ús de la paraula?
PLAMIMO, si volen fer ús de la paraula.
Sr. Pérez: Evidentemente, nosotros vamos a votar a favor porque todo lo que sea mejorar la
condición humana, por supuesto que sí. Lo que pasa que, igual que usted ha presentado esta
moción, aquí igual faltan 27 puntos más que se podrían ir entrando. El juego es un problema, la
drogodependencia, el maltrato, el absentismo, el respeto, muchas…Pues, bueno, sí, votaremos
a favor.
Sr. Alcalde: Per part de... Si quieres responder después, ahora...
Sr. Velasco: Yo quiero comentarle una cosa. Si usted en esta moción querría añadir 27 puntos,
nosotros lo estudiaremos concretamente pero lo que le hacemos es una propuesta a la
regiduría para que tenga en cuenta esto. Creo que el poner en manos de nuestros jóvenes
cierta facilidad para…al final tendremos que hacer prevención y campaña de información creo
que no es costosos. Nosotros hablamos y valoramos y parece que creemos, no es que parece,
es importante el tema de la prevención al juego de menores de edad.
Sr. Pérez: No, no, si me parece correcto.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup d’Esquerra, volen fer ús de la paraula? Sí?
Sra. Aragonès: Nosaltres ens preguntem una mica si han detectat aquesta necessitat al nostre
municipi, és a dir, si tenen xifres d’addicció al joc, de ludopatia en aquestes edats, fins i tot la
limiten només als menors, com si hi hagués molta diferència l’addicció al joc de 13-14 anys o
18-19-20. No entenem per què aquesta diferència només de menors quant als usuaris de
joventut dels nostres casals hi tenen accés els majors i els menors. Una mica això, és a dir, per
què l’addicció al joc i no potser altres addiccions que sí que tenim...potser no ho tenim
quantificat amb xifres però sí que fins i tot som conscients perquè ho detectem moltes vegades
només passejant pel carrer. A veure, jo com a usuària del K1, no, però coma a mare d’usuària
del K1 a mi, en aquest cas, el K1, no del K2 però entenc que són activitats paral·leles dels dos
casals de joves, es fan campanyes de sensibilització sobre aquests temes i fins i tot setmanes
temàtiques i tot el tema de les addiccions, com a pares, mares, i com a càrrecs públics fins i tot
ens preocupen però jo em sembla que és com una cosa inherent a les tasques d’ensenyament,
de la regidoria d’Ensenyament o fins i tot les tasques, sobretot, de la regidoria de Joventut. Fer
una moció específicament per aquesta temàtica, bé, totes siguin benvingudes però que
d’alguna manera penso o pensem que no necessàriament s’ha de fer una moció per tirar
endavant polítiques socials que vagin cap a aquesta direcció.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Velasco: Sí, le comento el porqué al final decidimos hacer la campaña para menores, es
muy sencillo, por la fragilidad y por la falta de protección que hay en estas edades.
Evidentemente, el juego tendríamos que, sería, su propuesta, presentar una moción para otras
edades determinadas. Nosotros nos hemos centrado en los menores de edad. Luego, me ha
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comentado datos. La verdad es que yo he estado intentando…bueno, he estado intentando, he
recabado la información que ponía, me he puesto en contacto con el regidor y la verdad que en
este tema concreto no hay datos, concreto, y no tenemos en este caso ninguna medida de
actuación. Creo que es muy sencillo ponerse de acuerdo para todas las propuestas que hay a
nivel de prevención a diferentes adicciones, yo por mi parte si mañana usted me presenta x,
pues no me parecerá que en edades tan tempranas haya prevención en nuestros escolares. Es
muy sencillo pero estaría abierto a cualquier campaña, le vuelvo a reiterar, que usted me
proponga en este ámbito, sobretodo en el infantil.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sra. Aragonès: Perdona, jo em referia a que és...suposo que és qüestió de prioritats perquè
sempre fan referència l’Equip de Govern en el tema de pressupost i evidentment si nosaltres
detectem una problemàtica social de drogoaddicció o, per exemple, de consum d’alcohol, que
això és una evidència i és una realitat palpable, potser que prioritzem on hi ha la problemàtica i
on hi poden haver menors, en aquest cas, susceptibles a aquesta problemàtica. Només jo em
referia a això. I, a més a més, una última observació, malgrat vostè no m’ha presentat, ens ha
presentat la moció tal com li vam demanar en català, per respectar la moció que vostè va fer de
defensar el bilingüisme, tot i així, Esquerra Republicana li votarem a favor.
Sr. Velasco: Le contesto a...bueno, a la final. La primera pregunta que me ha hecho, yo le
vuelvo a decir, considero, me imagino que hay un Equipo de Gobierno que tiene unas
prioridades y nosotros lo que venimos a hacer al Ayuntamiento es hacer propuestas, todas. Yo,
cuando usted me presenta una propuesta la veré más o menos prioritaria y en función de esa
prioridad emitiré un voto o no. A nosotros nos ha parecido que es una moción prioritaria,
importante. En el tema de la moción en castellano, mire, veo que no me ha dicho nada que la
última moción se la presentamos en catalán y no se la presentamos en castellano. Pero le voy
a comentar, nos pasa como a la administración municipal que estamos un poco desbordados y
en cuanto tengamos tiempo se la pasaremos en catalán. Merci.
Sra. Aragonès: Gràcies.
Sr. Alcalde: Por favor, se ruega silencio. [Inaudible 55:57] Por favor, se ruega silencio, muchas
gracias. ¿Qué más? Le ruego que se espere al final del Pleno. En tal caso, cuando acabe el
Pleno, si quiere usted hablar o intervenir, sin ningún problema lo podrá hacer. Mientras
estemos en el Pleno le rogaría silencio. Per part d’Esquerra, ha acabat la intervenció? Si ha
acabat, si ha de respondre o no, ja està. Perfecte. Per part del PDeCAT.
Sr. Chamizo: Nosaltres, com no podia ser d’una altra manera, votarem a favor però també
pensem més o menys o anem en la mateixa línia, que es podrien fer campanyes entre els joves
en el K1 i K2 com s’està fent en el rema d’altres addiccions. Nosaltres pensem, no sé si es
podrà incloure dintre de la moció o què, que això que vostès proposen tindrà un cost
segurament de fer aquesta campanya, sí que a lo millor es podria ficar dins d’un Pla de
Joventut, igual, perquè tinguin la mateixa, que siguin igual, les addiccions que es tractin per
igual, o fins i tot dins de les sessions que s’estan fent o es faran al Pla d’Entorn Educatiu.
Pensem que aquesta seria una bona línia perquè poguéssim encabir perfectament tot aquest
tipus d’addiccions que malauradament les tenim dins d’aquesta societat. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies.
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Sr. Velasco: Estoy totalmente de acuerdo porque al final es una propuesta abierta y al final
acepto su propuesta. Evidentemente, luego hay que trasladársela al Equipo de Gobierno para
convertirla en una campaña y ahí ya el Equipo de Gobierno nos dirá.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del PSC, el regidor respondrà.
Sr. Redondo: Desde el área de Joventut durante, porque está dentro del Pla Local de Joventut,
se hacen encuestas y tal, campañas sobre todo para saber realmente cuáles son los
problemas que tenemos en el mundo local. A día de hoy no se ha detectado este problema de
ludopatía y juego, con lo cual hacemos hincapié y cursos de abuso de nuevas tecnologías, el
tema de los videojuegos, que sí que hemos detectado que aquí hay un problema, el tema del
alcohol también intentamos hacer campañas para prevenir esto. Dicho esto, lo que sí es cierto
es que el tema del juego va en aumento, cada vez es más sencillo, incluso en el mismo móvil
aprender, con lo cual recogemos la solicitud y nos parece…vamos, para el año que viene
intentar meter esto porque nos parece una buena idea. Gracias.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta? Alguna intervenció més? No? Passaríem a la votació de
la moció. Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovada la moció per unanimitat.
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN EL PLENO DEL
14 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO POR
PARTE DE MENORES DE EDAD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, las apuestas se han convertido en una moda entre los jóvenes españoles.
La posibilidad de acceder mediante dispositivos móviles a las distintas casas de apuestas, que
además se publicitan sin pudor en todos los medios (preferentemente acompañando a
acontecimientos deportivos), posibilita a los jóvenes un acceso al juego sin límites ni obstáculos
a través de móviles, tabletas, ordenadores, etc., que constituyen verdaderas armas al alcance
de todos ellos.
En el año 2017, se movieron en España unos 5.000 millones de euros en apuestas deportivas.
Participaron en ellas unos 700.000 españoles, de los cuales un tercio no superan los 25 años.
Estos datos facilitados por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de
Hacienda y Función Pública deberían crear una evidente alarma ante el alza imparable que
supone esta moda y que, sin duda, ha creado nuevas patologías médicas, necesitadas de
tratamiento y de centros de desintoxicación para los jóvenes adictos a las apuestas.
Tampoco podemos olvidar las casas de apuestas y juegos presentes de forma física en
nuestras ciudades colindantes. Si bien es cierto que en ellas no se permite la entrada a
menores de 18 años, no es menos cierto que la picaresca de los menores de edad para
apostar a través de un mayor o intentar colarse de forma reiterada en estos locales hace muy
difícil impedir su acceso directo o indirecto. Picaresca que utilizan también en las apuestas
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online, introduciendo el nombre de algún amigo o familiar y los datos de éstos, habiéndose
detectado esta actitud en niños de 13-14 años de forma asidua.
Ante todo ello, sólo cabe una solución, y es la prevención y la concienciación del menor desde
edades adolescentes y preadolescentes del problema que supone la adicción al juego, pues
sólo así conseguiremos evitar frustraciones y crear enfermos e, incluso, delincuentes que roban
dinero porque necesitan su “dosis” diaria de efectivo económico para dedicarla al juego.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primero. Elaborar una campaña escolar de concienciación a los menores a partir de 12 años,
de las consecuencias negativas que conlleva el abuso de las apuestas entre los jóvenes y la
conveniencia de apartarse de estos hábitos nocivos, especialmente a edades tempranas, en
coordinación con la Subdirección General de Drogodependencias del Departamento de Salud
de la Generalitat de Cataluña y con expertos implicados en este ámbito, y consensuada con el
Departamento de Educación para hacerla efectiva.
Segundo. Elaborar también una campaña de concienciación destinada a los padres y/o tutores
legales de los menores sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de ludopatía
que se están registrando entre los jóvenes.

11. Moció. Expedient 13266/2018. Moció que presenta el grup municipal d'ERCAM a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de rebuig a la petició de més de 200
anys de presó per als processats pel Referèndum de l'1 d'octubre

El grup municipal ERC-AM decideix presentar la moció en el proper ple.

12. Moció. Expedient 13267/2018.Moció que presenta el grup municipal d'ERCAM a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp sobre els plans de seguretat nuclear a
les zones d'Ascó i Vandellòs
Sr. Alcalde: La següent moció la presenta el grup d’Esquerra.
Sra. Aragonès: Agafaré la que m’ha passat el Sr. Redondo per introduir les aportacions del
grup socialista que les hem acceptades. Nosaltres presentem una moció sobre els plans de
seguretat nuclear de les zones d’Ascó i Vandellòs. Espera, a veure si ho trobo perquè en algun
lloc tinc un resum i potser no caldrà haver-la de llegir. Em pensava que farien la seva, pensava
que farien la moció els socialistes i jo seria la darrera. Val, val. No tenim l’ordre. [Inaudible
01:00:11] Aquí. Li he comentat al Sr. Secretari que la moció de les penes de presó la
posposem i la presentarem al Ple de desembre perquè falten tres regidors que ja ens havien
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explicat el seu sentit de vot, per tant, preferim presentar-la el mes de desembre perquè aquests
regidors puguin votar-la i, per tant, només presentem la dels plans d’emergència nuclear.
Aquesta moció el que pretén és donar suport a la creació d’una comissió d’estudi sobre els
plans d’emergència, denunciem de manera flagrant la manca històrica d’infraestructures i
recursos per una aplicació efectiva dels plans d’emergència. Fins ara només s’ha anat
denunciant aquestes situacions però no s’ha passat a l’acció, fins i tot la ministra ja s’ha
escandalitzat al saber que no s’ha fet cap simulacre nuclear general a Tarragona en els últims
30 anys, s’incompleix el PENTA on es demana coordinar un simulacre general cada tres anys i
això tampoc es fa. La Comissió també proposarà ampliar la zona 1 que és la que es considera
urgent incorporant municipis amb un nucli de població entre el radi comprès entre els 10 i els
20 km des de la central nuclear. També es demanarà la dotació als municipis per tal de que
aquests puguin desenvolupar els seus plans d’emergència (comunicació, evacuació,
telecomunicacions, confinament, abastiment). I això és una miqueta el resum de la moció, és a
dir, que estem en una situació de fa 30 anys, que no s’ha fet cap simulacre i la població actual
no sabem, que no ha de passar mai i no passarà mai, perquè partim d’aquesta idea, però
pensem que és hora que es posi sobre la taula una problemàtica tan important com aquesta.
Hem incorporat dues observacions del grup socialista quant hi ha un paràgraf de la moció on
diu “les centrals d’Ascó i Vandellòs van ser dissenyades fa 40 anys quan els estàndards
tecnològics de seguretat no eren els d’avui en dia”. És una obvietat, és una evidència...ara falta
que entengui la seva lletra. Si dieu trobaran dia a dia...ah! el Sr. Redondo proposa afegir a la
moció que “des de les centrals nuclears hi ha la voluntat per adequar dia a dia els estàndards
de seguretat a la legislació vigent de cada moment”.
Sr. Redondo: El que comento és que si és evident que el disseny és de fa 40 anys o més, el
que també és evident és que des de les mateixes empreses el que està fent és adequar dia a
dia tota la planta per complir els estàndards dia a dia de la seguretat, vull dir que sí que és
veritat que no diu que no però no costa res que ho fiqui i ho agraeixo lo d’incloure-ho.
Sra. Aragonès: I després l’altre punt que ens demana incloure diu que les centrals nuclears ja
han adequat les seves instal·lacions i el PEIN a l’esmentada directiva. De fet, la moció no
qüestiona que les mateixes centrals nuclears no tinguin al dia els seus sistemes, sinó el que
nosaltres...el que estem demanant és que sigui a nivell de govern, d’estat, correcte? Aleshores,
els punts de l’acord de la moció que són els que se sotmeten a la votació: sol·licitar la creació i
la constitució d’aquesta comissió al Parlament de Catalunya; exigir al govern de l’estat que
dugui a terme en la seva totalitat tota la transposició immediata de tota la directiva que fa
referència al marc comunitari per la seguretat nuclear de les instal·lacions nuclears; el punt
tres, instar al Ministeri d'Interior a que aprovi un nou Pla d'Emergència; el punt quatre, instar al
govern de l’estat a dotar als municipis amb nuclis de població compresos dins els 20
quilòmetres, els ha de dotar dels mitjans i les infraestructures necessàries; i el punt cinc, instar
al govern de l’estat a desenvolupar les inversions necessàries a la línia ferroviària R15
[Inaudible 01:04:55] per disposar d’unes infraestructures en estat òptim per desenvolupar les
funcions de concentració i posterior evacuació de la població en una suposada emergència
nuclear. Fins aquí.
Sr. Alcalde: Gràcies. No sé si afegim el donar trasllat o no cal...de la moció al Parlament, donar
trasllat al Parlament, als diferents organismes...sí? Ho afegim? Com vulguin.
Sra. Aragonès: Resulta que el divendres passat ja es va sol·licitar al mateix Parlament la
creació de la comissió però ho podríem...sí.
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Sr. Alcalde: Sí? Mirem els organismes que fan referència i fiquem donar trasllat?
Sra. Aragonès: Correcte. Sí.
Sr. Alcalde: Doncs, ho faríem així, Sr. Secretari. Començaríem les intervencions. El grup Mixt?
Sra. Esquius: Només dir que és un tema important i que ens afecta directament i que sí que
crec que...no sóc experta i aquí hi ha dos regidors que potser podran dir més però que la
ciutadania hem de saber què actuar, què fer, on dirigir-nos i tenir una mica...que estigui tot
correcte i votaré a favor.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup de Ciudadanos?
Sr. Velasco: En la Comisión Informativa, yo me planteé porque sabía que Esquerra estaba
trabajando en presentar al Parlament…portavoz, muy bien pero se presentaba y lo que me he
dado cuenta es que han eliminado algunas cosas de la moción que se presenta en el
Parlament, entonces, digamos, que es donde había más criticidad. De todas formas, yo en esta
moción lo que veo, por un lado, es una exposición de motivos muy alarmista y, luego, veo una
serie de acuerdos que me parecen coherentes (los planes, etcétera). ¿Por qué digo esto?
Porque una cosa es alarmar como, por ejemplo, que no se hacen, no se hacen…el miedo a la
población, etcétera y lo que sale de aquí, está demostrado, que es cierto que los estándares de
calidad y de renovación de las licencias a nivel nuclear son muy altos y hace 40 años se fabricó
una central nuclear que es un enclave energético y se tiene que adaptar al día de hoy,
evidentemente, hay un consejo nuclear, el CSN, que ese es el organismo regulador en el que
da la licencia o no cumpliéndose los más estrictos estándares. Pero en algunas cuestiones
tenemos también que concienciar a la población que no haya una alarma porque estamos
hablando aquí del plan, de los diferentes planes, del interior y del exterior. En el plan interior, en
el PEI, se cumplen al 100% escrupulosamente. De hecho, yo esta mañana he salido de
trabajar y al final se cumplen, han venido diferentes organismos desde la Generalitat,
bomberos, civil, Policía, etcétera, se cumplen en su momento. ¿En el exterior? A mí lo que me
consta y la información que tenemos y que es así es que no acaba de trasladarse esta
información para que se cumpla, por ejemplo, a nivel de organismos como…perdón, para que
se cumpla concretamente, por ejemplo, como una entidad como son los ayuntamientos. Se
pide que sean más receptivos por ejemplo a la hora, porque es cierto, llevamos…40 años,
puede ser, en Vandellòs o Ascó y, al final, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que se ve hablando
con diferentes [Inaudible 01:08:40]? Que el llevar a cabo estos planes hay una gran alarma. En
esa moción hay diferentes…claro, en la exposición de motivos, yo le quiero informar que me
comenta que hay un segundo reactor fuera de funcionamiento, no es un segundo reactor, este
reactor, en su momento fue una central nuclear pero ahora es el centro tecnológico de Mestral.
¿Qué se hace en este centro tecnológico? Allí se hacen, es una visita de espacio, exposiciones
con informaciones sobre actividades de gestión de residuos, talleres prácticos, etcétera. Quiero
decir que a veces tendemos a alarmar, creo que en exceso. Sé que en su nota de prensa, de
acciones que se quieren llevar en el Congreso, a mí me gustaría acabar mi intervención por
decir que en este caso la Subdelegación del Gobierno, etcétera, etcétera saben que
interiormente estos planes se llevan al 100% y exteriormente se pediría o una implicación o
colaboración o llevar a cabo en la máxima realidad estos planes de los simulacros exteriores.
Pero hay que recordar una cosa, lo digo por la información, “no hay información”, etcétera,
etcétera, estamos hablando de lo de antes, hombre, yo creo que tenemos un enclave nuclear y
no vendría de más saber lo que tenemos, qué es lo que hacemos, etcétera, etcétera y sobre
todo el tema de la seguridad hay que ser muy coherentes. Yo le vuelvo a comentar, en su
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moción, yo qué sé, habla de Fukushima, por qué ha ocurrido, etcétera…oiga, le voy a comentar
algo concretamente de esta moción, en Fukushima no hay un CSN, no hay un consejo de
seguridad nuclear, está demostrado que los altos estándares de la experiencia de las nucleares
japonesas, etcétera, etcétera. Fukushima fue un evento que no es un accidente en sí de la
central, no es intrínseco, concretamente, la central en su momento funcionó, fue a parada
segura y lo que hubo después es un tsunami que esta agua lo que hizo es que o una de las
sugerencias que se habían hecho era que estos diques de contención de agua sencillamente
no habían controlado de que tendrían la altura concreta pero en sí no es un accidente nuclear
como tal. Y evidentemente me comenta unos grandes especialistas en el tema, bueno, yo creo
que tenemos en España el CSN que es uno de los grandes organismos o el mayor organismo
que si detectaría cualquier cuestión rápidamente tiene la potestad de tomar decisiones
drásticas. En el resto, evidentemente me comenta también algo como infraestructuras,
carreteras, etcétera, yo creo que se ha hecho una gran inversión y una adaptación para las
carreteras, Tanto la carretera de Vandellòs, de la central de Vandellòs a Vandellòs, y la de
Ascó. En ese tema, por ejemplo, de infraestructuras creo que no hay…hombre, por supuesto
que se puede mejorar pero en este caso están cumpliendo. Y es cierto que se tendría que
llevar al 100% la aplicación de….pero al final está en manos de los diferentes gobiernos de
turno que digan “vamos a acabar de realizarla”. Vuelvo a incidir, a nivel municipal sí que se
tendría que hacer un mayor esfuerzo en concienciar y en poner bastante más de lo que un
ayuntamiento que tiene una cercanía con un enclave como es una central, poner un poco más
de concienciación, tiene usted razón ahí. Y nosotros le vamos a votar porque en esos puntos
creemos que son coherentes pero la exposición de motivos está un poco confusa. Gracias.
Sr. Alcalde: Gràcies. Vol respondre ara?
Sra. Aragonès: Sí, molt breu. Ens acusa d’alarmistes o parla de que aquesta moció és massa
alarmista però és que a mi m’alarma molt 30 anys sense fer absolutament res, Sr. Velasco.
Això alarma moltíssim, a mi m’alarma molt. A veure, vostè hi treballa i, per tant, no és imparcial
del tot. Jo em sembla que la pregunta que ens hem de fer és: si nosaltres preguntem a
qualsevol de nosaltres que no conegui com funcionen les centrals nuclears, evidentment, és a
dir, aquí m’incloc jo, la nostra canalla, els nostres joves, la nostra gent gran, en el moment que
es produís algun tipus d’emergència nuclear, sabem cadascú de nosaltres com hauríem
d’actuar, què hauríem de fer? No en tenim ni idea, no en tenim ni idea i qui digui el contrari és
perquè és un professional de la central i coneix el que hauria de fer però la resta de mortals
davant d’una emergència nuclear seria el caos, seria el caos. Per tant, una mica la idea i la
direcció d’aquesta moció va per aquí, Sr. Velasco. Gràcies però per donar-hi suport.
Sr. Velasco: Solo una cuestión que además me comprometí, ante el desconocimiento lo mejor
que hay en esta sociedad es la información. Yo le he recogido una serie de revistas para que
vea informes y esté documentada que es lo mejor. De todas formas, como ayuntamientos
cercanos…
Sra. Aragonès: ¿Están en catalán?
Sr. Velasco: No, no, mire, mire, le voy a comentar, déjeme, hay uno que le he traído la versión
específicamente para usted en catalán, se la he traído y en el resto hay información
internacional e internacional pero no tenemos…utilizando el bilingüismo que es el sentido
común, no tendríamos ningún problema.
Sra. Aragonès: Molt agraïda.
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Sr. Velasco: Yo le voy a comentar una cosa. Hay una alcaldesa de una población importante
como es Cambrils que me imagino que en la Comisión Informativa creo que salió esta
información…dicen “desconocemos”, oiga, pregúntele porque hay participación de los Mossos,
bomberos, Protección Civil y Sanidad. No puede decir así “es que no tenemos ningún tipo de
información”. Y le voy a comentar otra cosa, yo soy un trabajador de un enclave de los más
seguros en el que he trabajado como es Vandellòs pero, se lo voy a decir así exactamente,
mañana podría estar trabajando en El Corte Inglés. Yo no pertenezco a la dirección de la
central nuclear en este caso, soy un profesional de pero mañana puedo estar en otro sitio o en
otro enclave. Y le aseguro una cosa, denunciaría o trabajaría para que haya la máxima
seguridad como es lo más coherente y yo de toda la vida en esta inseguridad he tenido familia
y a 10 kilómetros de la central vivo y nunca he visto el más mínimo problema. Otro tipo de
industria que tenemos en Tarragona, la verdad, me gustaría que se le exigiría tanto como se le
exige a estas industrias y esto iría en beneficio de la seguridad, estamos de acuerdo y tiene
usted razón, implementar y exigirlo. Gracias.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup d’ARA?
Sr. Pellicer: Jo votaré a favor, evidentment, de la moció però aprofitaria les reflexions que s’han
fet avui aquí... Escolti, miri, Sr. Velasco, i perdoni que em dirigeixi a ell, vostè treballa en una
nuclear, jo sóc veí d’aquest municipi des de sempre i a mi ningú va venir a preguntar-me si jo
volia una nuclear al meu costat però és un fet, algú altre ho va decidir i hi és, i que sigui lo
màxim segura. Però jo, com a Ajuntament i com a responsable que sóc aquí, nosaltres tenim
un municipi que hi ha un moment puntual que som 70.000 persones, som el municipi a
Espanya proper a una nuclear que en un moment determinat té més persones per un possible
problema per buscar solucions i des de que fa que estic en aquest Ajuntament, per molt
que...aquí només s’ha vingut a dir que tenim que vindre a vegades a repartir paperets o donar
instruccions. Vostè, és a dir, l’administració mai en cap moment s’ha pres seriosament la
situació real, ja no parlo de d’allò si no d’aquest municipi. Nosaltres som 70.000 habitants per
això Protecció Civil en el seu moment diposita 70.000 pastilles d’aquestes de iodur aquí.
Aquesta és la nostra realitat i qualsevol Equip de Govern crec que té que vetllar perquè hi
hagi...no sé si hi ha d’haver carreteres prou com diu vostè, no tenen que ser quatre vegades
més amples perquè si tenim que marxar tots no sabem cap on, com diu molt bé algun regidor,
però al menos que puguem marxar. Aquesta és la nostra realitat. I, perdona que et digui, el
Govern tindria que tenir molt clar això. Ja està. Tot i amb això crec que el company s’abstindrà
però, bueno, cadascú...
Sr. Alcalde: Per part del Sr. Gairal, vol fer ús de...?
Sr. Gairal: Jo, des del meu posicionament antinuclear de tota la vida i amb el respecte als
treballadors de la central nuclear o auxiliars o empreses auxiliars, m’abstindré perquè jo el que
voldria és que la central nuclear es tanqués el més immediatament possible i si fos avui millor
que demà. I crec que totes les mesures que es poden prendre que avui es proposen aquí i que
les trobo totalment correctes i podria votar a favor, encara que les trobo poc, encara les trobo
curtes i que són poc per mi. La meva posició és aquesta, antinuclear total, tancar les centrals
nuclears el més aviat possible i a favor de totes les mesures. Jo tinc l’experiència, per la meva
edat i per les meves experiències, vaig viure lo de Vandellòs 1, aquí les mesures que s’han
pres de seguretat que ara vostès han defensat i ens estan dient que són tan extraordinàries, jo
tinc...ho vaig ficar en un article a la revista de l’Ajuntament que sí que és així, jo reconec que és
així però que a cada incident o a cada accident s’apliquen mesures noves de seguretat el que
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vol dir que no estarien previstes, lo que vol dir que al pròxim, altres mesures i així anirem
seguint. Esperem que no durin gaires anys i que es puguin clausurar amb tota la salut per la
gent.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de...no...Sr. Velasco...[Inaudible 01:19:01] vaig, Sra. Aragonès, ja
vaig. Sr. Velasco,
Sr. Velasco: Es que me ha hecho una reflexión, mire, le voy a comentar...
Sr. Alcalde: Espere un momento. Deje a quien está defendiendo la moción, en tal caso,
responder y luego por aludidos le doy la palabra a usted.
Sr. Velasco: Perdone.
Sra. Aragonès: Tal com vostè diu, Sr. Gairal, seria un altre debat, “centrals nuclear, sí, centrals
nuclears, no”, però aleshores, si vostè no està d’acord amb les centrals nuclears com nosaltres
tampoc diem en aquest sentit la nostra opinió perquè no fa referència a la moció, vostè ha
presentat algun tipus d’alternativa mediambiental o algun tipus d’energies alternatives perquè,
clar, tenim un POUM, a més, que prohibeix les plaques solars, és a dir, com a regidor de Medi
ambient proposaria o posaria sobre la taula alguna alternativa per electricitat tradicional?
Sr. Gairal: La situació és...
Sra. Aragonès: Perquè ha tingut uns quants dies també, Sr. Gairal, per poder fer les propostes
aquestes?
Sr. Gairal: Sí, a veure, li contesto. La possibilitat de presentar mocions d’aquest tipus jo crec
que el tema és un tema tan global, tan global que no ens afecta només al nostre municipi,
afecta a tota la societat i per part dels grups i dels partits verds estan presentant contínuament i
nosaltres ens hi estem sumant com a federats. Ja li dic, no és una qüestió local sinó una
qüestió global i li tinc de dir, crec que els seu...si no m’equivoco, el seu...nosaltres aquí al
municipi de Mont-roig del Camp al seu dia, estant de regidor jo i amb les meves mocions i
d’altres regidors en aquells moments es va declarar “municipi no nuclear”, per lo tant això ho
tenim claríssim, som municipi “no nuclear” hasta que no es canviï la catalogació de “no
nuclear”. Llavors, crec entendre també que el seu partit també és antinuclear i contrari a
l’energia nuclear, al menys a la situació de Catalunya que estem en un monopoli nuclear quant
a l’energia, centrat sobretot a la província de Tarragona i la zona del sud i el seu partit ha fet
moltes declaracions antinuclears. Jo crec que compartim amb això totalment la situació, no és
qüestió de presentar mocions a nivell municipal sinó és presentar mocions i posicions a nivell
global i més a Catalunya i tot Espanya i tot Europa.
Sra. Aragonès: Sí, sí però jo em referia que vostè és un regidor que està al govern i porta la
regidoria de Medi ambient, és a dir, que si realment és quan s’està al govern que es poden
canviar les coses, em sorprèn una mica que s’abstingui en una moció utilitzant l’argument que
és antinuclear com ho podem ser nosaltres però, clar, no perquè digui que és antinuclear, les
centrals nuclears no deixen d’estar aquí i la inseguretat segueix persistint. Però, bueno, és la
seva posició, només faltaria.
Sr. Gairal: I jo respecto la seva però també li tinc de dir que les mesures que s’estan prenent
durant aquest mandat quant a estalvi energètic i emissions de C02 s’han pres un munt de
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mesures, s’han pres mesures quant al consum elèctric per rebaixar el consum elèctric en tota la
població i tota la red urbana. Es prenen mesures d’instal·lació, d’instal·lació per recarregar
vehicles elèctrics que aquest matí ho estàvem parlant a la Junta de Govern, això li ve de dos
dies de canviar el sistema del consum. S’estan prenent mesures, s’estan prenent mesures, no
cal fer grans declaracions ni grans propostes sinó que les mesures s’han de prendre dia a dia
amb el tarannà de l’Equip de Govern i l’Equip de Govern està amb la situació aquesta d’ahorro
energètic i sobretot ahorro energètic i que vingui d’energies verdes, això ho tenim claríssim i
s’han fet...les actuacions que s’han fet estan per aquesta línia.
Sra. Aragonès: Val, perfecte, doncs com que jo ho segueixo qüestionant ens agradaria que ens
fes arribar les actuacions, aquestes actuacions que vostè tan defensa d’estalvi energètic.
Sr. Gairal: Molt bé. Doncs, com altres vegades que vostè m’ha demanat algo li he fet arribar per
escrit, li faré arribar, tindré molt de gust de fer-li arribar.
Sra. Aragonès: Moltes gràcies. Perfecte.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per al·lusions el Sr. Velasco volia intervenir.
Sr. Velasco: Yo le quería comentar al Sr. Pellicer ya que me ha interpelado a mí y ha sido
alcalde y ahora es regidor, etcétera, etcétera. Le voy a comentar algo sencillo. Usted sabe que
a los municipios se les facilita unas pastillas de yodo en caso de…¿sabe usted dónde están
ahora actualmente?
Sr. Pellicer: Supongo que, en este momento no soy responsable de esto, pero depositadas en
la Policía.
Sr. Velasco: Muy bien. Es lo que quería que me contestaría. Muy bien, Estas pastillas, también
se podía haber informado en su momento, usted como alcalde, ahora como regidor, para
informar a la población dónde las tenemos…quiero decir que en este caso, hay una cosa que
subyace que es así, se tendría que hacer un esfuerzo a través de la administración municipal
para informar y ha tenido ese momento. Oiga, unas pastillas, no pueden estar escondidas en
un sitio, tiene que haber una información de decir “en caso de…”, esta información tiene que
estar aquí pero quiero decir que ha tenido tiempo de hacer actuaciones para informar, etcétera,
yo creo que ha podido hacer.
Sr. Pellicer: Lo dejo aquí porque, evidentemente, ¿usted sabe en qué municipio vive? ¿Usted
se ve capaz en este municipio de repartir 70.000 pastillas en pleno verano a todas las
personas? Oiga, le pondré un hecho, la primera vez que, como responsable que estuve en
Alcaldía, había que retirarlas porque tienen una caducidad y tienen que retirarlas, ¿sabe lo que
me dijeron en Protección Civil? Que no tenían partida presupuestaria para retirarlas, es decir,
su capacidad económica de ejercer su obligación vinieron aquí a decir que no podían retirar y
nosotros teníamos…yo cogí… ¿Sabe lo que hice? Mandé un coche del Ayuntamiento con las
pastillas al Gobierno Civil y ya se aclarirán.
Sr. Velasco: Yo sé perfectamente en el Ayuntamiento y en el espacio en el que vivo y le voy a
decir una cosa, al final, usted tiene un problema y lo que hizo en su momento es decir “no
quiero ver el problema”. Estamos hablando de setenta…fíjese, fíjese…

42

Sr. Pellicer: No me ha entendido. [Inaudible 01:25:17]
Sr. Velasco: Pero, vamos a ver... [Inaudible 01:25:23] Sí, sí.
Sr. Pellicer: ...que la realidad es que la administración, ¿sabe dónde nos tenemos que ir a
duchar? A las duchas que hay en Montbrió que están en el campo de futbol. ¿Sabe lo que
tienen estas duchas? Tienen un depósito para recoger el agua. Esta es la realidad, 70.000
personas nos iremos todos en fila india a duchar, este es el plan que hay. Seamos realistas y
toquemos…de peus a terra… No hi ha res, no hi ha res, ni carreteres ni res, és a dir, si hi ha
carreteres cap a dalt a Ascó és perquè s’ha de pujar tota la química que hi hagi. Carreteres per
sortir aquesta gent no hi són en aquest poble ni voluntat de fer-les. És a dir, si avui, si nosaltres
ens toca viure a tocar, al costat d’una nuclear, a nosaltres que ens facin una infraestructura per
sortir si hi ha un accident. I, encara li diré més, un dels problemes que tenim aquí ja no és la
central nuclear de Vandellòs perquè va estar al seu moment en un d’allò, és que si a dalt a
Ascó hi ha una fuga i fa vent i baixa l’aire aquí, aquí estarem contaminats. Aquesta és la nostra
realitat, que tant una com l’altra hi ha aquesta situació i això és l’administració. I perdoni que li
digui i és un tema per mi molt delicat, així de clar, com per tothom, suposo. I no li contestaré
més, ho deixaré aquí.
Sr. Velasco: Es que evidentemente que es muy delicado pero en este caso solamente nos
hemos centrado en las 70.000 pastillas que está usted hablando, imagínese si le falta
concienciación aquí para haber hecho mucho más trabajo de informar, lo vuelvo a decir, que ha
estado usted varios años en esta…no, no, no, no, no quiero decir, no es culpa suya, que le
quiero decir que podría haber hecho también concienciación y formación, etcétera, y exigir algo
más. Estamos de acuerdo en esta moción pero a veces los problemas no se solucionan
mirando hacia otro lado.
Sr. Alcalde: Gracias. Ara seria el torn del grup de Plamino, volen fer ús de la paraula?
Sr. Pérez: Sí, yo creo que desgraciadamente ninguno de los que estamos aquí tenemos poder
de decisión de dónde se implantan las centrales nucleares, que eso es un debate que, como ha
dicho muy bien Ferran, a nadie le preguntan si aquí había una central o no. En el tema de los
30 años que hablaba la Irene, es más, esto se ha modificado hace poco porque, si no mal
tengo entendido, incluso nosotros no teníamos ni evacuación, o sea, el núcleo de Mont-roig, si
hubiera habido un accidente nuclear, nosotros tenemos confinamiento, es decir, se hubiera
puesto el ejército, y las carreteras, nos hubieran dado la pastillita en fila india la Policía local y
aquí nos hubiéramos quedado. O sea, nosotros no nos hubiéramos ido a ningún sitio. Nos
quedamos aquí y que nos den. Esa es la realidad de la central nuclear. Con la pastillita, nos
quedamos aquí con la pastillita. Desgraciadamente, yo creo que tiene razón el Ferran y tiene
razón la Irene, todas las medidas que se tomen, todas son insuficientes, todas, y a los hecho
me remito en accidentes nucleares que haya habido en Chernóbil, Hiroshima y donde seguirán
habiendo y donde seguirán habiendo y, desgraciadamente, a mí nadie me pone un cuchillo en
el cuello y me dice “quédate a vivir”, yo vivo aquí y soy consciente de dónde estoy viviendo. Y
todos estos planes de evacuación, supongo que desde la Generalitat y el estado no les
interesa sacarlos a la luz porque no nos olvidemos que vivimos en España y España es un país
turístico, señores, y aquí se vive del dinero turístico y si vamos haciendo campañas en la
televisión que tenemos centrales nucleares, pues, perdone que le diga, y le voy a poner un
ejemplo, de rusos, poquitos y tenemos una gran suerte que tenemos una montaña ahí que nos
tapa la central nuclear. Tenemos una gran suerte que nos tapa, la montañita esa nos tapa la
central nuclear, si no, los rusos aquí, por ponerle un ejemplo, ya le digo yo que no vendrían

43

ninguno porque si estamos hablando de gente con un poder adquisitivo alto, evidentemente si
me voy a hacer una casa no me la voy a hacer al lado de una central nuclear, me iría a otro
sitio. Hay que ser un poco, lo que dice Ferran, la tenemos, nos la comemos y nos tomamos la
pastillita.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part...esperi, Sr. Velasco. Ja, bueno, sí però ara...primero, si quiere
hacer uso de la palabra el grupo que presenta la moción y, si no, por alusiones a usted, sin
ningún problema. Per part d’Esquerra?
Sra. Aragonès: No, no perquè entenc que es votarà a favor, no? El que passa que si ara cada
aportació o cada sentit de vot de cada grup ha de ser qüestionat o ha d’intervenir el Sr. Velasco
perquè resulta que treballa en una central nuclear, aquesta moció que pel que estic veient té
suport majoritari i que probablement prosperarà estem perdent un temps, a veure, perdre el
temps, bueno, perdonin, tampoc es tracta de perdre el temps perquè on hi ha debat i no es
perd el temps, no?, però jo també li puc demanar que no s’ho prengui com una cosa personal
de vostè, és a dir, és una moció que la presentem nosaltres, fins i tot vostè li dona suport i no
sé, que si hem de debatre opinió per opinió això s’eternitzarà. Gràcies.
Sr. Alcalde: Sr. Velasco, vol fer ús de la paraula? Home, a veure, jo entenc l’exposició de la
Sra. Aragonès, l’entenc, però si ell vol fer ús de la paraula jo de moment entenc que si hi ha
debat, si li fan preguntes, jo li donaré la paraula. Si els grups no li fan referència, entenc que ell
no respondrà però em fico en el seu lloc i ell es voldrà defensar. Digui, Sr. Velasco, si vol fer ús
de la paraula.
Sr. Velasco: A ver, yo para concretar, vamos a ver, si nosotros vamos a votar a favor esta
moción pero cuidado con los alarmismos y lo que quiero decir que esta industria ya lleva 40 o
60 años en el municipio y se debería de haber hecho algo más, por supuesto pero ahora, en el
futuro esperemos todas las campañas de información que se van a realizar a través de este
Ayuntamiento en las que estoy totalmente de acuerdo.
Sr. Alcalde: Gràcies. El grup del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Jo, la veritat, sentint el debat no em veig al Sr. Velasco i al Sr. Redondo treballant
pel Sr. Gairal a la Creu Roja, sincerament i si han de fer quatre carreteres o 20 carreteres, al
menys que no tinguin peatges, d’acord? Bromes apart, no farem cap exposició. Només tinc dos
preguntes: una, nosaltres formem part de l’AMAC, em sembla, que és l’Associació de Municipis
Nuclears i tot això, aquest tema no s’ha tractat mai en aquestes reunions, el tema del simulacre
i demés?
Sr. Alcalde: Sí, no el miri a ell, sí...bueno, pot mirar-lo però que no, li respondré jo...no, ell no
va, no assisteix [Inaudible 01:32:31] L’Associació de Municipis en Àrees de Centrals nuclears,
evidentment, aquest és un tema que està damunt de la taula i històricament sempre s’ha
reclamat als diferents organismes que tenen competències, sempre, l’AMAC ha defensat el fet
de que es facin plans d’emergència, simulacres, el fet que s’inverteixi molt més per part del
Ministerio que és qui té les competències, amb aquest sentit sempre. [Inaudible 01:33:00] Per
la central nuclear, de la central nuclear nosaltres no rebem diners. Un moment, esperi, esperi,
que acabo. El que rebem és dels residus que genera les dues centrals, perdó, Vandellòs, y els
residus que hi ha a Vandellòs 1 no sé si queda algo. D’això sí que en rebem. D’acord?

44

Sr. Chamizo: D’acord, gràcies. Més que tot...
Sr. Alcalde: Per part d’Enresa, no de la central.
Sr. Chamizo: És a nivell de subvenció, no? Suposo que és una subvenció.
Sr. Alcalde: No, no, no, no, a veure, a través de...després hi ha una altra línia de...que es reben
també per part d’Enresa, de, per exemple, el Club de Mar està finançat al 50% amb això. Però
per altra banda hi ha una quota fixa que es rep del Ministerio a través d’Enresa [Inaudible
01:33:52], crec que és, pels residus que generen. És una fórmula, que hi ha residus, generació
d’una quota variable i una quota fixa. Vol fer ús de la paraula? No? Bé, per tancar, en tot cas,
com a grup del PSC i també com a responsable igual que ha estat abans, anteriorment, el Sr.
Pellicer, hem de dir que nosaltres evidentment donarem suport en aquesta moció. En termes
generals i des de l’AMAC, els municipis, com he explicat abans el portaveu del PDeCAT, els
alcaldes que estem allà constantment demanem al Ministerio que destini més recursos. El
Consejo de Seguridad Nuclear no fa tasques a partir de la tanca cap a fora i aquí jo crec que no
s’està ficant en dubte la tasca que fan les centrals de la tanca cap a dins, aquí el que estem
parlant que és molt important és què passa de la tanca cap a fora i, de la mateixa manera que
el Govern de l’estat exigeix lògicament a les centrals nuclears que prenguin totes les mesures
perquè siguin segures, que ho són i molt, hauria de ficar-se les piles i destinar els recursos
necessaris perquè si passés alguna cosa poguéssim actuar. I això no ho està fent, no ho ha fet
cap govern fins aleshores, cap govern dels que ha passat per l’estat ho ha fet. I aquí jo formo
part d’un partit que està al govern però quan estava l’anterior que vaig estar d’alcalde ja ho vaig
dir davant de la directora de Protección Civil del Estado. Ni dediquen els recursos ni la realitat
de les centrals que han evolucionat i s’han ficat al dia ho han fet amb els municipis, o sigui, no
és normal que avui en dia, segle XXI, 2018, els avisos es facin per megafonia quan hi ha altres
maneres d’avisar, li fico només un exemple. N’hi ha més, és que n’hi ha més. Aleshores, i per
tancar perquè és veritat que sembla que...l’estat ha de fer més en aquest aspecte, de la
mateixa manera que nosaltres exigim a un bar que compleixi totes les mesures de seguretat
perquè es pugui obrir, l’estat hauria de complir perquè qui té la competència, l’estat hauria de
complir ell perquè aquestes centrals es mantinguin obertes i que, si hi ha algun accident,
garantir en la mesura del possible que els danys fossin els mínims possibles. Si no hi ha cap
intervenció més, passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Una única abstenció i vots
a favor la resta. Quedaria la moció aprovada.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL d’ERC-AM A L’AJUNTAMENT DE MONTROIG DEL CAMP SOBRE ELS PLANS DE SEGURETAT NUCLEAR A LES ZONES D’ASCÓ
I VANDELLÒS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el debat nuclear té molts reptes pendents d’afrontar fonamentals per al país: la
generació de fonts d’energia alternatives per afrontar el tancament en els propers anys de les
centrals nuclears, la gestió i emmagatzematge dels residus nuclears, i la generació d’un teixit
econòmic alternatiu als municipis de l’entorn nuclear on avui moltíssima gent viu directa o
indirectament de les centrals. No obstant, si algun dels reptes del debat nuclear arrossega una
urgència històrica és la gestió dels plans d’emergència nuclear.
Atès que a Catalunya es troben 3 dels 7 reactors nuclears existents a l’Estat espanyol, 2 al
municipi Ascó i 1 a Vandellòs, on, des de l’accident succeït al 1989, hi ha un segon reactor fora
de funcionament. Les centrals d’Ascó i Vandellòs van ser dissenyades fa quaranta anys, quan
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els estàndards tecnològics de seguretat no eren els d’avui en dia, en una societat on l’exigència
sobre el respecte al medi ambient i sobre la responsabilitat social de les empreses era molt
inferior a la del segle XXI. Vandellòs i Ascó, a diferència de la resta de centrals nuclears de
l’Estat ubicades en territoris despoblats, es troba en un territori on en període estival resideixen
centenars de milers de persones dins del radi dels 20 quilòmetres. Moltes d’elles turistes sense
la més mínima informació sobre les pautes d’actuació davant d’una emergència. Des de les
centrals nuclears hi ha la voluntat per adequar dia a dia els estàndards de seguretat a la
legislació vigent de cada moment i ja han adequat les seves instal·lacions i el PEIN a
l’esmentada directiva

Atès que la catàstrofe de Fukushima del 2011 va posar en evidència una vegada més, no tan
sols, la fi del paradigma de la seguretat nuclear, sinó que també va posar en evidència la
incapacitat de les institucions per protegir a la població dels accidents nuclears, fins i tot, a un
país com Japó amb àmplia experiència en la gestió de grans catàstrofes. A Fukushima, com
també havia passat en accidents anteriors, es va haver d’evacuar i confinar a tota la ciutadania
del radi dels primers 20 quilòmetres, i a molts dels residents fins a 50 quilòmetres de distància
dels reactors accidentats.
Atès que l’accident de Fukushima va provocar que al 2014 el Consell de la Unió Europea
modifiques la Directiva 2009/71/Euratom, incrementant les mesures i els criteris de seguretat
de les instal·lacions nuclears, directiva que havia de transposar-se pels Estats afectats abans
del 15 d’agost de 2017. L’Estat espanyol encara no ha transposat totalment aquesta directiva
comunitària, ni ha incorporat els aprenentatges de Fukushima al “Plan bàsico de emergencia
nuclear (PLABEN 2004)” i al “Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares
de Ascó y Vandellòs (PENTA 2009)”.
Atès que l’aplicació efectiva dels plans d’emergència arrosseguen una mancança històrica
d’infraestructures i recursos. Mancances que comencen per les pròpies instal·acions del Centre
de Coordinació Operativa del PENTA (CECOP); per la línia ferroviària R-15 amb les estacions
tancades, amb accessos insuficients, i amb un manteniment de la via inadequat; per la
cobertura de les telecomunicacions als nuclis de població de la Zona I i pels sistemes d’alerta i
comunicació als ciutadans en emergències; per la manca d’operativitat de les estacions de
classificació i descontaminació de la població; per la manca d’instal·lacions mèdiques de
descontaminació especialitzades de proximitat... Aquestes mancances són més notables als
municipis que es troben entre els 10 i 20 quilòmetres de les centrals, als quals no se’ls ha dotat
de les inversions i mecanismes de protecció que ja disposen als municipis de l’actual Zona I en
els àmbits de formació, informació, comunicació, confinament i evacuació.
Finalment destacar les mancances i incompliments del “Programa de Simulacres”. El punt V.5
del PENTA, del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellòs,
compromet a la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior i al
Consejo de Seguridad Nuclear a coordinar “almenys, un simulacre general cada tres anys”,
quan en realitat només se’n va realitzar un al 1987. Aquest fet impossibilita que es pugui
comprovar l’eficàcia real del PENTA en la posada en pràctica de les mesures de protecció i de
les actuacions d’emergència.
Atesa la responsabilitat que recau en el Govern de Catalunya i les administracions locals sobre
diversos dels grups d’actuació del PENTA, i de la gran majoria de recursos que davant d’una
emergència caldria mobilitzar: bombers, policia, personal sanitari i de serveis socials...
El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC; Ferran Pellicer Roca; IMM;
Grup Mixt; PDeCat; ERC i C’s) i 1 abstenció (Josep M. Gairal Marti, grup municipal: A-VX+)
acorda:
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1. Sol·licitar la creació i constitució d’una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya sobre els
plans d’emergència nuclear a les centrals d’Ascó i Vandellòs i les mesures i infraestructures
necessàries.
2. Exigir al Govern de l’Estat que dugui a terme en la seva totalitat la transposició immediata de
la Directiva 2014/87/EURATOM del Consell, de 8 de juliol de 2014, per la que es modifica la
Directiva 2009/71/EURATOM, per la que s’estableix un marc comunitari per a la seguretat
nuclear de les instal·lacions nuclears.
3. Instar al Ministeri d’Interior a que aprovi un nou Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les
Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós (PENTA) adequant-lo a la Directiva 2014/87/EURATOM
del Consell de la Unió Europea, ampliant la Zona I (zona de mesures de protecció urgents)
incorporant el municipis amb un nucli de població dins del radi comprés entre 10 i 20
quilòmetres des de la central nuclear.
4. Instar al Govern de l’Estat a dotar als municipis amb nuclis de població compresos dins del
radi de 20 quilòmetres dels mitjans i infraestructures necessàries per a desenvolupar en
eficàcia les funcions establertes en els plans d’emergència, amb especial atenció en l’àmbit de
les infraestructures de comunicació per facilitar l’evacuació de la població, de
telecomunicacions per transmetre les comunicacions durant l’emergència, de distribució de les
substancies per a la profilaxis radiològica i per facilitar el confinament i abastiment a la població
confinada.
5. Instar al Govern de l’Estat a desenvolupar les inversions necessàries a la línia ferroviària R15 per a disposar d’unes infraestructures en estat òptim per a desenvolupar les funcions de
concentració i posterior evacuació de la població en una suposada emergència nuclear.
6. Fer trasllat de la Moció al Consejo de Seguridad Nuclear; Govern de la Generalitat i a
l’Ajuntament d’Hospitalet i d’Ascó.

13. Moció. Expedient 13336/2018. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP PER INSTAR EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL
DECRET DE MENJADORS
Sr. Alcalde: Hi ha una última moció que presenta que presenta el Grup Municipal Socialista, si
vol fer ús de la paraula el portaveu, si us plau.
Sr. López: Bon dia. La moció del grup socialista al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig és per
instar al Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de
menjadors. Els socialistes entenem que el menjador escolar ha de deixar de ser considerat un
servei o una prestació complementària per passar a ser reconegut com un espai educatiu.
Espai educatiu de migdia forma part del concepte d’educació en tota la seva dimensió i, per
tant, és part inherent del sistema educatiu. Cada administració i la comunitat educativa han
d’assumir les seves competències i responsabilitats. L’impacte directe en el creixement, la
socialització i l’educació en una alimentació saludable i equilibrada dels infants, i molt
especialment per aquells alumnes de famílies més vulnerables, és molt important. Cal tenir
present que un 30% del temps que els infants passen a l’escola ho fan al menjador. El
menjador escolar ha de ser de caràcter universal, no obligatori, com a mínim en tota l’etapa
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d’ensenyament obligatori, dels 3 als 16 anys, garantint l’equitat perquè cap alumne pugui
quedar exclòs per motius econòmics. I ha d’estar vinculat i plantejat també des del Projecte
Educatiu de Centre, establint els mecanismes de coordinació necessaris per garantir la seva
efectivitat. L’administració educativa és l’administració competent i responsable de garantir el
bon funcionament de l’espai educatiu del migdia i ha de fer-ho amb el finançament
corresponent, per cercar els factors que gestionin —aquí em pararé un segon, us explicaré que
en el curs 17-18 i a l’estiu del 18 l’Ajuntament ha fet una inversió prop de 14.000 euros en
sufragar aquests gastos que queden exclosos del sistema— i amb la planificació, les garanties
professionals adients, tant les que tenen a veure amb l’alimentació com les que tenen a veure
amb l’educació i l’esbarjo, el descans i el lleure. I ho fem atenent les ràtios màximes de nombre
d’alumnes que permetin una bona atenció de l’alumnat. L’espai educatiu del migdia té un clar
interès públic i, per tant, la gestió ha d’assegurar els principis de la contractació pública. Els
centres educatius han de comptar amb les condicions per afrontar la contractació pública
d’aquesta naturalesa, i ha de tenir la possibilitat d’encarregar-ho a les associacions de pares i
mares —aquest és un punt que fa dos dies, dos o tres dies va sortir un article al Diari de
Tarragona on la Federació d’Ampes de Catalunya estava en contra d’aquest decret perquè no
s’havia tingut en compte les seves peticions, si voleu després us passo l’enllaç perquè el
tingueu— com a entitats directament lligades als centres educatius i garantint un servei de
qualitat per preservar la funció educativa del menjador escolar. El Parlament de Catalunya,
durant el darrer debat de Política General, i el conjunt de la comunitat educativa han instat al
Departament d’Educació de la Generalitat a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del seu
projecte de Decret de menjadors escolars, fet d’esquena als agents educatius i els grups
parlamentaris, que és el que us comentava ara de l’article del Diari de Tarragona. Des del Grup
Parlamentari Socialista -Units per Avançar vàrem presentar una interpel·lació, el 18 de maig de
2017, exigint la presentació d’un esborrany de decret que comptés amb el treball i el consens
de totes les parts implicades. Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
acorda: Primer. Instar el Govern a aturar l’actual esborrany i iniciar una nova proposta des del
consens, amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del migdia del
menjador. Reconèixer el nou decret de servei de menjador com a servei troncal dins el sistema
educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el currículum educatiu i ensenyaments
obligatoris. Tercer. Dotar el servei de menjador de professionals específics, per garantir un
servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat de necessitats
especials pel pròxim curs 2019/20. Aquí us diré que l’any passat, el curs passat, l’Ajuntament
va posar un vetllador a cadascuna de les escoles perquè hi ha nens amb carències o amb
necessitats especials que no es podien atendre. Abordar una reforma del model de
contractació pública, d’acord amb la normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei.
Cinquè. Treballar per trobar una fórmula legal o l’acord polític amb tots els consells comarcals i
la comunitat educativa per fer possible que les Ampes i AFES que ho desitgin, i complint amb
els principis assenyalats, puguin continuar fent gestió directa del servei de menjador escolar,
amb l’aprovació del consell escolar de centre, fins que s’aprovi un nou marc regulador de
consens amb la comunitat educativa. Sisè. Recuperar el servei de menjador als instituts —això
és el que hem parlat abans que nosaltres com a Ajuntament hem destinat una partida a fer els
entrepans saludables als instituts però entenem que lo ideal seria el que plantegem amb
aquesta moció— en el marc de debat sobre reforma històrica, perdó, sobre reforma horària
l’avançament de l’horari de menjador a secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.
Setè. Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
als grups polítics del Parlament, a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana i a la Coordinadora SOS menjadors.
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Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem al torn de les paraules. No? Per part de Ciudadanos? No. Ara?
Plamino? Esquerra Republicana? Vinga.
Sra. Aragonès: Nosaltres no hi podem estar a favor de cap de les maneres perquè estan
demanant que es retiri la proposta del Departament que és una proposta, és a dir, no s’ha
executat, és únicament una proposta. És una proposta, a més a més, que està a debat, que
està oberta per tal de que el sector presenti comentaris, esmenes, que es pugui debatre com
regular aquesta qüestió d’acord, això sí, amb la normativa europea. Precisament el nou decret
va en la línia de reconèixer l’espai de menjador com un espai educatiu que fa referència una
part de la seva moció, d’acord amb trobar la millor fórmula possible adaptada a la normativa
europea per facilitar la participació de les famílies que gestionen directament els menjadors
escolars. Precisament això és el que intenta aquesta proposta de decret. La nova legislació en
matèria de contractació pública obliga al Departament d’Ensenyament a promoure un nou
decret de menjadors el qual té la voluntat de millorar aquest servei, de reforçar-ne el seu
caràcter educatiu i també per garantir la participació de les famílies en les decisions que es
prenguin sobre el servei de menjadors escolars. Els quatre motius perquè s’impulsa aquest nou
decret és, el primer, per aconseguir una major qualitat educativa en aquest servei; el segon,
assegurar la intervenció, el control i una participació efectiva de les famílies; un tercer motiu per
potenciar la qualitat dels aliments, la qualitat alimentària, la qualitat dels menús que se
serveixen en aquests menjadors escolars; i un quart motiu per garantir la seguretat jurídica i la
transparència en la contractació. Què més? Amb l’aprovació d’aquest nou decret el servei de
menjador escolar, en tant que servei i recurs educatiu, ha de passar a formar part del projecte
educatiu de centre, la proposta d’aquest nou decret planteja això, Sr. López, és que m’ha
semblat com si en un punt de la seva moció es posés en dubte o digués que hauria d’incloure’s
en el PEC. No, no, no, aquest nou decret el que fa és que no, és a dir, el servei de menjador
mai ha format part del Projecte Educatiu de Centre i a través d’aquest nou decret hi passarà a
formar part. No sé si és que jo l’havia entès malament, és a dir, un dels objectius, que n’hi ha
moltíssims, servei de menjador dins el Projecte Educatiu de Centre per tal de reforçar aquesta
concepció educativa del que volem de menjador, l’hora del menjador forma part de l’horari
lectiu però té una connotació social i s’ha de reforçar aquesta importància i aquesta connotació.
Demana als centres que adaptin al funcionament dels menjadors també el projecte lingüístic i el
projecte de direcció de centre. Què més? Per dir-ho una mica resumida, estableix la dieta
mediterrània, tema de qualitat, repeteixo, dels menús, dels aliments com a partida, com a punt
de partida dels menús escolars que, a més a més, seguiran per primera vegada les mesures,
les directives de l’Agència de Salut pública de Catalunya sobre el consum de fruites, verdures,
hortalisses i sobretot limitar el consum de sucre. També es considerarà el consum de productes
de venda de proximitat, d’opció agrària ecològica i sobretot també de productes de temporada.
Què més? El nou decret, contractació del servei de menjador s’adapta a la legislació vigent en
matèria de contractació pública, això em sembla que m’he repetit però és important que quedi
clar que a casa nostra, en el nostre país ve marcada per la Llei 9/2018 de 8 de novembre de
contractes del sector públic i per la directiva europea, etcètera. Aquest nou decret fa referència,
fa incidència també en dos aspectes: la delegació de competències, l’ajuntament tindrà
competències, tindrà competències, si tenen un conveni, si tenen un conveni tindran
competències, si no després en parlem, depèn de la pregunta que em vulgui fer. Sabem que el
titular és el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Ensenyament ens anem a
direccions de serveis territorials i es direccions de serveis territorials són les que deleguen les
competències, sigui a consells comarcals o sigui, en el cas nostre, d’un ajuntament. Aquest és
el primer aspecte, delegació de competències. I després el procés de contractació. Aquest
article, aquest decret, en l’article 2.5 estableix la contractació es podrà adjudicar atenent
únicament a criteris de qualitat del servei, importantíssim, un avenç importantíssim, qualitat del
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servei. Aquest fet suposa una gran novetat en la contractació pública ja que situa la qualitat del
servei com un element determinant d’adjudicació, importantíssim. El preu màxim de la prestació
també vindrà determinat anualment pel Departament d’Ensenyament via resolució fins ara.
Aquest decret té la voluntat de garantir el caràcter social de les empreses licitadores, repeteixo,
l’espai de menjador com un espai de socialització, un espai educatiu més dins a les escoles.
Preveu també aquest decret la possibilitat que a través del plec de clàusules les empreses que
vulguin licitar hagin d’acreditar el seu caràcter social, o sigui, es demanarà que l’empresa que
entri a concurs ofereix un caràcter social del servei de menjador. Més motius. Ja han
transcorregut 22, diuen 20 anys però jo diria que són 22 anys, ho vaig estar buscant i vaig
trobar 22 anys de l’últim decret que regulava el servei dels menjadors escolars als centres
públics, evidentment. Pensem que ara és necessari, és de vital importància adaptar la
normativa per fer que s’adeqüi a la legislació vigent que, en el cas nostre, fa referència a la llei
que abans he esmentat. Per tot això considerem que la moció no l’entenem, és a dir, no
entenem el motiu de la moció en quant es tracta d’una proposta de decret, no entenem perquè
generar aquesta polèmica o contribuir a tergiversar una miqueta la proposta o la voluntat que
posa sobre la taula aquest nou decret de servei de menjador. No és un tema tancat, està obert,
està obert a debat, es busca, a més a més, mantenir la participació activa de totes les famílies
involucrades en el servei de menjador però és un decret que s’ha d’actualitzar de 20 anys. Fins
i tot hi ha, li puc facilitar un enllaç (ensenyament.gencat.cat/) on d’alguna manera aquí s’obre
un canal de participació a través d’aquesta pàgina web per tal de recollir propostes,
suggeriments, etcètera de com es percep que hauria de ser aquest menjador escolar i això
millorar entre tots i totes aquesta proposta de decret.
Sr. Alcalde: Gràcies. Si us plau.
Sr. López: M’imagino que deu fer referència a aquest article d’aquí, de la Generalitat, on explica
tot el decret d’escola inclusiva? [Inaudible 01:51:30] Li diré, miri, la Generalitat ha tret un decret
d’escola inclusiva on diu, on obliga els centres a acollir els nens amb necessitats especials i
alhora treu recursos de les tres escoles del nostre municipi per atendre aquests infants que
hem hagut d’assumir nosaltres com a Ajuntament, que no tenim les competències. Primer.
Segon. L’espai educatiu, com hem dit, és un 30% del temps. Per exemple, a les llars d’infants
són les mestres les que intervenen en l’àpat perquè és important que aprenguin a dinar, que
aprenguin com, que estigui un professional amb ells, no dic que no siguin professionals els que
estan ara, al tanto! El que dic és que són mestres els que incorporen com al Japó fa dos mesos
una matèria exclusiva per alimentació, és a dir, tal com està plantejat això mateix, ara mateix,
pràcticament s’incrementa un 10% el preu però no, és a dir, és per l’empresa bàsicament pel
que s’incrementa perquè hi ha un fort ressò de les empreses que evidentment estan en contra,
o sigui, estan en contra de no modificar el preu perquè porten molts anys. Jo això ho entenc. El
que estic dient és que no ens donin l’esquena com ha passat amb el decret d’escola inclusiva i
que dotin de recursos perquè una cosa és posar sobre el paper i l’altra és posar dins de les
escoles i dins de les escoles el que està passant és el contrari del decret que està sortint, que
és que van minvant els recursos, això és el que estem dient. I les competències en temes de
les escoles, els menjadors escolars, són del consell comarcal que per delegació nosaltres
tenim un conveni amb ells. Bé, el que deia abans, el servei de menjador és com a servei troncal
dins del sistema educatiu. Nosaltres no diem que estigui fora ara mateix, no diem, o sigui, no
diem, diem que a d’estar a dins, però el decret d’escola inclusiva també i ara mateix no passa i
ho hem d’assumir nosaltres, els ajuntaments. Són coses diferents però van lligades en la
mateixa línia. Lo que diem és recursos, recursos pels ajuntaments i pels centres, és l’únic que
estem intentant traslladar amb aquesta moció. I ara mateix passa el contrari, tenim el decret
però tenim menys recursos que fa un any.
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Sr. Alcalde: Gràcies. Breument, si us plau, Sra. Aragonès.
Sra. Aragonès: És que, clar, sí, ja ho sé, és que miri, el primer punt insta al govern a iniciar una
nova proposta des del consens i el que està ara en aquests moments sobre la taula és una
proposta, és a dir, estan demanant lo que existeix ara. Escolti, demani la delegació del servei
comarcal, gestionin-s’ho vostès mateixos com a ajuntament. Ho fan? Val, aleshores el
departament els donarà les competències directes. I tant! El decret preveu això. Aquest nou
decret, aquest nou decret permet això. Totalment d’acord amb l’escola inclusiva, no es pot dur
a terme una escola inclusiva si no es dota de recursos, vull dir, i a més a més, em queixo jo
mateixa, quan hem d’acceptar coses, s’accepten i jo sóc la primera en reconèixer, molts, molts,
molts més recursos, és a dir, xapó l’escola inclusiva però no abandonem els nostres
professionals sols en aquestes aules. Escolti, no només el preu amb aquestes empreses de
menjador, eh! No només se’ls exigirà el preu, és a dir, ja estem parlant de que se’ls exigirà
molta més professionalització del personal que estarà a les aules fent el que vostè està dient,
salut, salut pública, es farà salut pública als menjadors escolars. Res més.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup del PDeCAT, si us plau?
Sr. Chamizo: Faré cinc cèntims però, més o menys, anem en la mateixa línia que Esquerra
Republicana. Pensem que això és un esborrany i que, com molt bé diu la moció, pensem que
votar a favor o en contra d’algo que és un esborrany pensem que no va enlloc. A més, s’està
revisant, per tant, com tot decret que s’està revisant està obert a possibles millores, possibles
millores com podia ser tipus de menjar, la nova línia freda, proximitat de productes, qualitat de
les instal·lacions dels centres educatius, més suport municipal, no privatitzar el servei de
menjador a partir les ampes, [Inaudible 01:56:36] monoparentals, tenir en compte totes les
particularitats de cada territori, menjadors inclusius com s’ha fet aquí, la gestió de les ampes...
Per tant, pensem que presentar una moció quan això, tal com diu el decret, que ho diu aquí ben
clar que està en fase d’avantprojecte, doncs, escolta, presenteu propostes a través del seu
grup parlamentari a la Generalitat que puguin ser recollides i, a partir d’aquí, com bé ha dit el
Sr. López, trobar el consens més majoritari i que es pugui tirar endavant aquest decret com
toca. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. López: Recollint els vostres neguits, què us semblaria si traiem el punt primer, és a dir,
“Instar el Govern a aturar l’actual esborrany” sinó incorporar els neguits que surten des de la
nostra moció? “Instar el Govern a aturar l’actual esborrany i iniciar una nova proposta des del
consens amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del migdia del
menjador”, i incorporar els següents punts, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè.
Sra. Aragonès: El títol mateix de la moció “aturar els treballs d’elaboració”, és a dir, està
demanant que un decret, una proposta de decret que està en exposició, que està a la taula de
debat, que tots els agents públics, tota la comunitat educativa pot dir-hi la seva, està demanat
que això ho retirem, que això s’aturi?
Sr. Alcalde: No, està dient...
Sra. Aragonès: És que no ho entenc.
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Sr. Alcalde: No, està dient que tregui el punt 1. Li ha dit... el títol? Pues canviem el títol. Ja està.
Sr. López: Jo entenc que és de la seva àrea, que és d’Esquerra Republicana i ella ho defensa
amb el seu criteri. Jo entenc que no s’està fent correctament perquè s’està fent d’esquena als
centres, a les inspeccions, a les ampes, als ajuntaments, s’està fent de cara a la galeria. I, si
fas un desglossament, segurament tot això que diu surt, no dic que no, però el que estic dient
és que realment això és un increment de preus d’un 10% i el personal no el podràs treure
perquè tenim un contracte amb l’empresa que fa la gestió de servei aquí per 10 anys i això no
ho podran tirar enrere, s’hauran d’adaptar, això primer. Segon. Els recursos, com els hi he
comentat, jo també podria argumentar en contra d’aquest decret, si d’aquest decret, és més, li
diré, he estat parlant amb els directors dels centres d’aquest municipi, parlant d’aquest decret,
totalment en contra, també. Les ampes?
Sra. Aragonès: No, jo també he parlat amb molts col·lectius i totalment a favor.
Sr. López: Miri l’article de...
Sra. Aragonès: Això és molt subjectiu.
Sr. López: Sí, no dic que no.
Sra. Aragonès: Clar!
Sr. López: Miri l’article del Diari de Tarragona. Les ampes estan en contra d’aquest decret
d’escola inclusiva. És a dir, no és una cosa que ens haguem inventat nosaltres els socialistes,
és que darrere hi ha un transfons, el que estem dient és obrim el debat, no presenteu una
proposta feta, anem a parlar d’això, és molt important, és molt important, afecta a 1.600 nens
del nostre municipi i nosaltres no tenim ni veu ni vot.
Sra. Aragonès: És que no ens entenem. [Inaudible 02:00:14]
Sr. Chamizo: No crec que sigui una proposta feta perquè encara quan diuen “tot seguit es
donarà a conèixer als sindicats, grups parlamentaris i tots els membres de la comunitat
educativa per tal que el coneguin de primera mà i ajudin a millorar-lo”, escolti, suposo que Junts
per Catalunya al parlament farà propostes, Esquerra farà propostes i el PSC suposo que també
farà propostes i entre tots el milloraran però és que decidir ara en un avantprojecte, tampoc...
Sr. Alcalde: D’acord. Passaríem a la votació de la moció tal com està. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovada la moció.
El menjador escolar ha de deixar de ser considerat un servei o una prestació complementària
per passar a ser reconegut com un ESPAI EDUCATIU. L’espai educatiu del migdia forma part
del concepte d’educació en tota la seva dimensió i, per tant, és part inherent del sistema
educatiu. Cada administració, i també la comunitat educativa, han d’assumir les seves
competències i responsabilitats.
L’impacte directe en el creixement, la socialització i l’educació en una alimentació saludable i
equilibrada dels infants, i molt especialment per aquells i aquelles alumnes de famílies més
vulnerables, és molt important. Cal tenir present que un 30% del temps que els infants passen
a l’escola, ho fan al menjador.
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El menjador escolar ha de ser de caràcter universal, no obligatori, com a mínim en tota l’etapa
d’ensenyaments obligatoris (3-16 anys), garantint l’equitat perquè cap alumne pugui quedar
exclòs per motius econòmics. I ha d’estar vinculat i plantejat també des del Projecte Educatiu
de Centre, establint els mecanismes de coordinació necessaris per garantir la seva efectivitat.
L’administració educativa és l’administració competent i responsable de garantir el bon
funcionament de l’espai educatiu del migdia. I ha de fer-ho amb el finançament corresponent,
podent cercar altres actors que gestionin, i amb la planificació, la programació i les garanties
professionals adients, tant les que tenen a veure amb l’alimentació com les que tenen a veure
amb l’educació de l’esbarjo, el descans i el lleure. I ho ha de fer atenent les ràtios màximes de
nombre d’alumnes que permetin una bona atenció de l’alumnat.
L’espai educatiu del migdia té un clar interès públic i, per tant, la seva gestió ha d’assegurar els
principis de la contractació pública. Els centres educatius han de comptar amb les condicions
per afrontar una contractació pública d’aquesta naturalesa, i ha de tenir la possibilitat
d’encarregar-ho a les associacions de pares i mares, com a entitats directament lligades als
centres educatius, garantint un servei de qualitat per preservar la funció educativa del menjador
escolar.
El Parlament de Catalunya, durant el darrer debat de Política General, i el conjunt de la
comunitat educativa han instat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a aturar els
treballs d’elaboració i aprovació del seu projecte de Decret de menjadors escolars, fet
d’esquena als agents educatius i els grups parlamentaris.
Des del Grup Parlamentari Socialista -Units per Avançar vàrem presentar una interpel·lació, el
18 de maig de 2017, exigint la presentació d’un esborrany de Decret que comptés amb el
treball i el consens de totes les parts implicades.
El Ple de l’Ajuntament, 9 vots a favor (grups municipals: PSC, A-VX+; IMM; Grup mixt), 1
4 vots en contra (grups municipals: PDeCAT i ERC) i 1 abtenció (grup municipal: C’s)
acorda:
PRIMER.- Instar el Govern a aturar l’actual esborrany i iniciar una nova proposta des del
consens, amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del migdia –
menjador.
SEGON.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal dins el
sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el currículum educatiu i en els
ensenyaments obligatoris.
TERCER.- Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, per garantir un
servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat NEE pel pròxim curs
2019/20.
QUART.- Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la normativa
europea, que prioritzi la qualitat del servei.
CINQUÈ.- Treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els consells comarcals i
la comunitat educativa per fer possible que les AMPES i AFES que ho desitgin, i complint amb
els principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió directa del servei de menjador
escolar, amb l’aprovació del consell escolar de centre, fins que s’aprovi un nou marc regulador
de consens amb la comunitat educativa.
SISÈ.- Recuperar el servei de menjador als IES i plantejar, en el marc de debat sobre reforma
horària, l’avançament de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels
joves.
SETÈ.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Coordinadora SOS menjadors.
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14. Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: Passem a Precs i preguntes.
Sr. Velasco: Le quería trasladar a través de la pregunta porque me, por reiterada no deja de
ser preocupante para el municipio, Sr. Tico. No, no, no, el tema…¿estamos haciendo las obras
de finalización de la plaza de los Olivos que finaliza al final de año? Primero de año. Es el tema
otra vez de, y además ha sido recurrente porque nos lo han preguntado bastantes vecinos, el
tema de cómo arregláis una plaza y el tema de los pinos que a los dos días con lo que hagáis
los vais a volver a levantar. Si no me equivoco ahí hay, me parece, 15 o 20 pinos…no, no, si la
pregunta es si se ha tenido en cuenta la retirada de los pinos, era la pregunta, no era el
proyecto, era si se ha tenido en cuenta que hacemos obras y luego, con el tiempo, los pinos
que sabemos que hay pino con la raíz tan a flor de tierra que tienen nos sirve para que
después volvamos a tener que retirar por las raíces de los pinos.
Sr. Pérez: El pino es evidente que está antes de que iniciamos la plaza y le recuerdo que el
pino está protegido en este municipio. De hecho los que se han caído los ha tirado el viento, no
es que lo hayamos cortado nosotros. Nosotros intentaremos salvar dentro del proyecto todos
los pinos que hay y todos los olivos y algarrobos. Es evidente que alguno a lo mejor por un
tema de accesibilidad se tendrá que quitar. El tratamiento que se está haciendo en la plaza de
los Olivos, como se llama, es un tratamiento muy, prácticamente de hormigón no lleva nada, es
muy natural, es algo compactado, mucha zona verde, son pasillos de arena compactada, hay
una pequeña zona donde realmente adoquinada pero ahí no hay pinos y en concreto es un
pequeño parque y lo que se ha intentado es salvaguardar los pinos, los olivos, el palmito,
intentar dejarlo lo más natural posible para precisamente no tener una [Inaudible 02:03:17] el
día de mañana con los pinos. Los pinos que se han caído, llovió, es verdad que son pinos…se
sabe que en Miami el terreno es muy rocoso y la raíz del pino coge un radio muy ancho y es
verdad que rasas incluso de metro y medio [Inaudible 02:03:33] por tema de canalización del
alumbrado que va han tenido, han afectado incluso al pino porque cuando ha hecho viento y ha
bufado, a pesar de que cuando bufa se sabe que los pinos se caen, es verdad que ha tumbado
todos los pinos el viento pero el tratamiento que se quiere hacer de esa plaza es muy, muy,
muy natural, muy sensible, o sea, lo mínimo, lo mínimo de lo mínimo. En el espacio donde se
hace algo de hormigón no hay pinos, ya le digo yo que no hay pinos y el tratamiento y la
afectación que pueda tener el pino de las raíces ya van zonas con escolleras para que sigan
igual que está. No va a tener ninguna afectación en el proyecto, en el tema del hormigón para
que el día de mañana genere un problema. No obstante, yo le invito a usted a ir a mirar el
proyecto sin ningún problema.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Velasco: Gracias. Tenía una segunda pregunta. Era el tema del cuento de la Leyenda Roja,
la verdad es que se comentó que se iba a donar a los colegios un número de cuentos, etcétera.
Queríamos preguntar si esta actuación está realizada y la información que teníamos…
Sra. Esquius: Sé que se estaban preparando unos lotes tanto de la Llegenda de la Lluna como
de los premios literarios pero ahora no sé si ya se han llevado a la escuela o no pero creo que
sí porque estaban haciéndose las cajas. Si es la pregunta…
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Sr. Velasco: Sí, si este número de libros que tenemos vamos a hacer ya el…que me parece
que se entregaba a colegios, etcétera.
Sra. Esquius: Sí, unos ejemplares a las escuelas.
Sr. Velasco: Se tienen que llevar.
Sra. Esquius: Yo he visto las cajas preparadas para llevar, si se han llevado o no te lo pregunto
pero creo que sí porque no las he visto ya en Cultura.
Sr. Velasco: Gracias, se lo agradeceré.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? No? Per part del grup d’Esquerra, alguna
pregunta?
Sra. Aragonès: Sí. Li agraïm al regidor Gallardo que ens ha fet arribar la informació sobre un
curs de dron i la compra d’un dron per part de la regidoria. Teníem la pregunta aquesta, ens ha
arribat aquest matí la informació, per tant, agraïts, ens la mirem i si tenim algun dubte ja li
plantejarem. Hem vist que la societat o la unió, és com una mena d’agrupació d’entitats
asseguradores, ara ha publicat un informe sobre la seguretat als habitatges, a les vivendes a
nivell de Catalunya i realment, ostres, ens ha frapat una miqueta la probabilitat que amb
aquesta estadística agafada sempre, evidentment, amb pinces perquè estem parlant que
darrere hi ha les empreses asseguradores, per tant, moltes vegades les dades hem de ser
conscients que tinguin un altre tipus de finalitat, però veiem que hi ha un 78%, puntua el valor
amb un 78% de probabilitat de robatori als habitatges al municipi de Mont-roig del Camp i ens
convertim en el segon municipi de tota la província de Tarragona parlant d’aquest tipus
d’inseguretat. No sé si coneix aquesta estadística, aquest informe publicat realment fa pocs
dies o poques setmanes ara que recordi, no sé ben bé quina credibilitat li donen en aquestes
publicacions i més que res perquè un 78% potser que en fem un cas relatiu però potser és una
xifra que seria important posar-la, com a mínim, sobre la taula, estudiar-la i valorar-la, com a
mínim.
Sr. Gallardo: Si se’n recorda, ja fa uns mesos, abans de que tingués lloc la Junta Local de
Seguretat, un informe molt similar, jo pràcticament les dades que està donant corresponen a
aquest informe que es va publicar a nivell de les asseguradores a nivell Espanya, a nivell
nacional, parlava d’unes xifres de probabilitat molt similars, davant de la sorpresa que això va
sortir publicat al Diari de Tarragona, en l’ordre d’aquest 78-80% de probabilitat de patir un
robatori. Davant d’aquesta notícia, vam obtenir, ens vam descarregar l’informe de la pàgina
web de l’asseguradora, també...parlo de memòria, i evidentment vam veure que era una
apreciació purament subjectiva per part de la Patronal Asseguradora i no hi havia una
metodologia de càlcul contrastada o que ens permetés d’alguna forma, si més no, esbrinar com
s’havia muntat aquest índex de probabilitat, que no deixa de ser una probabilitat. El que sí vam
traslladar tant a la Policia local com als Mossos d’Esquadra, aquest estudi, aquest informe i, en
motiu, si se’n recorda, de la Junta Local de Seguretat, vam invitar als portaveus dels diferents
grups polítics perquè poguessin participar, va tenir lloc en aquest saló de Plens i tant els
responsables com el cos de Mossos d’Esquadra com la Policia local ens van comentar que la
realitat fàctica era molt diferent a aquesta probabilitat que, de fet, ara no tinc les dades aquí i si
vol ja li enviaré perquè tot això està recollit en l’acta de la Junta Local de Seguretat, els fets, els
il·lícits patrimonials havien minvat respecte a l’any anterior, o sigui, hi ha una tendència
moderadament a la baixa d’aquests fets delictius, la qual cosa es contradiu totalment amb
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aquestes apreciacions. Desconeixem com s’ha calculat, desconeixem fins a quin impacte, no hi
ha cap mena de coneixement per part dels cossos i forces de seguretat tant autonòmic com
local d’aquesta dada i, ja li dic, no es conjumina en absolut amb la realitat que és molt més
moderada i evidencia un lleu descens dels il·lícits patrimonials. De totes maneres, ja li faré
arribar les dades concretes perquè ara no les tinc al cap i no li puc donar una resposta més
concreta.
Sra. Aragonès: Sí, sí, precisament en aquesta Junta Local de Seguretat no hi vam poder
assistir perquè la van canviar d’hora i, per tant, era incompatible amb el nostre horari laboral
però si ens trobem ja amb el segon cas d’un informe o d’una enquesta, d’una estadística que el
que fa és contradir les dades que nosaltres disposem a nivell intern, potser que en fem alguna
cosa, és a dir...
Sr. Alcalde: Nosaltres hem de fer cas a les dades dels Mossos d’Esquadra i Policia local.
Sra. Aragonès: A les nostres però em vull referir, jo em vull referir que si aquestes empreses
estan donant xifres fictícies això pot ser...em referia a aquest aspecte, és a dir, si hi ha aquesta
associació d’empreses asseguradores que de forma tan flexible es permeten utilitzar unes
dades que no contrasten amb les realment reals que tenim nosaltres a la Policia local, vostès
saben que la inseguretat, probabilitat de robatoris hi ha gent que la pot inquietar i la pot
provocar cert...aleshores, penso, ens hem de deixar utilitzar aquestes dades que són fictícies i
no hem de fer res? És a dir, hi ha alguna manera per poder denunciar o poder posar sobre la
taula que estan dient que Mont-roig del Camp té un 78% de probabilitat en els seus habitatges
de patir un robatori i ens quedem tan alegrement feliços? Ho hem de permetre que això passi?
Perquè, clar, si...
Sr. Alcalde: De moment estan aconseguint...
Sra. Aragonès: Si ja són dues estadístiques en tan poc temps.
Sr. Alcalde: De moment estan aconseguint el que volen que és que hi hagi ressò d’això i que
els propietaris privats contractin noves assegurances o contractin nous serveis de vigilància. Ho
estan aconseguint, aquesta és la realitat. Tant l’un com l’altre el que pretenien és això, ficar al
debat el fet de que aquí hi ha un setanta i pico...clar, tenim catorze mil...em penso que són
14.000 habitatges...no sé si, no, unitats d’IBI són 14.000 però habitatges són menys, tenim més
de 10.000 habitatges i d’aquests habitatges, sap vostè, que n’hi ha moltíssim de segona
residència, moltíssim, molta segona residència que venen la gent un cop a l’any, etcètera.
Estadísticament, probablement, segur, no dic que no, el nostre municipi respecte altres
municipis no té...els propietaris d’aquestes vivendes no tenen contractades ni alarmes ni
assegurances més completes ni etcètera, etcètera i ells treuen això perquè, precisament, crear
una mica d’alarma i que això provoqui que el seu negoci funcioni millor. De rebot el que estem
fent nosaltres és crear, nosaltres no, ells ja ho fan, crear certa preocupació entre la població i
també fan un efecte crida per aquells que volen venir aquí a fer coses que no estan bé, doncs,
que vinguin. Podem fer algo amb aquestes empreses? Sí, podem dir-los que deixin de treure
aquests números que ens afecten tant.
Sr. Gallardo: Però, a veure, hi ha una cosa...
Sra. Aragonès: Si s’està enganyant a la gent.
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Sr. Gallardo: No [Inaudible 02:13:21]
Sra. Aragonès:: Jo ho trobo molt injust que s’utilitzin unes dades que no siguin correctes i que
això ens pugui perjudicar.
Sr. Alcalde: Ningú està dient que no siguin correctes, eh! el que estan dient, jo no he llegit
l’estudi, vaig llegir una mica del primer que va sortir, el que estan dient que si nosaltres tenim x
vivendes, el nostre municipi, aquestes vivendes respecte el que és la mitjana hi ha moltes
menys que estan amb assegurances, amb alarmes, etcètera.
Sr. Gallardo: Si em permeteu. A veure, anem a veure, és que no...es pot dir però no estan dient
res que no sigui veritat perquè no és una dada real. Si m’escolten, si us plau. Vostè pot
construir un estudi de probabilitats amb qualsevol metodologia, vostè pot agafar uns
paràmetres i dir “escolti, en funció del nombre de segones residències, el nombre de kilòmetres
quadrats, el nombre de kilòmetres de carrer, el nombre de fets realitzats, el nombre de població
estacional, li assigno unes probabilitats, construeixo un model i em dona aquest índex de
probabilitat”, fantàstic. Jo no li puc rebatre perquè, primer, no tenim ni la metodologia al nostre
abast perquè ni tan sols ens l’ha fet arribar i ni tan sols ho publiquen. Llavors, ells què estan
dient? Vostès tenen una major probabilitat de patir un fet delictiu sobre el patrimoni que la
mitjana de municipis catalans o espanyols, en aquest cas. Molt bé. En què ho fonamenten?
Intuïm que ho fonamenten en el nombre de segones residències, senzillament per això.
Llavors, nosaltres què és el que hem de fer? Nosaltres el que hem de fer és contrastar les
dades reals. Les dades reals ens diuen que hi ha una corba delinqüencial que és la que és, que
es manté amb un ritme molt moderat i que va decreixent progressivament per l’eficàcia tant de
la Policia local també dels Mossos d’Esquadra. Això s’ha de reconèixer, funciona bé. Els nivells
de delinqüència, llevat de puntuals fets que afecten sobretot en moments molt concrets i que
normalment tenen que veure amb bandes organitzades que actuen en un determinat moment i
que s’exhaureixen quan es desarticulen, estan funcionant d’una forma prou satisfactòria.
Nosaltres ho vam discutir a la Junta de Seguretat i, si no m’equivoco, vam fer un ressò, un
comunicat a alguns mitjans de comunicació desmentint radicalment aquesta situació. El que
passa és que desmenteixes una dada que realment no diu una cosa diferent a la que succeeix
perquè la probabilitat de que succeeixi alguna cosa no és una dada real, això per començar.
Adreçar-nos a les asseguradores per dir-los que no facin servir aquesta dada? Diran “escolti,
nosaltres som totalment sobirans per fer-la servir”. Nosaltres el que tenim que fer en tot cas
ressò, i és el que hem fet puntualment, és que les dades reals són favorables perquè hi ha una
contenció clara amb el fet delinqüencial sobre el patrimoni. Altres opinions? Doncs, si vostès ho
creuen oportú, ho podríem estudiar de fer algun tipus de comunicat però adreçar-nos a les
asseguradores no aconseguirem res perquè, precisament, hi ha un efecte interessat, els
interessa comercialitzar assegurances i alarmes, sobretot en un mercat molt important com és
aquest municipi perquè té un gran nombre d’unitats residencials, interessa molt i, de fet, els
humans funcionem una mica per aquests inputs. El Bonmont s’ha tret la seguretat i tothom ha
contractat una...la seguretat que hi havia i tothom ha contractat una alarma, pràcticament ara lo
estrany és trobar-se una casa sense alarma. Han incrementat significativament els fets
delinqüencials? No, no s’han incrementat significativament però, què és el que ha succeït? Que
hi ha una sensació. Jo crec que interessadament aquest grup d’empreses o aquesta patronal
està transmeten una sensació d’inseguretat en general. I què és el que fan? El biaix per
desenvolupar el seu negoci és cap els municipis de segona residència. Si vostè agafa, jo parlo
de l’espanyola, ja me la revisaré aquesta, si vostè agafa l’espanyola sobretot eren municipis
costaners, allà és on hi ha un gran parc d’habitatges que interessaria fer-ne negoci amb ells.
Per tant, sense menysprear el que fan els demés, nosaltres, jo el que els puc dir és que els fets
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són els que són, els facilitaré les dades, els facilitaré l’estudi que tenim que és el que ens vam
baixar en motiu de l’anterior fet, perquè va ser fins i tot va sortir publicat al Diari de Tarragona
en primera pàgina, inclús, si se’n recorden, ho vam tractar en un Ple com un assumpte tret pel
propi govern, doncs, home, clar que ens preocupa i en tot cas no menyspreem que puguem fer
alguna altra qüestió com vostè, entenc, que està suggerint.
Sr. Pellicer: Jo només dir-li que en aquesta junta que jo vaig assistir com a portaveu, jo mateix
vaig demanar als cossos de seguretat de Mossos que si aquestes dades no eren les correctes
perquè ells tenen una altra estadística, doncs, el seu departament de comunicació fes algun
tipus de declaració a fi efecte de dir “a Mont-roig hi ha aquest índex tal”, sense donar les dades
si són de protecció o el que siguin, no se si ho van acabar de fer o van posar algun tipus de
pega però és evident que si ells tenen unes dades que realment no és la realitat, pues, el seu
departament que les faci públiques a fi efecte de contrarestar aquesta noticia que ens afecta.
Sr. Pérez: Una cosita, Fran, perdona, es que seguramente, como dice muy bien Juan, no es un
dato que sea incorrecto, seguramente es correcto pero es el dato que ellos quieren coger, no
sé, a lo mejor cogen el 78% de las viviendas que no tienen alarmas son robadas, con eso ya
les vale, pueden ser robadas, eso es un dato correcto seguramente pero ya les vale. ¿La
noticia cuál es? Que el 78% de las viviendas pueden ser robadas y es un dato, como dice
Juan, real pero no es real en general.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més?
Sra. Aragonès: Sí. La segona pregunta, el que es ha preocupat veure la noticia del Ressò
Mont-rogenc referent al tapís original de Miró-Royo, que degut a les obres que s’estan fent a
l’església vella s’ha embrutat, s’ha omplert de pols i és transmetre una miqueta el nostre
descontentament perquè probablement amb obres així, amb obres artístiques així, abans de fer
obres s’haurien d’haver pres una mica les mesures tècniques pertinents per intentar i evitar al
màxim qualsevol dany. Gràcies.
Sr. Alcalde: Ho està afirmant que ha passat to això? No està preguntant, està afirmant
directament. Ara li aclarirem que no és el que està vostè dient perquè ha afirmat durant tota la
seva intervenció i no és cert. Si us plau.
Sr. Pellicer: Jo quedo sorprès davant d’aquesta declaració, no la seva, la que s’ha fet perquè
no és el que ha succeït. És a dir, es va fer una primera actuació al vestíbul, evidentment, amb
les portes tancades i no hi va haver. I la segona actuació que es va fer a l’interior, es va
despenjar el tapís per les indicacions d’un tècnic, es va guardar i es va tapar i s’ha fet la segona
actuació sense cap d’allò i el tapís no ha estat afectat per res. Si algú o altre ha entrat allí i ha
considerat això, jo tinc un informe aquí de l’empresa que ho ha estat fent, per lo tant, no sé a
què ve aquesta declaració de...sorprès total, inclús...
Sra. Aragonès: Persones enteses que han vist el tapís i que està molt brut, que estava molt
deteriorat degut a la pols que tenia impregnada.
Sr. Pellicer: Escolti, que estigui brut de quan estava i ningú el netejava jo no ho sé, però que de
les obres que ha fet l’empresa municipal ha tingut la cura constant i continua de vetllar pel tapís
i no posar-hi un gram de pols, això ja li puc dir jo. Ara, si els que hi eren abans no ho van cuidar
i no el van netejar i no li van treure mai la pols, això ja no ho sé jo això.
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Sra. Esquius: Jo vull afegir que abans de començar les obres vam fer venir una experta, sobre
el mes d’octubre, que tenim un pressupost i un informe d’aquesta persona, vam fer venir
aquesta noia, ens va fer un informe sobre l’estat en què es trobava el tapís, ens va dir que
presentava...que estava en bastant bon estat de conservació, que tenia pols superficial i
algunes deformacions per temes de la subjecció actual. vam fer cridar aquesta noia també
perquè ens preocupava molt el tema de que sabíem que l’havíem de traslladar de lloc perquè
es ficarà en una altra ubicació i ens preocupava el tema de en quin estat estava per poder-lo
despenjar, que no se’ns quedés a les mans o qualsevol cosa així. Per tant, vam intentar saber
si es podia traslladar, ens va dir que es podia traslladar perfectament, que l’estat del tapís
permetia desmuntatge, trasllat, emmagatzematge i tot això mentre fèiem les obres. Després, el
tapís es va desmuntar i col·locar, es va traslladar quan abans de començar a fer pols a
l’interior, com ha dit el Ferran, una cosa són les obres de fora i una altra són les de dintre, és
més, un cop traslladat, el dilluns passat, aquesta noia va tornar a venir perquè ha de fer
aquesta neteja superficial que ja estava prevista per fer i no va dir res, no va dir “ep, que
aquesta pols”, no va fer cap comentari. Va mirar al darrere perquè l’interessava veure el darrere
també un cop despenjat, per tant, la pols que té el tapís és la pròpia del pas del temps, no ve
de les obres que s’estan realitzant, a part de que no hi ha entrat ningú allà a fer una inspecció
ocular més que aquesta noia o sigui que no sé qui és que ha pogut dir això. El tapís ara està
tapat i quan les obres s’acabin aquesta noia farà la neteja aquesta que ja dic que estava
prevista. A més, ens ha fet una sèrie d’indicacions perquè la subjecció ha de ser diferent de la
que teníem per evitar que hi hagi humitat per a part del darrere i que toqui a la paret i una sèrie
de coses. No hi ha cap problema i no cal patir per la integritat del tapís.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna resposta, Sra. Aragonès?
Sra. Aragonès: Nosaltres no ho teníem entès així i, per tant, els hi havíem traslladat la nostra
opinió. Evidentment, vostès insisteixen que no s’ha fet malbé, que està en òptimes condicions i,
fins i tot, que s’hi farà una neteja posterior, doncs, de primera, perfecte.
Sr. Alcalde: Per part del grup del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Tinc una, suposo que deu ser pel regidor de...el Ferran Pellicer, l’altre dia a les
xarxes socials va haver una sèrie de veïns de la Pixerota que van recollir brossa, tot això de la
platja i demés. Llavors, arrel d’aquella imatge que vaig veure, faig aquesta pregunta, si pel
pressupost de l’any que ve 2019 hi ha alguna partida prevista per incrementar el temps de
recollida a les platges, és a dir, al menys consensuar-lo amb l’apertura, amb l’horari d’apertura
dels càmpings, si tanquen l’1 de novembre, doncs, que vagi tot lligat, no?
Sr. Pellicer: En principi es va plantejar que un dia a la setmana es recolliria tota la basura, el fet
real és que no dona amb un dia recollir-la tota i ara es farà, com a mínim, duri un dia, un dia i
mig o dos, la recollida de tot, m’explico? És adir, cada setmana es buidarà totes les papereres
perquè no hi hagi cap mena de problema, el que passa que dins de l’ajustament d’horaris, es
va plantejar primer en ves de dedicar-li un dia, doncs, sembla ser que hi ha basura i d’allò i es
té que allargar més. Ja s’ha planificat que crec que a partir d’aquesta setmana ja es passarà
tota, no sé si tardaran un dia i mig o tardaran el que...amb un dia no dona.
Sr. Chamizo: D’acord, més que tot...
Sr. Pellicer: No, no, en som conscients i per això hem rectificat.
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Sr. Chamizo: Després una altra pregunta era, que s’ha parlat en un Ple, el tema de la fibra
òptica al municipi, com està el tema? Aquella empresa va acabar, no va acabar, va fer? No
sabem res més d’això.
Sr. Pellicer: Que jo sàpiga, aquí, davant de casa meva hi ha una caixa de fibra òptica i ja està
aquí instal·lat i si un vol la fibra òptica ja la pot contractar.
Sr. Chamizo: Hi ha una part que quedi pendent o...?
Sr. Pellicer: Això no li sé dir. Lo que sí que ara hi ha operaris canviant cables per dintre aquí el
casc és pel tema d’Endesa que està reforçant totes les línies elèctriques.
Sr. Pérez: Yo lo único que le puedo decir en el tema de la fibra óptica es que en principio estas
compañías donde el tendido eléctrico es soterrat ellos sí hacen propuestas, implantan el
servicio, como por ejemplo en la avenida Catalunya y como pasará seguramente en la avenida
Barcelona. Ellos el problema lo tienen en la fibra óptica donde el cable es aéreo. Por desgracia,
en el municipio tenemos muchos kilómetros de cable aéreo. Yo entiendo que ellos ya hacen
estudios de dónde tienen el cable aéreo y donde está soterrat i, a partir de ahí, como bien dice
Ferran, es un servicio liberado y las empresas, cada una hará la instalación que tenga que
hacer y supongo que comercializará…
Sr. Pellicer: Jo crec que en un temps no massa llarg estarà tot perquè tenien un plaç, és a dir,
dit pel govern central d’adequació a fibra òptica i això ja...i per això em sembla que hi va haver
un boom una mica així que semblava que d’allò i tenen que acabar amb els terminis que els li
marca el govern central perquè hi hagi aquesta oferta.
Sr. Chamizo: L’última pregunta que tenia és referent a unes papereres noves que s’han ficat de
l’Eco-friendly, el cost d’aquestes papereres si saben quan ha pujat?
Sr. Alcalde: Unes de selectives?
Sr. Chamizo: Sí, algo així de selectives.
Sr. Alcalde: Però això anava dintre de la licitació de les papereres.
Sr. Chamizo: De les antigues, dels 135.000 euros aquells?
Sr. Alcalde: Sí, anaven totes dintre del mateix lot, era...dintre d’aquell lot, millores.
Sr. Chamizo: D’acord, ja està. Molt bé, gràcies.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? No? Si no hi ha cap pregunta, s’aixeca la sessió.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

14 de novembre de 2018
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