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

2019/01
Ordinari
4 de gener de 2019
9 de gener de 2019
13:00 h. – 15:20 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Juan Gallardo Algueró, regidor IMM
Vicente Pérez Mula, regidor IMM
Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+
Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+
Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT
José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT
Imma Margalef Ciurana, regidora PDeCAT
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM
Francisco Velasco Autor, regidor C’s
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
Alberto Viñas Velasco, Interventor

S’ha excusat d’assistir-hi:
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
Sr. Alcalde: Donaríem inici al Ple ordinari. Han excusat la seva assistència la regidora Irene
Aragonès, la regidora Yolanda Pérez i el regidor Ángel Redondo per diferents motius

1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 14 de
novembre de 2018.
Sr. Alcalde: I el primer punt de l’ordre del dia seria aprovar l’acta de la sessió del dia 14 de
novembre. La del dia 20 de desembre encara no està traslladada i s’hauria d’aprovar la del 14
de novembre. Si algú té algun comentari a fer. No? Doncs, quedaria 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 14 de novembre de 2018.
I no havent més observacions a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.

2. Donar compte dels Decrets del número 2556 al 3037 de l’any 2018.
Sr. Alcalde: El següent punt és donar compte dels decrets, del número 2.556 al 3.037 de l’any
2018. No sé si hi ha algun comentari. No? 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 14294/2018. Aprovar inicialment, si s’escau, modificació
de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial
o utilització privativa dels béns de domini públic.
Sr. Alcalde: Doncs, passarem al següent punt que seria el tercer. Aprovar inicialment, si
s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de taxa per l’aprofitament.
Si el regidor vol fer cinc cèntims, si us plau.
Sr. Gallardo: Sí, gràcies, Sr. Alcalde. És una modificació puntual de caràcter tècnic que ve
motivada per la sol·licitud del Departament, la unitat actuant, amb la qual es canvia el criteri
d’exempció dels afectats tenint en compte que ens diuen realment que “el mes d’abril del 2018 i
davant del fet d’aprovar el plec de clàusules reguladores del procediment obert per l’atorgament
a tercers d’autoritzacions municipals d’explotació comercial a les platges de Mont-roig del
Camp, el Departament d’Intervenció va comunicar la impossibilitat d’establir un cànon per
l’atorgament de les autoritzacions atès que existia l’ordenança reguladora número 19 que
estableix la taxa per aprofitament especial o utilització privativa dels béns de domini públic”. I
més concretament en el punt g on s’estableix la taxa per explotació en platges i zones
marítimo-terrestres. A fi efecte de poder repercutir el cànon i no materialitzar una doble
imposició, s’ha considerat adient modificar la taxa número 19 i eliminar aquesta tarifa a fi efecte
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de poder girar el cànon corresponent i, com he dit abans, no incórrer en un supòsit de doble
imposició. Per tant, és una modificació molt, purament tècnica que no té més abast.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta o aclariment per part dels grups? No? No? No?
Sr. Chamizo: Sí, jo en tinc una perquè no tinc...més o menys quant preveieu recaptar per
aquest canvi d’aquesta ordenança més o menys? És que no tinc les dades aquí.
Sr. Gallardo: Hauria de mirar el pressupost, no tinc...
Sr. Chamizo: Està al pressupost?
Sr. Gallardo: Sí. De tots maneres...
Sr. Chamizo: Ja ho miraré jo, d’acord. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor?
Quedaria el punt aprovat.
Identificació de l’expedient:

Ordenança fiscal número 19 ordenança reguladora de la
taxa per l’aprofitament especial o utilització privativa
dels béns de domini públic

Núm. Expedient:

14294/2018- Serveis Econòmics

Tràmit:

Aprovació inicial

Fets
1. Vist la sol·licitud de la Regidoria de Platges i d’acord l’informe tècnic de serveis territorials i
activitats.
2. Aquest Ajuntament pretén modificar la següent ordenança fiscal:
a. Ordenança fiscal número 19 ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament
especial o utilització privativa dels béns de domini públic, es modifica l’article 3,
tarifa general i s’elimina l’apartat G: Explotacions en platges i zones marítim
terrestre, i l'apartat D: Aparcament vigilat.
d’acord amb l’establert a l’article 15 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.
3.

Vistos els informes tècnics municipals emesos
enumerada anteriorment.

per la modificació de l’ordenança fiscal

4. Vist l’informe de l’interventor.
5. S’annexa la proposta de les nova ordenança reguladora número 19.
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6. Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 2 de
gener de 2019.

Fonaments de dret
1. Els articles 15, 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de les Hisendes locals,
estableix que els ajuntaments podran aprovar i en el seu cas modificar les ordenances
fiscals.
2. Article 24.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de les Hisendes locals. Estableix que
per determinar l’import de les taxes es podran tenir en compte criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes passius.

El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; ERC; FIC i C’s) i 4 Abstencions (grup municipal: PDeCAT) acorda:
1.

Aprovar inicialment, la modificació de l’ ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa
per l’aprofitament especial o utilització privativa dels béns de domini públic. S’elimina
l’apartat G: Explotacions en platges i zones marítim terrestre i l'apartat D: Aparcament vigilat,
de l’article 3. Tarifa general.

Segons detall de l’annex 1 que s’adjunta.

2. Sotmetre les esmentades modificacions a informació pública, mitjançant anunci al tauler
d’edictes i publicació al BOP. A més, per ser un municipi de població superior a 10.000 habitants,
cal publicar-ho a més en un Diari dels de major difusió de la Província.

3. En el cas que no es presentin al·legacions o reclamacions davant el període d’informació
pública, les esmentades inclusions i/o modificacions de les ordenances fiscals número 9
Reguladora de la taxa de llicències urbanístiques, i 10 Taxa per tramitació de llicència ambiental,
d’obertura i règim de comunicació prèvia d’establiments de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
s’entendran aprovades definitivament.

ANNEX 1- NOU REDACTAT

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO19 DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL O
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELS BÈNS DE DOMINI PÚBLIC
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Disposició general

A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.3.e, f, g, h, j, k, l, m, n, s, del RDL 2/2004,de 17
de desembre, Reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 27 d’aquest text aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitament especial
o utilització privativa dels béns de domini públic, que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 1r

Les taxes que es regulen en aquesta ordenança es basen en la contraprestació de la utilitat de
l'aprofitament o utilització del domini públic per persones naturals o jurídiques particulars.

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 2n

Estaran obligats al pagament de les taxes que s'estableixen en aquesta ordenança aquelles
persones que resultin titulars de les llicències, permisos o autoritzacions pertinents o que es
beneficiïn de l'aprofitament o utilització si no s'obtinguessin aquelles.
Seran responsables subsidiaris del pagament d’aquesta taxa els propietaris dels locals que en
siguin afectats en els següents casos:
a) en les ocupacions de domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa,
parades,barraques i quioscos de venda, esbarjo i altres anàlegs i en els aprofitaments del vol
públic amb tendals, elements constructius tancats, terrasses, voladissos a la via pública que
sobrevolin la línia de façana, sempre que la instal·lació es consideri com a fixa
b) en les ocupacions de domini públic amb mercaderies, material i maquinària de construcció,
runes, tanques, puntals, anelles, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
c) utilització especial del domini públic situat a l’entrada de garatges o locals destinats a la
guarda de vehicles amb la prohibició d’estacionament de vehicles.
No podrà ser titular de llicència, permís o autorització per l'ocupació o utilització del domini
públic, ni es produirà la renovació de les llicències si estan concedides sense que s'acrediti que
l'interessat es troba al corrent del compliment de totes les obligacions tributàries amb aquest
Ajuntament.
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En el cas de concessió de la llicència i si es constata que les obligacions tributàries de
qualsevol mena no estan al corrent, i si es realitzés posteriorment, la llicència serà anul·lada si
en el termini de 7 dies des de la notificació de la inspecció tributària no es compleixen totes les
obligacions tributàries amb aquest Ajuntament.
Article 3r
1. La taxa a satisfer serà el fixat a les tarifes següents, per cadascun dels conceptes que
s'especifiquen.
TARIFA GENERAL

Les quotes de les taxes regulades en la present ordenança es determinaran calculant el
següent polinomi, en base als imports dels seus factors i d’acord amb les normes específiques
que s’estableixen per l’aprofitament definit a cada epígraf:

Quota= TB x S x FC x CS x T

TB= Tarifa bàsica, es detalla en cada epígraf, expressada en euros per any, mes o dia.
S= superfície en metres quadrats de l’aprofitament, arrodonits en excés.
FC= factor corrector segons ús i activitat al qual es destina.
CS= coeficient de situació. És el que es detalla segons la categoria de la via pública en que
s’ubica l’aprofitament.
T= durada de l’aprofitament. En les autoritzacions per aprofitament amb caràcter indefinit és 1 i
la TB expressada en euros/any. En cas contrari, és el nombre de mesos o fracció, i de dies o
fracció aplicant la TB en €/mes o €/dia, respectivament. En les autoritzacions de durada
mensual, trimestral, semestral o anual, referents a epígrafs en que la tarifa bàsica estigui
establerta en euros per dia, es consideraran per al càlcul de la quota 30, 90, 180 o 360 dies
respectivament.
En el cas de produir-se la suspensió temporal dels aprofitaments amb motiu de la realització
d’obres municipals a la via pública, les quotes a pagar en cada exercici, es prorratejaran pels
mesos que duri la suspensió.

EPÍGRAFS
A) Ocupació del domini públic amb quioscos
Independentment de la quantitat que pugui acordar l'Ajuntament com ara el tipus de licitació per
a participar en una possible subhasta o la taxa per l'obertura del quiosc com establiment que
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pogués estar fixada, es liquidarà el concepte d'ocupació de la via pública segons la següent
tarifa:
TB=

36,00 €/m2 anual

S=

la que s’ocupi en termes de metres quadrats.

CS=

1

T=

1 any

FC=

1

B) Ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, mercaderies i
expositors comercials i altres anàlegs. Períodes anuals.
TB= 30,00 €/m2 anual
S= la que s’ocupi en termes de metres quadrats.
FC=

1

CS= coeficient de situació, segons la localització en que s’ubica l’aprofitament de l’ocupació, en
funció de la categoria de la via:

Tipus de via
1a categoria (Passeig-zona
marítimo-terrestre)
2a categoria (resta del municipi de
Mont-roig del Camp)

T=

Coeficient de situació
1
0,5

1 any

S’aplicarà una taxa mínima de 90€ en totes les categories.
La tarifa per l’ocupació del sòl de la via pública s’aplicarà per períodes anuals, tenint en compte
els anys naturals, sense ser possible fraccionament per períodes inferiors.

C) Ocupació del domini públic amb casetes on es desenvolupen activitats econòmiques,
mercaderies i expositors comercials. Períodes inferiors a 1 mes .
Les ocupacions per períodes inferiors a les anuals, es calcularan amb aquesta fórmula
únicament quan les ocupacions es realitzin en períodes inferiors a 1 mes.
TB= 1,00 €/m2 diari
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S= la que s’ocupi en termes de metres quadrats.
CS= 1
FC=1
T= dies ocupats

S’aplicarà una taxa mínima de 90€ en totes les ocupacions incloses en aquest apartat.

D) Ocupacions de terrenys durant les fires en general

D.1. Parades de venda de productes a les fires i festes:
TB= 1,00 euros setmanals/m2
S= el que s’ocupi i ,a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 15 metres quadrats.
T= nombre de setmanes
FC= 2
CS=1

D.2. Atraccions, espectacles, casetes de fira i similars.
TB= 1,00 euros setmanals/m2
S= el que s’ocupi i, a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 i un màxim 250 metres
quadrats.
T= nombre de setmanes
FC= 1,5
CS=1

E) Mercats actuals
Taxa per adjudicació i/o renovació
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Descripció
Venedors mercat casc antic poble, per any
Venedors mercat d’estiu, Passeig Marítim
Venedors mercat Miami Platja, per any

IMPORT €
382,90 €
490,55 €
490,55 €

Taxa per transmissió
Descripció
Traspàs, canvi de titularitat de qualsevol parada del
municipi.

IMPORT €
134,00 €

La taxa, és anual, tenint en compte els anys naturals, sense ser possible fraccionament per
períodes inferiors.
Les parades del mercat són de les mides establertes a l’ordenança específica de mercats
ambulants. Les taxes indicades són per unitat de parada.
Per instal·lar-se hauran d’aportat tota la documentació establerta a l’ordenança específica de
mercats ambulants.
Les parades només les podran utilitzar els titulars de les acreditacions; en el cas, que algun
d’ells cedeixi la parada a un altre venedor, perdrà la titularitat de la plaça del mercat i en el
següent exercici d’haver-se efectuat l’informe per part del servei de vigilància, no tindrà accés a
cap plaça.

F) Ocupació del domini públic amb mercaderies, material i maquinària de construcció,
contenidors i sacs de runes d’obres i enderrocs, tanques, puntals, anelles, bastides i altres
instal·lacions anàlogues

TB= 0,10 €/dia/metres quadrats.
S= la que s’ocupi i,a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 10 metres quadrats.
T= nombre de dies, amb un mínim de 15 dies.
FC= s’aplicarà igual a 1 fins a ocupacions de 15 metres quadrats; i 0,7 a partir d’ocupacions de
15 metres quadrats.
CS= 1

G) Utilització del sòl, subsòl o vol
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Per part d’empreses explotadores de serveis de subministrament que afectin a la generalitat o
una part important del veïnat.
La tarifa serà la regulada en el RDL 2/2004, 5 de març, TRLRHL.
Actualment és fixada en l’art 24.1 P3 en un 1,5 % dels ingressos bruts.
H) Ocupacions de circs
TB= 0,10 euros /m2/dia
S= la que s’ocupi en termes de metres quadrats, amb un màxim de 1000 metres quadrats.
T= nombres de dies.
FC=2,5
CS= 1
Independentment de la tarifa continguda a l’apartat anterior, s’estableix l’obligatorietat de
dipositar en concepte de garantia per la correcta reposició de la via pública, voreres i terrenys, i
per la correcte instal·lació i recollida de la publicitat instal·lada, les següents quantitats.
Fiança correcte instal·lació i recollida de la publicitat
Fiança reposició de la via pública

300,00 €
1.000,00 €

I) Permís especial d’ocupació provisional i justificada que comporti el tancament de la
circulació.
TB= 0,10 euros/m2/dia
S= la que s’ocupi i,a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 metres quadrats.
FC= 5
CS=1
T= nombre de dies.

Article 4t. Normes de Gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes anteriors es liquidaran per cada aprofitament
o utilització sol·licitada o realitzada.
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2. Els aprofitaments o utilitzacions que es produeixin hauran de ser autoritzats prèvia sol·licitud
de l'interessat. Si es produeix sense la preceptiva autorització, l'Ajuntament podrà exigir la
taxa corresponent, en el moment de detectar l’ocupació; i si l'aprofitament fos legalitzable,
mitjançant la tramitació adequada, autoritzar l’ocupació; o restituir l'aprofitament públic,
sense perjudici de les indemnitzacions i sancions que procedeixin.
3. L’encarregat municipal, quan detecti que s’està ocupant sòl públic en alguna de les
modalitats previstes en l’art. 3.B sense haver sol·licitat la corresponent llicència municipal i
no correspondre aquesta ocupació a un contribuent d’aquells considerats com "contribuents
d’aprofitaments continuats”, procedirà d’immediat a practicar-li una liquidació provisional, de
la que donarà compte a la intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
El fet d’haver-se practicat liquidació no evitarà en el seu cas, que al titular de l’establiment se
li apliquin les sancions previstes en la Llei General Tributària i altres disposicions legals
vigents al respecte.
4. Pels serveis aplicats als apartats A, B i C de les tarifes regiran les següents regles:
a) Tots els aprofitaments especials de la via pública s'entendran atorgats amb la condició que
l'Ajuntament, per mitjà de les seves autoritats competents, els podran revocar o modificar en
qualsevol moment, sempre que es consideri convenient per als interessos municipals o que
es produeixi alguna reclamació justificada sense que els concessionaris tinguin dret a cap
indemnització.
b) En el cas dels aprofitaments continuats es declara l'obligació per part dels interessats, a
donar part de l'alta i la baixa del mateix, que serà comprovada pel servei d'inspecció.
c) S'estableix específicament com a medi de comprovació del fet imposable d'aquesta
ordenança la revisió pel personal d'aquest Ajuntament de la superfície ocupada de la via
pública, revisió que s'efectuarà periòdicament, tant en els casos que dita ocupació hagués
estat sol·licitada i concedida com en els que l'ocupació s'hagués realitzat o s'estigués
realitzant sense la prèvia autorització municipal.
Les autoritzacions o llicències s'atorgaran llevat dret de propietat horitzontal o normes
comunals.
En cap cas, podrà sotsarrendar l’autorització o concessió a persona diferent del titular.
d) El titular de la concessió d'ocupació serà responsable de mantenir en tot moment l'estat de
neteja i higiene sanitària de la superfície autoritzada. En cas d'incompliment, podrà ser
sancionat prèvia inspecció municipal amb una multa de fins a 400 €.
5. Pels serveis aplicats a l’apartat J de les tarifes regiran les següents regles:
a) El nombre total d’instal·lacions de circs i similars que s’autoritzaran en la població serà d’un
per trimestre, tenint en compte que entre una autorització i la següent han de transcorre un
termini aproximat de 3 mesos i sempre segons criteri municipal.
b) Pel caràcter itinerant del circ, caldrà que la taxa d’ocupació de la via pública sigui abonada
abans l’ocupació de la via pública i en tot cas abans de la posada en funcionament de la
instal·lació.
Article 5è. Obligacions de pagament
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1. L'obligació de pagar les taxes que es regulen en aquesta ordenança regirà pel sistema
d’autoliquidació i naixerà en el moment de la sol·licitud i en el cas de no ser possible amb
l’atorgament neix amb l’atorgament de la corresponent llicència o autorització.
2. Sense perjudici d'allò que es preveu en el punt anterior, s’estableix l’obligació de pagament
previ de l’import de la taxa prevista en aquesta Ordenança per als sol·licitants de llocs
dedicats a l’activitat de pintor-retratista i per als circs, com a requisit necessari per a la
tramitació de la corresponent sol·licitud.
3. L’obligació de pagament de les taxes per entrades de vehicles, guals i prohibicions
d’aparcament es meritarà el primer dia de cada any natural o en el moment d’autoritzar-se el
disc o placa d’estacionament prohibit.

Article 6è. Exempcions i bonificacions.

1. L’Estat i la Comunitat Autònoma no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris pels serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per altres aplicacions que siguin d’interès per la
seguretat ciutadana a la defensa nacional.
2. Quan es realitzin obres municipals que dificultin l'ocupació i aquestes obres es financin en
part amb contribucions especials, les ocupacions comercials dels apartats A, i B, seran objecte
d'una reducció que es determinarà al propi expedient de contribucions especials i que anirà en
funció del percentatge d’aportació dels particulars a l’esmentat expedient.
3. Quan l'ocupació es realitzi amb motiu de la realització d'alguna activitat cultural, esportiva,
escolar, etc., que pugui ser considerada per l'Ajuntament d'interès municipal, es faculta a la
Comissió de Govern per a què, adopti l'acord d'exempció o bonificació que n'estimi més
apropiat per a cada cas.

Article 7è. Forma de pagament

El pagament de les taxes contemplades en la present ordenança s’efectuarà en la forma
d’autoliquidació o bé en el termini indicat en la corresponent liquidació d’ingrés directe.
En el supòsit que s’atorgui l’autorització sense el pagament previ de la taxa, es practicarà
liquidació per ingrés directe presentant en els serveis adients municipals tots els documents pel
càlcul de les mateixes.
No obstant el previst en els apartats anteriors, si un cop verificada l’autoliquidació o liquidació
aquesta resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
En els casos d’aprofitaments per entrades de vehicles, guals i prohibicions d’aparcaments ja
autoritzats i prorrogats i una vegada inclosos en el cens o matricules d’aquesta taxa, el
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pagament es realitzarà anualment, notificant-se col·lectivament per edicte, prèvia exposició
pública del padró.

4. Hisenda. Expedient 14078/2018. Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia pel
que s’aprova el Pla de Disposició de Fons.
Sr. Alcalde: El punt quatre és donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia pel que s’aprova el Pla
de Disposició de Fons. També demanaria al regidor.
Sr. Gallardo: Sí. És un punt de tipus també molt tècnic que ve condicionat per la normativa en
matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Amb aquest decret s’estableix el
pla de disposició, és a dir, el pla de pagament en un supòsit de que no es poguessin atendre
tots els pagaments, és una situació de màxims que ens obliga la normativa per aplicar i és diu
l’ordre [Inaudible 03:36], és a dir, qui va al davant de tots els demés. D’acord amb l’article, a la
modificació que es va fer en el seu dia, l’article 135 de la Constitució i la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera primer és el deute públic i, després, a partir d’aquí van
tots els demés conceptes. És un tema simplement que cal tenir-lo aprovat per normativa però
que no té major transcendència. Gràcies.
Sr. Alcalde: Únicament, un aclariment, el fet de que, tal com ha explicat el regidor, és la
normativa qui marca les prioritats, en aquest cas, primer és la càrrega financera i després són
les nòmines. Jo estic obligat a que sigui aquest ordre, per mi seria molt millor que primer fossin
les nòmines i després tota la resta però ve marcat per normativa. res més.
Expedient núm.: 14078/2018
Procediment: Pla de Disposició de Fons
Tràmit : Resolució
DECRET DE RESOLUCIÓ
1. ANTECEDENTS
La finalitat del pla de disposició de fons és la d’establir els criteris i ordre de prelació per
afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats líquides corresponents, les obligacions
degudament reconegudes per l’ajuntament, aconseguint l’adequada distribució temporal de
pagaments i cobraments evitant desfasaments transitoris en la tresoreria.
2. FONAMENTS DE PRET
L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora d’hisendes locals, i els articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel qual
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària, determinen que:
“L’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de
la Tresoreria que s’estableixi pel president de la Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la
prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.”
D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària,
i sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la prioritat absoluta del deute públic, s’estableix
que “Els crèdits pressupostaris per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les
administracions s’entendran sempre inclosos a l’estat de despeses dels seus pressupostos i no

13

podran ser objecte d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei
d’emissió. El pagament dels interessos i el capital del deute públic de les administracions
públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de qualsevol altra despesa”.
Atès l’art.16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament d’informació prevista
a la LOEPSF, trimestralment les Corporacions Locals actualitzaran els seus plans de tresoreria
amb el detall que s’estableix a l’article de referència i trametran aquesta informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Els pagaments de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp s’ordenaran atenent en primer lloc a
l’ordre que estableix la normativa de referència i a continuació, en base a la coherència i bones
pràctiques en la gestió de la tresoreria:
1.- Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers i a l’amortització
de capital dels préstecs vigents amb entitats de crèdit, es faran efectius als venciments
establerts en els quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a les
devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti amb entitats financeres.
2.- Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran, com a màxim, el darrer dia del mes a
que corresponguin.
3.- Despeses contretes en exercicis anteriors.
4.- Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per domiciliació bancària.
5.- Impost sobre la renta de les persones físiques i impost sobre el valor afegit.
6.- Liquidacions tributàries de qualsevol administració (cànon de l’aigua.....).
7. Pagaments en compliment de sentències.
8. Devolució d’ingressos indeguts.
9.- Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com a caràcter
general totes les obligacions per tercers davant l’ajuntament i que venen documentades
mitjançant factura dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es satisfaran
per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data d’entrada de la
factura en el registre de factures, tenint preferència les factures més antigues.
10.- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà en compte
la data presentació de la documentació justificativa per part dels beneficiaris al registre general
de l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma
anàloga als venciments de les factures de proveïdors.
11.- La resta de pagaments.
Per la qual cosa, en virtut de les atribucions conferides, RESOLC:
1.- Aprovar el pla de disposició de fons de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Aquest pla de
disposició de fons serà vigent mentre no se n’aprovi un altre.
2.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
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5. Hisenda. Expedient 12900/2018. Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat
3T2018.
Sr. Alcalde: El punt cinc és donar compte al Ple de l’informe de morositat del tercer trimestre de
2018. Si us plau, Sr. Regidor.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Com és preceptiu, cada tres mesos, cada trimestre es dona
compte al Ple del període mig de pagament que ve condicionat per la normativa en matèria de
morositat de les operacions comercials. El període mig de pagament de l’Ajuntament al tercer
trimestre del 2018 és de 13,11 dies, el màxim és de 30 dies. Cal tenir en compte, si vostès el
volen comparar o fan l’exercici de comparació amb exercicis anteriors, no és homogeni perquè
al desembre del 2017 es va produir un canvi normatiu que ha fet modificar els criteris de càlcul
però val a dir que, si prenen com a referència el període màxim de pagament són 30 dies
establert per normativa, ens trobem en un terç d’aquest límit, per tant, la situació del ritme de
pagaments de l’Ajuntament és, com sempre, folgada i estem molt per sota del màxim legal
previst. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. És un donar compte,
Expedient número: 12900/2018
Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat 3T2018
Tràmit: Donar compte al Ple

En virtut de l'establert en Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, adjunt remeto l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou
el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'està incomplint el
termini.

S’adjunta Informe de Tresoreria Intervenció de l’Informe de Morositat 3r Trimestre 2018

6. Secretaria. Expedient 2180/2017. Nomenar, si s’escau, el representants de la
Corporació en altres organismes, en el quals ha d’estar representat
l’Ajuntament.
Sr. Alcalde: Passaríem al següent punt que, aquí sí, és ja nomenar, si s’escau, el representant
de la Corporació en altres organismes, en el quals ha d’estar representat l’Ajuntament. En
aquest cas, hi ha hagut eleccions als consells escolars dels diferents centres del municipi i de
resultat d’aquestes eleccions hi ha nous membres als consells i també s’ha de nomenar el
representant de l’Ajuntament en aquests consells i, en aquest cas, es proposa que sigui el
regidor d’Educació, Enrique López el que sigui representant. Alguna pregunta o algun
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aclariment? No? Passaríem, doncs, a votacions. Vots en contra? Abstencions? Quedaria el
punt aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient:

Nomenar els representants de la Corporació en altres
organismes.

Exp. núm.:

Serveis Interns/Secretaria General/Cartipàs 2015-2019
Expedient 2180/2017

Tràmit:

Ordinari

Fets
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
2. Cal establir el nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i
entitats que s’indiquen, a favor dels regidors i regidores següents:
Consells Escolars dels centres docents públics:

Enrique López González

Institut de Miami Platja
Llar d’Infants Mare de Déu de la Roca
Llar d’Infants Petete

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 2
de gener de 2019.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda el nomenament del regidor Enrique López
González als Consells Escolars.

7. Innovació. Expedient 10327/2018. Aprovar inicialment l´Ordenança de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Sr. Alcalde: El punt set és aprovar inicialment l’ordenança de la seu electrònica de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp. En aquest cas, s’aprova inicialment l’ordenança que ha d’establir els
mecanismes per tal de relacionar-se i com funcionarà la seu electrònica dintre de l’Ajuntament
de Mont-roig. És una ordenança que el que fa és recollir en essència el que diu la llei i el que
es fa és aplicar-la a nivell municipal, no té molta més transcendència. I parla com s’ha de
relacionar l’administrat, el veí i les empreses, amb l’Ajuntament i l’Ajuntament amb diferents
organismes i organismes amb l’Ajuntament. No sé si hi ha alguna pregunta o aclariment?
Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? A favor, la resta, doncs, quedaria
aprovat també per unanimitat.
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Identificació de l’expedient: Aprovació de l’Ordenança de la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp
Número d’expedient: Innovació/10327/2018
Tràmit: Ordinari

Fets
1. La introducció de les eines electròniques en l’organització administrativa ha portat a les
administracions públiques, i especialment a les administracions locals com administracions més
properes a la ciutadania, en la direcció d’aprofundir en els principis que l’ordenament jurídic
administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació administrativa, de
coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de transparència i millor servei a
la ciutadania.
2. En aquest sentit, l’aprovació d’una ordenança reguladora de l’administració electrònica
pretén garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a millorar la seva actuació
administrativa i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les
empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor
exercici dels seus drets i deures.
3. Així mateix, l’entrada en vigor de les 39/2015, de procediment administratiu de les
administracions públiques; llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.
4. Vist que es creu convenient l’aprovació d’una ordenança reguladora de l’administració
electrònica, pel que fa a la Seu Electrònica.
5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de 2 de
gener de 2019.

Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
3. Els articles 6 i 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, reguladors de
l'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació, i la obligació
dels ens locals a impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la
comunicació.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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1. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de Mont-roig del
Camp.
2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació.
3. Una vegada finalitzat el període d’exposició pública, en el cas que no es presentin
al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense la necessitat de resolució expressa.
En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions presentades en el
període d’al·legacions i es procedirà a la seva aprovació definitiva per l’òrgan competent.
Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al
taulell d’anuncis de la Corporació, notificant l’acord adoptat als interessats.

ORDENANÇA DE SEU ELECTRÒNICA
DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte regular l’ús dels mitjans electrònics de les notificacions i les
comunicacions, en endavant notificacions electròniques, que realitzi o rebi l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
Així mateix, també té per objecte regular les publicacions en el Tauler d'Edictes Electrònic,
d’ara endavant TEE, de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament s’aplica:
a)

A l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i els seus organismes autònoms

b)
A les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que
estiguin prèviament adherides mitjançant conveni, sense perjudici del règim jurídic que els sigui
aplicable.
c)
Als ciutadans i ciutadanes, entitats i empreses, entenent com a tal les persones físiques
i jurídiques de dret privat, quan utilitzin els mitjans electrònics en les seves relacions amb
l’Ajuntament i, en el seu cas, amb la resta d’entitats referides a l’apartat b anterior.

Article 3. Gestió i manteniment del sistema de notificacions
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L’Alcalde o la regidoria delegada competent per raó de la matèria, segons l’organització
municipal, tindrà la responsabilitat del funcionament, gestió i manteniment del sistema de
notificacions i publicacions electròniques de l’Ajuntament.
No obstant això, a efectes operatius la gestió del registre dependrà del Departament
responsable en matèria de Atenció al Ciutadà i el manteniment, disponibilitat i seguretat
dependran del Departament encarregat de les Noves Tecnologies.

Article 4. Requisits i consideracions
4.1.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp utilitzarà mitjans electrònics en les seves
comunicacions amb les persones físiques, sempre que així ho hagin sol·licitat o consentit
expressament.
4.2.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, segons l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, utilitzarà
obligatòriament mitjans electrònics en les comunicacions a:
•

Persones jurídiques.

•

Les entitats sense personalitat jurídica

•
Als qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que duguin a terme en exercici d’aquesta activitat.
•
Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament
amb l’Administració.
•
Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn
amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic
4.3.
La notificació electrònica se li practicarà en l’oficina virtual de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i se li informarà del seu dipòsit a través del correu
electrònic o missatge SMS.
4.4.

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les

administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans
electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics
amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les
administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.
4.5.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp podrà establir l’obligació de l’ús de mitjans
electrònics per a la pràctica de notificacions a aquelles persones físiques que per motius de la
seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin
garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. En tot cas, tindrà caràcter
obligatori per les interessades, els procediments contemplats en l’annex 1.
4.6.
Les notificacions electròniques hauran d’ésser registrades en el Registre Electrònic de
Sortida, regulat en el Reglament municipal del Registre Electrònic, i que forma part del Registre
General de l’Ajuntament.
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4.7 La notificació electrònica haurà de contenir un document annexat amb la informació íntegra
del contingut de la notificació que estarà signat electrònicament mitjançant una actuació
administrativa automatitzada amb el segell electrònic de l'Ajuntament i amb un codi segur de
verificació vinculat al document que permeti la comprovació de la integritat del document,
mitjançant l'accés a la seu electrònica de l'oficina virtual de l'Ajuntament. Aquest document i la
còpia en paper també seran vàlids, sense la necessitat de cap signatura habilitada de forma
manuscrita.

Article 5. Règim de les convocatòries dels òrgans col·legiats i actes de les sessions:
5.1.
Les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Mon-roig
del Camp, tant siguin de govern, de participació ciutadana o de qualsevol altra naturalesa,
s’han de fer per mitjans electrònics.
5.2.
Els membres dels òrgans col·legiats, als que fa referència el paràgraf anterior podran
accedir a les actes de les sessions en format electrònic per a consultar-hi el contingut dels
acords adoptats.

Article 6. Notificacions i comunicacions als membres de la Corporació i al personal al servei de
l’Ajuntament.
6.1.
Amb la finalitat de fer efectiu el principi d’eficiència i de simplificació administrativa en la
tramitació dels expedients administratius, les comunicacions i els tràmits interdepartamentals,
s’efectuaran per mitjans electrònics.
6.2.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp notificarà electrònicament als membres de la
Corporació, al personal directiu, eventual i, en general al personal al servei de la Corporació,
quan tinguin la condició d’interessades, dels actes i resolucions administratives de les quals
se’n derivin efectes jurídics, amb els requisits i consideracions establertes a l’article 8.
6.3.
Les comunicacions als membres de la Corporació al personal directiu, eventual i en
general al personal al servei de la Corporació que no siguin notificació d’actes o resolucions
administratives s’efectuaran per mitjans electrònics a l’adreça personal de correu intern.

Article 7. Requisits per rebre notificacions
7.1.
Les notificacions s’han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas,
quan l’interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via. No obstant això, les administracions
poden practicar les notificacions per mitjans no electrònics en els supòsits següents:
a) Quan la notificació s’efectuï en ocasió de la compareixença espontània de l’interessat
o el seu representant a les oficines d’assistència en matèria de registre i sol·liciti la comunicació
o notificació personal en aquest moment.
b) Quan per assegurar l’eficàcia de l’actuació administrativa sigui necessari practicar la
notificació per lliurament directe d’un empleat públic de l’Administració notificadora.
7.2.
Independentment del mitjà utilitzat, les notificacions són vàlides sempre que permetin
tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o l’accés per part de
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l’interessat o el seu representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre, i de la
identitat fidedigna del remitent i destinatari. L’acreditació de la notificació efectuada
s’incorpora a l’expedient.
7.3.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques poden
decidir i comunicar en qualsevol moment a l’Administració pública, mitjançant els models
normalitzats que s’estableixin a l’efecte, que les notificacions successives es practiquin o es
deixin de practicar per mitjans electrònics.
7.4.
Independentment del fet que la notificació es faci en paper o per mitjans electrònics,
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp han d’enviar un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça
de correu electrònic de l’interessat que aquest hagi comunicat, per informar-lo de la posada a
disposició d’una notificació a la seu electrònica de l’Administració o organisme corresponent o a
l’adreça electrònica habilitada única. La falta de pràctica d’aquest avís no impedeix que es
consideri plenament vàlida la notificació.

Article 8. Adreça electrònica
8.1.
L’adreça de correu electrònic o el telèfon mòbil indicat per la interessada o per la
interessada, tindrà vigència indefinida com a adreça electrònica vàlida als efectes de l’avís
informatiu de dipòsit de la notificació electrònica.
8.2.
S’exceptua del punt anterior, en els supòsits que la interessada o la interessada en
sol·liciti la seva revocació o modificació, per defunció de la persona física o extinció de la
personalitat jurídica, quan una resolució administrativa o judicial ho ordeni o a causa de la no
disponibilitat per motius tècnics o de seguretat. En aquest cas, es comunicarà a la interessada
per tal que pugui expressar el seu interès en mantenir-la activa, en cas contrari, s’inhabilitarà
l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon mòbil.
8.3.
Sense perjudici de l’exposat als punts anteriors, les notificacions es practicaran per
qualsevol mitjà pel qual es permeti tenir constància de la recepció per part de la interessada o
el seu representant, així com de la data, la identitat i el contingut de l’acte notificat.

Article 9. Accés a les notificacions electròniques
9.1.
La notificació electrònica s’entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment
que se’n produeixi l’accés al contingut des de l’oficina virtual de la seu electrònica de
l’Ajuntament.
9.2.
El sistema acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l’adreça
electrònica de la persona interessada i, la data i hora de l’accés al contingut de l’acte notificat
per part de la interessada, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de les
circumstàncies anteriors.
9.3.
Quan hi hagi constància de la recepció de l’avís de la notificació a l’adreça electrònica o
telèfon mòbil via SMS i transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut,
s’entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes previstos a l'article 59 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques,
excepte que d’ofici o a instància de la interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o
material de l’accés a la notificació electrònica.
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9.4.
La notificació electrònica estarà signada electrònicament segons l’establert al Registre
Electrònic Municipal amb un document annexat que disposarà del contingut íntegre de la
notificació d'acord amb l'establert en l'article 4.7.

Article 10. Acreditació de la identitat
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp publicarà en la Seu electrònica els mitjans electrònics que
els ciutadans i altres entitats del sector públic puguin utilitzar com a mitjans d’identificació i
signatura electrònica admesos, segons l’establert al Registre Electrònic Municipal i la
normativa vigent, per a l’exercici del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament.
En cas que les persones físiques no disposin de sistemes d’acreditació digital de la identitat,
l’Ajuntament mitjançant les seves oficines d’atenció municipal o a través d’altres sistemes
alternatius segurs de comprovació, facilitarà els mecanismes per disposar-ne.

Article 11. El tauler d’anuncis electrònic
11.1. La publicació d'actes i comunicacions dictats per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i
en el seu cas, el d’altres administracions públiques, que per disposició legal o reglamentària
hagin de publicar-se al Tauler d'Edictes es substituirà per la publicació en el Tauler d’Edictes
Electrònic municipal, respectant el dret a la protecció de dades de caràcter personal, sense
perjudici de la transparència que requereixen els procediments de caràcter competitiu.
11.2. El Tauler d’Edictes Electrònic estarà disponible 24 hores al dia, tots els dies de l’any
des de l’oficina virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament.
L'anunci estarà visible en el Tauler d'Edictes Electrònic, des del dia d'inici fins al dia final de
vigència.
11.3. El Tauler d’Edictes Electrònic disposarà de sistemes i mecanismes tècnics i jurídics que
garanteixin l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del seu contingut, i s'ha de dotar dels
mecanismes necessaris, com els de signatura electrònica, segellament de temps i d'altres, per
acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que es publiqui en
aquest espai.
En especial i als efectes del còmput dels terminis que correspongui, s'establirà el mecanisme
que garanteixi la constatació de la data i l’hora de publicació i de retirada dels edictes.
11.4. La publicació d'actes o comunicacions mitjançant el Tauler d'Edictes Electrònic no ha
de substituir en cap cas la notificació personal, llevat dels casos previstos per norma legal.
11.5. L'accés és lliure, gratuït i no requereix cap tipus d'identificació prèvia. En cas que
l’interessat/da no disposi de mitjans tècnics, es podrà accedir des dels terminals instal·lats en
l’OMAC i en altres punts d’accés electrònic que es determinin. En tot cas, es garantirà l’accés
de tothom i l’ajut necessari per fer- ne una consulta efectiva.
11.6.- Es garantirà l'accés per mitjans electrònics a les persones amb discapacitat d’acord amb
la normativa vigent i a la carta de serveis aprovada per l'òrgan competent.
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11.7. Quan per raons tècniques es prevegi que el tauler d’edictes electrònic pot no estar
operatiu, s’haurà d’anunciar als usuaris amb la màxima antelació que sigui possible, i indicarlos els mitjans alternatius de consulta del tauler que estiguin disponibles.
11.8. En casos puntuals, per motius tècnics, operatius o de màxima concurrència, el Tauler
d’Edictes Electrònic es podrà complimentar amb el Tauler físic.
11.9. Les publicacions es realitzaran en la mateixa llengua del document que l’Ajuntament
rebi per la seva publicació.

Article 12. Arxiu i conservació
Les evidències electròniques de les notificacions i les publicacions electròniques quedaran
emmagatzemades electrònicament amb totes les garanties d’integritat, disponibilitat,
autenticitat, confidencialitat i conservació.

Article 13. Protecció de dades de caràcter personal
El funcionament de les notificacions per mitjans electrònics es portarà a terme d’acord amb
l’establert a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i a la normativa
municipal.

Article 14. Ús preferent amb les administracions i altres organismes o entitats
14.1. Les notificacions, comunicacions i escrits, que l’Ajuntament practiqui a altres
administracions públiques i altres entitats del sector públic, es faran preferentment mitjançant
l’ús de mitjans electrònics, en els termes que assenyala la normativa vigent.
14.2. A efectes de facilitar la pràctica de les notificacions telemàtiques entre les
Administracions públiques i altres entitats del sector públic, l’Ajuntament impulsarà, a iniciativa
dels departaments municipals, convenis de col·laboració per a establir sistemes d’intercanvi
d’informació telemàtica dels assentaments registrals i de les sol·licituds, escrits, comunicacions
i documents que es presentin, d’acord als criteris d’interoperabilitat que regula la normativa
vigent.

Article 15. Recepció de notificacions electròniques per part de l’Ajuntament
A efectes de la recepció de notificacions i comunicacions telemàtiques de les Administracions
públiques i, en general de les entitats que formen el sector públic, es tindrà com a mitja
preferent els sistemes d’intercanvi d’informació telemàtica automatitzada entre l’Ajuntament i
les administracions o entitats públiques, en els altres casos, els departaments municipals
hauran de seguir el procediment següent:
a)
Els departaments municipals facilitaran, en les seves relacions interadministratives,
l’adreça de correu electrònic d’avisos de comunicacions habilitada per l’OMAC a tal efecte
perquè aquesta els pugui informar quan tingui una notificació electrònica.
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b)
L’OMAC, consultarà diàriament les plataformes electròniques de les administracions o
entitats públiques, sempre que així ho hagin comunicat oficialment a l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, que les comunicacions i les notificacions es practicaran per mitjans electrònics.
c)
L’OMAC registrarà la documentació dipositada en el registre d’entrada i les remetrà, en
suport electrònic, als departaments corresponents, juntament amb el justificant de l’acusament
de rebuda de les esmentades plataformes amb les evidències electròniques corresponents.

Article 16. Contractació administrativa
16.1. Les notificacions i les comunicacions en els procediments de contractació
administrativa s’efectuaran mitjançant l’ús dels mitjans electrònics.
16.2. L’òrgan competent en matèria de contractació inclourà en el plec de clàusules dels
procediments de contractació administrativa l’obligatorietat de les notificacions electròniques
amb els licitadors, i contractistes.
16.3. Així mateix, els contractes menors que celebrin els òrgans competents dels diferents
departaments municipals hauran d’incloure l’obligatorietat de les notificacions electròniques
amb els licitadors, contractistes i proveïdors.

Article 17. Bases reguladores i altres
17.1. Les notificacions i les comunicacions en els procediments de concurrència pública, com
són les subvencions, els ajuts, els concursos, les oposicions, i en general en aquells tràmits
administratius i comunicacions que sigui possible, s’efectuaran mitjançant l’ús dels mitjans
electrònics.
17.2. L’òrgan competent per aprovar les bases enumerades en el punt anterior inclourà
l’obligatorietat de les notificacions electròniques sempre que sigui possible per raó dels
destinataris.

Article 18. La representació voluntària
20.1. La representació voluntària s’entendrà atorgada, sense perjudici de les formes establertes
a la normativa sectorial, mitjançant la inscripció en el Registre Electrònic Municipal
d’apoderaments.
L’esmentat registre electrònic es regularà pel seu Reglament i la inscripció s’efectuarà
mitjançant els següent documents:
a)
Quan consti en document públic o document privat amb signatura legitimada
notarialment.
b)
Quan s’atorgui mitjançant compareixença personal davant l’OMAC, la qual cosa es
documentarà amb una diligència.
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c)
Quan la representació consti en document emès per mitjans electrònics, amb les
garanties i els requisits que estableix el Reglament Municipal del Registre Electrònic.

DISPOSICIÓ FINAL
Primera. Desenvolupament i execució del Reglament
Es faculta a L’Alcalde-President per a dictar les disposicions que siguin procedents per al
desenvolupament i execució de les previsions d’aquest Reglament, sense perjudici de les
delegacions que hi pugui fer.
Segona. Entrada en vigor
Aquest Reglament entra en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial
de la Província i regirà de forma indefinida fins que quedi derogat o modificat.

ANNEX 1
-

La presentació de factures inferiors a 5.000€

-

Licitadors i contractistes de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

-

Membres de la Corporació, personal directiu, eventual i, en general al personal al servei
de la Corporació

8. Innovació. Expedient 10332/2018. Aprovar inicialment la Ordenança del
Registre Electrònic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Sr. Alcalde: El punt vuit és aprovar inicialment l’ordenança del registre electrònic de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Aquesta ordenança, a l’igual que l’anterior, fa esment al
que diu la llei en certa manera i s’aplica a nivell local i estableix una miqueta els mecanismes
per tal de regir tot el funcionament respecte al registre. No sé si hi ha alguna pregunta? Vots en
contra? Abstencions? I la resta, a favor, seria aprovat per unanimitat. Sembla que tinguem
d’anar a algun lloc avui. De moment... Sí.
Identificació de l’expedient: Aprovació de l’Ordenança del Registre Electrònic de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp
Número d’expedient: Innovació/10332/2018
Tràmit: Ordinari

Fets
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1. La introducció de les eines electròniques en l’organització administrativa ha portat a les
administracions públiques, i especialment a les administracions locals com administracions més
properes a la ciutadania, en la direcció d’aprofundir en els principis que l’ordenament jurídic
administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació administrativa, de
coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de transparència i millor servei a
la ciutadania.
2. En aquest sentit, l’aprovació d’una ordenança reguladora de l’administració electrònica
pretén garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a millorar la seva actuació
administrativa i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les
empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor
exercici dels seus drets i deures.
3. Així mateix, l’entrada en vigor de les 39/2015, de procediment administratiu de les
administracions públiques; llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.
4. Vist que es creu convenient l’aprovació d’una ordenança reguladora de l’administració
electrònica, pel que fa al Registre Electrònic.
5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de 2 de
gener de 2019.

Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
3. Els articles 6 i 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, reguladors de
l'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació, i la obligació
dels ens locals a impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la
comunicació.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp.
2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació.
3. Una vegada finalitzat el període d’exposició pública, en el cas que no es presentin
al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense la necessitat de resolució expressa.
En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions presentades en el
període d’al·legacions i es procedirà a la seva aprovació definitiva per l’òrgan competent.
Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al
taulell d’anuncis de la Corporació, notificant l’acord adoptat als interessats.
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ORDENANÇA DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL
CAMP

Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte la creació i la regulació del registre electrònic de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp per a la recepció i remissió electrònica de sol·licituds escrits i
comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva competència.

Article 2. Àmbit d'aplicació
2.1. Aquesta ordenança s'aplica:
a)

A l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

b)
Als organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o dependents de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que estiguin prèviament adherits mitjançant conveni.
c)
Als ciutadans i ciutadanes i empreses, entenent com a tal les persones físiques i
jurídiques de dret privat, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb
Ajuntament de Mont-roig del Camp i, en el seu cas, amb la resta d'entitats referides a l'apartat
b) anterior.
d)
A altres administracions o entitats públiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les
seves relacions amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i, en el seu cas, amb la resta
d'entitats referides a l'apartat b) anterior.
2.2. La presentació o remissió de sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre
electrònic tindrà caràcter voluntari per a les persones interessades llevat dels supòsits previstos
a l’apartat següent.
2.3. Per Ordenança, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp podrà establir l’obligatorietat de
presentació o remissió de sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre electrònic
quan les persones interessades es corresponguin amb persones físiques que per motiu de la
seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin
garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.
2.4. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp estableix el registre electrònic com mitjà preferent per
a la recepció o sortida de sol·licituds, comunicacions i escrits provinents d'altres
administracions o entitats públiques, i d'acord amb les condicions que es determinin per a cada
cas.

Article 3. Naturalesa del registre electrònic
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El registre electrònic es configura tècnicament com un accés electrònic al registre general de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i s’integrarà en aquest a tots els efectes. Tanmateix, els
documents lliurats en format no electrònic poden ésser digitalitzats pel mateix registre.

Article 4. Gestió i manteniment del registre
La gestió del registre electrònic depèn de la Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà i els serveis
d’Innovació i Informàtica seran responsables de la seva disponibilitat i seguretat.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp no és responsable de l’ús fraudulent que els usuaris
realitzin del registre electrònic. A tal efecte, els usuaris assumeixen la responsabilitat de
custòdia dels elements necessaris per a la seva autenticació, l’establiment d’una connexió
segura i la utilització de signatura electrònica, així com les conseqüències que puguin derivarse del seu ús incorrecte o negligent.

Article 5. Accés al registre electrònic
5.1. L'accés al registre electrònic es farà a través de la seu electrònica municipal montroig.eadministració.cat
5.2. Els requeriments tècnics mínims necessaris per a l’accés i utilització del registre electrònic
són els que es troben publicats a la seu electrònica.
5.3. El funcionament del registre electrònic només es pot interrompre per causes tècniques i
durant el temps imprescindible. La interrupció s’avisarà als usuaris potencials, a la seu
electrònica, amb la màxima antelació possible. En els casos d’interrupció no planificada, i
sempre que sigui possible, s’anunciarà als usuaris la incidència i la seva durada . Com a
conseqüència de la interrupció del servei per causes tècniques s’informarà a la seu electrònica,
si s’escau, de les corresponents ampliacions de terminis. En cap cas l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp es farà responsable de les conseqüències derivades de la interrupció del servei del
registre electrònic per causes tècniques.

Article 6. Documentació admissible:
6.1. Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en l’àmbit de les seves competències i especificats a la
seu electrònica.
6.2. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigit a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que
compleixi els estàndards de format i els requisits de seguretat exigits i publicats a la seu
electrònica. Serà obligatori l’ús dels documents electrònics normalitzats en aquells serveis,
procediments i tràmits per als quals se n’hagin definit i publicitat a la seu electrònica,
considerant-se com a no presentat qualsevol altre format.
6.3. Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a altres administracions públiques amb les
quals l’Ajuntament de Mont-roig del Camp hagi subscrit un conveni de col·laboració per
admetre les sol·licituds, escrits i comunicacions adreçats a aquestes administracions.
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6.4. En el cas que el procediment, servei o tràmit ho prevegi, es poden efectuar comprovacions
automàtiques de format i estructura de la informació aportada en els documents electrònics
normalitzats, de forma prèvia a la presentació en el registre. Així mateix es podran oferir
formularis complimentats, en tot o en part, amb les dades emmagatzemades en sistemes
propis o pertanyents a altres administracions, amb la finalitat que l’interessat verifiqui la
informació, la modifiqui o la complimenti amb observança plena a la normativa sobre protecció
de dades.
6.5. Per iniciativa dels interessats o a sol·licitud de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, podrà
presentar-se electrònicament documentació annexa a la sol·licitud, escrit o comunicació
sempre que es compleixin els estàndards de format i els requisits de seguretat exigits, els quals
es faran públics a la seu electrònica. El registre generarà un rebut acreditatiu de l’entrega
d’aquests documents, el qual garanteix la integritat i el no repudi de la documentació
presentada. Quan la presentació de la documentació complementària es faci amb posterioritat
a la de la sol·licitud, escrit o comunicació al qual acompanyi, l’interessat haurà d’indicar el
número d’entrada del rebut acreditatiu de presentació al registre electrònic.

Article 7. Acreditació de la identitat
En la seu electrònica d’accés al registre figura la informació relativa als mitjans d'identificació i
signatura electrònica admesos en relació als serveis, procediments i tràmits corresponents
segons la normativa vigent.

Article 8. Còmput de terminis
8.1. El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions les vint-iquatre hores del dia tots els dies de l’any, sense perjudici de les interrupcions necessàries per
raons tècniques previsibles de les quals s’informarà en la pròpia seu electrònica.
8.2 La presentació d’un escrit en un dia inhàbil s’entendrà realitzada la primera hora del primer
dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil. En cap
cas la presentació electrònica de documents comportarà la modificació dels terminis establerts
legalment.
8.3. Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic els així declarats per a tot el
territori estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya i per al municipi de l’Ajuntament de Montroig del Camp. En l’adreça electrònica d’accés al registre es trobarà la informació detallada del
calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis.
8.4. El registre electrònic es regeix per la data i hora oficial, amb les mesures de seguretat
necessàries per garantir la seva integritat i exactitud.

Article 9. Assentaments
9.1. Els assentaments s'anoten respectant l'ordre temporal de recepció o sortida de sol·licituds,
comunicacions i escrits, indicant la data i l'hora de la recepció o sortida.
9.2. En cada assentament que es practiqui es deixarà constància d'un número epígraf
expressiu de la seva naturalesa, data i hora d'entrada o sortida, identificació del remitent i
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destinatari i, si escau, data dels documents i referència al contingut de les comunicacions o
escrits que es registren, així com les evidències electròniques corresponents.
9.3. Els llibres de registre d'entrada i sortida, quedaran emmagatzemats electrònicament amb
totes les garanties d'integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat i conservació de la
informació.

Article 10. Justificant de recepció
10.1. El registre emetrà un rebut consistent en una còpia autenticada, mitjançant signatura
electrònica avançada, de l’escrit, sol·licitud o comunicació presentada que inclourà la data i
l’hora de presentació i el número de registre d’entrada. Aquest acusament de rebuda podrà ser
imprès o arxivat informàticament per la persona interessada, tenint el valor de rebut acreditatiu
de la presentació als efectes del que es disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La no recepció del rebut
acreditatiu de presentació o la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència de la
transmissió, suposarà que no s’ha produït el corresponent assentament al registre i que la
presentació haurà de realitzar-se novament.
10.2. En cap cas, el registre electrònic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp realitzarà
funcions d’expedició individualitzada de còpies segellades o compulsades dels documents que
es transmetin juntament amb la sol·licitud, escrit o comunicació.

Article 11. Protecció de dades personals
El funcionament del registre electrònic es portarà a terme de conformitat amb la normativa
vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
Disposició addicional primera
Correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del
funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter
puntual, derivades de canvis tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquesta
ordenança.
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització
d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició,
funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple, en aplicació del
vigent procediment legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.
Disposició addicional
1. El registre auxiliar telemàtic associat a la Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT)
es considera un registre electrònic dels previstos a la lletra a) del punt 2 de l’article 24 de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, habilitat per a la
recepció i tramesa de les sol·licituds, escrits i comunicacions entre aquest ens i la resta
d’administracions públiques adherides a l’EACAT i les anotacions corresponents als serveis
d’administració electrònica, que el Consorci AOC o altres ens supramunicipals, previ conveni,
prestin a aquesta corporació.
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2. Les previsions del paràgraf primer seran d’aplicació mentre no es puguin efectuar aquests
assentaments directament en el registre general electrònic creat en aquesta ordenança. Quan
això sigui possible aquest registre tindrà funcions de garantia de la disponibilitat de la prestació
24x7 dels serveis previstos, en cas de problemes tècnics que puguin afectar al registre general

Disposició final
Aquest Reglament entra en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial
de la Província i regirà de forma indefinida fins que quedi derogat o modificat.

9. Pla de Barris. Expedient 687/2016. Aprovació dels documents finals del Pla
Estratègic de Turisme.
Sr. Alcalde: Per últim, el punt nou que és aprovació dels documents finals del Pla Estratègic de
Turisme. Aquí el que portem al Ple a proposta, en el seu moment, del grup del PDeCAT de
l’aprovació del Pla estratègic que es va iniciar ja fa dos anys i que hi ha hagut un procés de
diagnosi, d’estudi, de participació per part de tots els grups i hi ha un document final que seria
el propi Pla estratègic i el que faríem és aprovar aquest Pla estratègic de Turisme a Mont-roig
Miami 2018-2025 que el que fa és dir una miqueta quines són les línies, una miqueta no, dir
quines són les línies que hauria de...cap a on hauria d’anar el turisme en el municipi de Montroig del Camp. No sé si hi ha alguna pregunta. Per part del PDeCAT.
Sr. Chamizo: Jo volia fer tres apreciacions perquè estàvem d’acord amb aquest Pla estratègic
de Turisme perquè ho portàvem al programa però també tenim que dir que aquest document
ens l’hem de creure, és a dir, perquè, clar, això comprometem d’aquí a cinc, sis, set anys, no?
Per tant, nosaltres pensem, a part de tot el consens que ha pogut existir aquí dels agents
implicats, que tenim que augmentar el pressupost de Turisme, com el mateix Pla ho diu, però
augmentar-lo perquè sigui una aposta ferma. També, pensem que es té seguir seguint
augmentant, si cal, el suport a la Fundació Miró, que per nosaltres és un dels grans atractius
diferencials; tenim que seguir donant suport a les inversions turístiques al municipi i sobretot
impulsar noves inversions com ara l’oferta d’allotjament que sense ella ens hem trobat que no
es poden desenvolupar alguns punts del Pla estratègic com per exemple el turisme sènior. I,
després, nosaltres votarem a favor, és clar, és un document de consens encara que, com ja va
manifestar el nostre representant, dins d’aquest Pla estratègic hi ha alguns punts que no estem
d’acord, com per exemple la via verda o promoure el Club de Mar. Però, en principi, nosaltres
votarem a favor perquè pensem que ens hem de comprometre tots com a destinació turística
d’aquí a set anys.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Com bé ha explicat, des d’un inici, quan l’equip de govern va ficar
aquest projecte damunt de la taula, el que vam intentar buscar és el màxim suport i així l’hem
tingut i això és el que volíem, que aquest document no és d’aquest equip de govern sinó que és
un document que és de tots els grups que tenen representació i evidentment, segurament, no
és el document que haguéssim fet cadascú individualment, hi ha hagut consens i jo crec que
això és lo important. Digui.
Sr. Amir: Veu 4: Al nostre grup també ens agrada molt però hi ha molts matisos que no
coincidim i un dels quals ens hagués agradat sentir-ho millor com la pròpia veu dels redactors
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que ens ho haguessin explicat ells i no llegir-ho en un paper. Es va anular la taula rodona que
s’havia de fer per motiu de l’empresa que ho va redactar, no?
Sr. Alcalde: No, bueno, això va ser el Pla estratègic municipal. El Pla estratègic de Turisme no
es va fer una presentació a la resta de grups...es pot fer, eh! perquè el que van fer els grups és
enviar a un representant, d’acord? Aleshores, allà sí que es va fer. El Pla estratègic del
municipi sí que està, es va aturar i no es va presentar i s’ha de presentar. Aquest és una altra
cosa però aquest concretament sí que es va fer la presentació als membres que cada grup va
enviar a aquesta taula. En qualsevol cas, si per part dels grups tenen la necessitat de que es
faci per part de l’equip redactor una presentació, no hi hauria cap problema, això com vulguem.
Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs, també quedaria el punt
aprovat per unanimitat

Identificació de l’expedient: Aprovació documents finals del Pla Estratègic de Turisme
presentat per la URV en el marc del conveni entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la
Fundació de la URV per la realització d’una diagnosi estratègica del sector turístic del municipi,
actuació inclosa dins el Pla de Barris.
Número d’expedient: Serveis Interns / Pla de Barris / 687/2016
Tràmit: Ordinari
Fets
1. Vist que en data 21 de desembre de 2016 es va aprovar per Junta de Govern Local la
formalització del conveni entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la Fundació de la
Universitat Rovira i Virgili per la realització d’una diagnosi estratègica del sector turístic del
municipi, en especial atenció al Barri de La Florida de Miami Platja per un import de 20.400,00€
sense IVA (24.684,00€ IVA inclòs).
2. Aquesta actuació està inclosa dins el Projecte d’intervenció Integral del Barri de La Florida de
Miami Platja, concretament a l’actuació 7.06.Taula Turisme qualitat – Planificació estratègica
participativa.
3. Vist que els treballs per part de la Universitat Rovira i Virgili van finalitzar al juny de 2018
amb la entrega del Pla Estratègic de Turisme. La documentació presentada ha estat:
-

Pla Estratègic de Turisme Mont-roig - Miami 2018-2025

-

Diagnosi socioeconòmica i turística Mont-roig

-

Estudi de Benchmarking

-

Diagnosi sintètica del Barri de La Florida

4. Vist que les futures actuacions que vindran determinades per l’aprovació d’aquest Pla
pertanyen al Departament de Turisme.
5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 2 de gener de
2019.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1.

Aprovar els documents finals del Pla Estratègic de Turisme presentat per la Fundació URV
en el marc del conveni entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la Fundació de la
Universitat Rovira i Virgili per la realització d’una diagnosi estratègica del sector turístic del
municipi.

2.

Designar al Departament de Turisme, per tal que assumeixi el control de les esmentades
activitats.

3.

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

10. Afers sobrevinguts
Sr. Alcalde: Com a afers sobrevinguts, els hem repartit ara a l’inici, els vam comentar ja a la
Junta de Portaveus que entraria aquest punt. Donem tres minuts de recés perquè s’ho puguin
llegir tranquil·lament i reprenem, donat la importància del punt, i després iniciem. Quan estiguin,
m’ho diuen i reiniciem. Reprendríem, doncs. Com a afer sobrevingut, el primer que faríem és
votar la incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia. Vots en contra? Abstencions?
S’incorporaria per unanimitat.
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 prova per unanimitat
la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts en l’ordre del dia.

11. Alcaldia. Expedient 249/2019. Aprovar, si s’escau, sol·licitar a ADIF que cedeixi a
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp la titularitat dels terrenys del traçat viari que
quedarà en desús un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani
Sr. Alcalde: I, aleshores, la proposta al Ple és aprovar, si s’escau, sol·licitar a Adif que cedeixi
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp la titularitat dels terrenys del traçat viari que quedarà en
desús un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani. Aquí el que proposem és que,
tal com ja està previst, a partir del moment que comencin a circular els trens per la nova via Adif
ha de desmantellar l’actual via, tal com mana el projecte d’impacte ambiental i aquests terrenys
deixaran de tenir l’ús que tenien fins aleshores i el que nosaltres volem és que mentre allà
no...en aquests moments no hi ha previst fer res, l’Ajuntament el que aposta, aquest equip de
govern aposta per fer una via verda tant en quant no hi ha cap administració superior que
vulgui fer alguna cosa. I aquí és quan la Generalitat ha mostrat en el seu moment intenció de
fer un tramvia, un tren-tram entre el que seria Cambrils, Salou, Tarragona i Reus i, si en algun
moment la Generalitat volgués continuar aquest tramvia cap al nostre municipi, els terrenys ja
hi serien i podria passar el tramvia si fos el cas. El que no volem o el que entenem que no hem
de permetre és que, fins que això no passi, que probablement serà d’aquí a bastants anys, és
que aquests terrenys no tinguin cap ús i l’ús que nosaltres proposem és una via verda en la
qual pugui tindre un atractiu turístic més enllà del que fa, per on passa, que és tot el nucli de
Miami, tots els càmpings, pugui haver un moviment de gent important dintre del nostre municipi
fins els municipis del costat. Alguna pregunta? Sí.
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Sr. Velasco: Buenos días a todos. Antes de comentarle una cuestión, nos hubiese
gustado…creo que este expediente, nos hubiese gustado como oposición que nos hubiese
hecho llegar con más celeridad este expediente porque nos lo comunicó en la Junta de
Portavoces y creo que, como usted bien ha dicho, es importante y hay que leerlo
detenidamente, pues, nos hubiese gustado que nos lo hubiese hecho llegar con más celeridad.
Dicho esto, nosotros estamos de acuerdo y, además, iba en nuestro, va en nuestro programa
electoral y le sigo comentando la duda que tenemos, no acabamos, no me acabo, no entendí
bien…estamos hablando si va a haber un tren-tram en el tiempo y una vía verde de inicio, yo le
comento, dando por hecho, vamos a hablar de futuro, vía verde, tren-tram, ¿en algún punto
pueden convivir las dos?
Sr. Alcalde: Sobre lo primero que me comenta, la información, esto es lo mismo que viene
repitiendo el equipo de gobierno desde hace, desde el primer día, y que hemos trasladado o yo
he ido trasladando cuando he informado sobre este tema en las Juntas de Portavoces, no es
más, no hay nada más, por lo tanto, se lo podríamos haber pasado antes pero el documento es
el mismo discurso que se está repitiendo desde el día cero. Mire, lo que hay una cosa clara, lo
que tenemos que tener claro en estos momentos es que hay un proyecto de impacto
medioambiental que sí o sí ha de desmontar unas vías y se ha de desmontar las catenarias,
vías, traviesas, quitar piedras y convertir aquello, esa vía, restituir como estaba antes de
hacerlo. Eso es una cosa que está aprobado y que el Ministerio ya, además, está licitando la
adecuación de este espacio. Y eso es una realidad. Entonces, nosotros, ¿qué decimos?
Cuando eso sea una realidad, nosotros ya queremos actuar aquí con una vía verde. Que algún
día tiene que pasar un tranvía, ese espacio estará calificado como espacio ferroviario, podrá
pasar por ahí o podrá pasar por otro sitio o no. Podrá pasar por ahí porque ya estará calificado
o podrá pasar por otro sitio pero lo que, si no hay un compromiso por parte de la Generalitat, y
entiendo que no lo hay, —que no lo tiene porqué haber, no lo estamos exigiendo, al menos no
creo que tengamos que exigir a la Generalitat “oiga, no, fírmeme aquí que aquí va a llegar un
tranvía”— mientras esto no ocurre y nosotros entendemos y creo que todos podemos ver que
es un proyecto a largo plazo porque es una inversión muy importante, lo que decimos es,
mientras esta no llega y no esté efectivo, vamos a aprovechar este espacio. Cuando la
Generalitat diga “vamos a hacer el tranvía, venga”, podemos decidir “oiga, pues, sí, pasa por
aquí porque los tenemos calificados” o podemos decir que pase por la N-340 perfectamente
bien que también pasará a ser nuestra, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que queremos hacer y
creo que es importante es que en el momento que esté desmontado toda esta infraestructura
es empezar a actuar ya. No sé si le he contestado.
Sr. Velasco: Sí.
Sr. Alcalde: ¿Puede convivir la vía? No porque son ocho metros, no puede haber una vía verde
y un tranvía al lado. Si hay tramos que la vía tiene caminos por el lado, sí, podría convivir
perfectamente bien. Pero yo creo que ya es una cosa bastante más largo plazo, creo que lo
importante es que, cuando esto se quite, allí actuaremos, podremos actuar y podremos
aprovechar este espacio y, cuando venga el otro, estudiaremos. Si es por ahí, perfecto, si no,
por otro sitio.
Sr. Velasco: Con lo cual tendremos una vía verde en un futuro en Mont-roig del Camp?
Pregunto.
Sr. Alcalde: Sí, la apuesta nuestra es esta. Sí, sí, sí.
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Sr. Pellicer: Gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres li donarem suport a aquesta petició perquè al Sr.
Alcalde li hem reiterat que això caldria demanar-ho perquè també a vegades ens han arribat
comentaris que sembla ser que, des de la Generalitat, no estan confirmats, evidentment, li
estaria bé seguir mantenint la via i nosaltres lo que volem és que Miami sigui pla i la gent pugui
anar de la part de dalt a la part de baix. Però, també, a part de dir al nostra intenció de vot, jo
crec que és un moment i vull aprofitar aquest moment per agrair i reconèixer a un senyor que
avui seu aquí, que es diu Sr. Josep Maria Aragonès, que tot això no n’estaríem parlant si
aquest senyor en el seu moment no hagués engegat la intenció de que a Mont-roig/Miami calia
desviar una via fora del tram urbà. Per lo tant, Sr. Aragonès, moltes gràcies per haver
començat aquest projecte que sé que en el seu moment va tindre les seves discrepàncies amb
gent del municipi perquè passava a trencar altres trossos i això a un pagès sempre li costa
d’acceptar però, avui, aquesta cosa que es va engegar fa, no recordo els anys perquè jo, les
fechas no és lo meu, però sí que és el moment de reconèixer-li que vostè ho va engegar i
sembla ser que arribem al punt que a Miami i a Mont-roig marxi la via. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Pellicer.
Sr. Aragonès: Com molt bé dius, Ferran, aquest va ser un tema que nosaltres hi vam tindre una
persona que jo he respectat sempre molt que era el director general d’Urbanisme, el Joan
Anton Solans, que ell creia que es tenia que desdoblar la via per on està ara actualment perquè
els turistes anglesos ens visitarien i vindrien. Això va ser dur perquè tenia sempre el respecte
del Solans, vam arribar a tindre unes reversions que pràcticament no em saludava. I jo sempre
vaig creure que, a la dècada dels setanta, si vosaltres us fixeu en el traçat de l’autopista, a la
dècada dels setanta, jo en aquells moments era concejal de l’Ajuntament de Mont-roig i, si us hi
fixeu, va molt allunyada de la població, molt allunyada de Miami, inclús pega un tomb
considerable, si us hi fixeu, per què? Perquè nosaltres consideràvem en aquell temps que
l’autopista podria marcar un corredor de serveis i que ens permetria una permeabilitat de la
resta del terme. Igual que en una casa quan es fa, a ser possible, per aquella regatera hi passin
tots els serveis, jo vaig considerar que també seria bo aquest i, una vegada que hi vaig
intervindré a la dècada dels setanta en aquest tema de l’autopista, i avui hi ha Bonmont que, si
no, no hi hauria Bonmont, si no fixeu-vos-hi, també vam desviar la carretera del Prat que
passava, anem a dir, passava pel centre de Bonmont i passa per darrere de la
muntanyeta...totes aquestes coses en infraestructura marquen el futur d’un municipi. Va ser
impopular, vaig perdre algunes amistats a Mont-roig, amics meus pagesos, perquè evidentment
el nou traçat del tren afectava algunes finques de pagesos, però vaig preferir la impopularitat al
que jo considerava per Miami essencial i per la resta del terme, també. I així ha anat autopista,
autovia i tren i tot en un corredor i, llavors, la resta del terme, tant amunt com avall, queda
totalment impermeable i lliure que és el que jo creia que tenia que ser. Estic content que ara
sigui una realitat i no dubto que, si un dia hi ha la possibilitat de fer un tram pel transport que
seria molt bo i molt necessari, l’Ajuntament que hi hagi en aquell moment no posarà cap pega
si té que passar, com abans ha dit l’alcalde, o per una altra opció o pel mateix lloc. Jo crec que
no hi haurà cap Ajuntament de Mont-roig que digui no a un tram. Ara, estem a diferència de la
resta d’Europa, i jo crec que avui prima dir “quants usuaris podrien agafar aquest tram? Home,
doncs, de Miami a Cambrils, pocs. Doncs, no ho fem. De Cambrils a...? Sí. Doncs, allà ho fem.”
Home, igual que ens han col·locat les centrals nuclears que el bon amic Francisco hi treballa i
alguns altres, també seria bo que amb alguna compensació o el que es pot considerar la
Catalunya Sud també tingués alguna dedicació per no quedar despoblada, per tindre
serveis...però, bé, no es dona així. Tenim un centralisme de Madrid i el de la Plaça de Sant
Jaume continua. Res més, gràcies.
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Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Nosotros también daremos apoyo al punto. Entendemos que
es esencial que Miami recupere este espacio para…sobre todo para un tema que no se ha
citado pero que todos tenemos en mente que es lograr la permeabilidad urbana, es decir, poder
acabar las calles y que todo el mundo se pueda desplazar con normalidad. El número de
puentes o pasos que hay entre los dos ámbitos de Miami para relacionarse entre ellos es muy
limitado y el municipio puede ganar un extraordinario, el ámbito de Miami puede ganar un
extraordinario nivel de calidad de vida si lo dotamos de la adecuada permeabilidad. Después,
aquí, nosotros también entendemos que hay un riesgo si no se hace nada. Es decir, aquí
queda un espacio que, como bien ha dicho el alcalde, es de uso ferroviario pero que si no se
hace nada y, teniendo en cuenta lo que puede llegar a costar un tranvía, un tranvía, no sé si
recuerdan ustedes el proyecto tram-camp que no tiró para adelante, se hablaba de 680
millones de euros y si escarbabas y lo aplicas a los ratios que están costando los tranvías en
ámbitos como recientemente se han finalizado la ejecución de las obras como un Zaragoza,
están costando entre 15 y 20 millones de euros el kilómetro pasando por suelo público, por las
calles. Entonces, ¿cuántos kilómetros de costa tenemos? Tenemos 10 kilómetros de costa.
Entendemos…10, 12. ¿Entendemos que la administración autonómica que es la que de alguna
forma tiene que impulsar este proyecto, teniendo en cuenta la situación económica que tiene y
los retos en materia de infraestructuras que tiene que afrontar en áreas mucho más
densamente pobladas, puede gastarse, por ejemplo, del orden de 200 millones o 150 millones
de euros solo en el municipio de Miami/Mont-roig? Yo entiendo que es muy difícil. Por tanto,
desde el Ayuntamiento…bueno, després ve Cambrils…exacte, efectivamente, estamos
hablando de unos costes extraordinariamente elevados, unas inversiones extraordinariamente
elevadas que, si no es un proyecto cofinanciado a nivel, incluso, europeo y adecuadamente
vertebrado y con una proyección, como muy bien ha dicho José María Aragonès, con ganas no
solo de invertir sino de sostenerlo en el tiempo porque esto es deficitario hasta que coja una
masa de pasajeros importante, nos puede quedar un ámbito totalmente descuidado, sin ningún
tipo de aprovechamiento y sin ningún tipo de utilidad para nuestro municipio. Por lo tanto,
desde el Ayuntamiento, nosotros creemos que la responsabilidad es que esto nos den la
titularidad, la titularidad, antes lo comentábamos entre todos, es la cesión de uso de este
espacio, que podamos vertebrar adecuadamente, acondicionarlo, vertebrarlo, integrarlo en
Miami y, si algún día alguna administración como la autonómica lidera un proyecto de este tipo,
puede ser este mismo espacio o la N-340 en su ámbito por ejemplo en Miami con la avenida
Barcelona, poder introducir un tren ligero o un tranvía de tipo urbano que ya digo que, dado el
coste que tiene en materia de inversión y los costes que tiene en materia de explotación, lo veo
a muy largo plazo por no decir de muy difícil ejecución. Nosotros creemos que este espacio ha
de revertir para el municipio y que puede suponer un antes y un después para el núcleo de
Miami.
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Gallardo. Per part d’Esquerra? Usted no puede porque es su portavoz,
esto no puede ser, ¡eh!
Sr. Amir: Jo només una pregunta, tenim dates del desmantellament de la via ja?
Sr. Alcalde: No.
Sr. Amir: Encara no?
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Sr. Alcalde: No. No tenim dates. Les dates hi ha...cada tres mesos surt una data nova, no hi ha
una data, no tenim una comunicació oficial que digui que començaran a traslladar-se, a passar
els trens per la nova via. El que sí que el Ministerio, amb una visita al maig de l’any passat, ja
estava treballant en el projecte de desmantellament. Ja tenia, hi ha una empresa pública que ja
està preparada per desmantellar. I, a més a més, ha licitat fa poc el Ministerio el projecte de
reutilització, o sigui, de com quedarà l’espai, això, sí.
Sr. Pérez: Gracias, Sr. Alcalde. No, yo solamente decir que, aparte que evidentemente el
impacto medioambiental que pueda tener la vía en nuestro municipio, por desgracia, los que
vivimos aquí durante mucho tiempo hemos visto, desgraciadamente, accidentes de personas
que se han llevado de este municipio, tanto residentes como turistas que nos han venido a
visitar. Y eso, quieras o no, creo que también crea una incertidumbre a todo el mundo. Y,
aparte, lo vuelvo a repetir, el impacto visual que pueda tener es muy importante que esa vía
que atraviesa nuestro municipio, que lo siega por la mitad, que seguramente que, si ya está
eliminada, ya no tendremos ninguna desgracia más. Y esto valorarlo…es muy difícil valorarlo
económicamente pero la tranquilidad que alguien tenga a su familiar, a su hijo, a su persona
mayor y tenga ese peligro constante que siempre hemos tenido, pues, también será un nivel de
calidad muy importante para nosotros.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Esquerra ha parlat...Esquerra?
Sr. Alcalde: Sí, sí, ho ha dit.
Sr. Chamizo: Nosaltres, el primer comentari que volíem fer és en la mateixa línia que ha fet
Ciutadans i vostè ha informat moltes vegades a la Comissió de Portaveus i demés però trobem
que una proposta tan important com aquesta, pensem que per al menys estudiar-la i demés,
amb tres minuts pràcticament no tenim i, clar, quan després veiem que ja vostè ho ha dit als
mitjans de comunicació i tal, nosaltres ens sembla que el que diem ara, escolta, tenen la idea
prefixada i, per molt que debatem aquí, sortirà la seva idea i la seva proposta sense tenir en
compte pràcticament el discurs de l’oposició. Però, bé, dit això, pensem que nosaltres no
podem perdre de vista la possibilitat que té el nostre municipi, que seria entrar dins del projecte
aquell que s’ha parlat del tram-camp. És un projecte que encara, que tots sabem que no tindria
la demanda suficient, no ens deixaria incomunicats respecte dels altres municipis veïns, com sí
sembla que passarà si vostès no aposten per aquest projecte. És sabut que vostès sempre han
apostat per la via verda, és la seva primera idea inicial però l’equip de govern sap que si no ens
afegim a la resta de municipis que ara estan tirant d’aquest projecte, pensem nosaltres que mai
s’arribarà a fer, pensem que mai s’arribarà a fer perquè fer el que és el projecte fins a Cambrils,
d’acord, pot costar, no sé, el Sr. Gallardo ha dit xifres, la veritat, que desorbitades, jo les
informacions que tinc de la Generalitat és que no arribarà a tants diners. Llavors, una vegada
aquest projecte del tren-tram, si nosaltres no mostrem el suport, no ens afegim a aquest
projecte, difícilment arribarà a fer-se. També, els nostre grup municipal ja va votar a favor de
que les vies es desmantellin però també hem d’intentar trobar una solució a aquest espai, és a
dir, una solució consensuada entre tot l’equip de govern, totes les entitats i tota la gent perquè
pensem que si no ens afegim a aquest projecte perdrem part d’aquest desenvolupament
econòmic i no lluitar per aquest projecte per nosaltres seria una mica un inconvenient per poder
desenvolupar-nos, d’acord? Perquè la pregunta és clara, què volem d’aquí uns anys, un trentram que es comuniqui amb Cambrils, Salou o Vila-seca i Tarragona, com vostè ha dit, o una
via verda que arribi fins la Riera de Riudecanyes, i després què? Si fem el passeig de les cales,
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podran circular bicicletes, vianants i serà més interessant, pensem que seria més interessant
connectar-nos amb municipis veïns, inclòs l’Hospitalet que, com molt bé ha dit el Sr. Aragonès,
ara tenen els diners de la nuclear però d’aquí un temps no sabem com estarà aquesta nuclear i
no sabem si podran disposar d’aquests diners. Per tant, aquest projecte pensem que per ells
també seria important afegir-hi. De moment ens ha costat 5.000 euros perquè, segons he vist
que vostè va dir a la roda de premsa que havien contractat un servei d’arquitectes... Jo el que
he vist a la Junta de Govern és un Pla de viabilitat, clar, suposo que això està mal anomenat,
aquest encàrrec, perquè un Pla de viabilitat, jo entenc que és per si una cosa funciona o no
funciona, si no funciona, no fer-la i si funciona, tirar-la endavant. Per tant, pensem que tot això
ens genera dubtes perquè pensem que ens hem d’afegir i anar de la mà dels municipis grans
perquè al final això sigui una realitat i la Generalitat l’obliguem una mica entre tots a que aquest
projecte el pugui tirar endavant, que no ens deixi incomunicats. Molt bé ha dit el Sr. Josep
Maria Aragonès, a ver, molts serveis són deficitaris, tenim el bus municipal que és deficitari, al
principi serà deficitari però, bueno, qui sap si amb el temps, escolta, aquesta interactuació de
tots els municipis ens pot fer venir molta més gent al nostre municipi i disfrutar del nostre
turisme. Gràcies.
Sr. Alcalde: Un momento. ¿Por qué? ¿Del precio? Venga, va.
Sr. Gallardo: Si té interès, Sr. Chamizo, ja li facilitaré els costos de les més recents iniciatives
en matèria viària que s’han dut a terme a Espanya i els costos són exorbitants. Saragossa ha
costat, que és precisament el que connecta Valdespartera fins al centre, que s’ha fet per àmbit
de via pública, estem parlant de 20 milions d’euros per kilòmetre. Aquí només que es parli d’un
rati de 10-15 milions d’euros per kilòmetre amb tecnologia similar, pensi que des d’Hospitalet
fins a Tarragona estem parlant de que hi ha 45 kilòmetres, multipliqui. Pensi que la Generalitat
porta 20 anys executant la línia 9 de Barcelona, la línia 9 del metro, que li costa molt més però
que dona servei a milions de passatgers i encara no l’ha acabat. Imagini’s el que podria costar
implementar aquesta infraestructura, per tant, em ratifico amb els meus arguments.
Sr. Alcalde: Molt bé.
Sr. Chamizo: Si vol, em pot acompanyar a mi el Departament de Territori de la Generalitat i que
ens ensenyin ells mateixos els números del que estem parlant. Gràcies.
Sr. Alcalde: A veure, sí, hombre.
Sr. González: En julio del 2015 llevábamos tres meses, dos meses justitos, y fui con el Sr.
Alcalde un día que llovía a las vías porque me dijo que habían atropellado a una menor de 17
años. Y posteriormente fue al funeral a darle el pésame a este hombre, a su padre, y yo creo
que la vía no vale ninguna vida más, ya está bien, ya está bien. Hay posibilidad de hacerlo por
fuera del núcleo urbano, perdón, tengo la garganta mal. No es necesaria la vía allí donde está.
Bueno, no me quiero extender más, el tema es que hemos tenido que ir desgraciadamente
estos últimos cuatro años muchas veces a funerales y no hay que ir más, sinceramente, no hay
que ir más.
Sr. Alcalde: Gracias.
Sr. Chamizo: No hay que ser tan tremendo, Sr. Enrique. Es la realidad pero nosotros estamos
de acuerdo en que se desmantelen las vías y que se busque una solución, el proyecto
[Inaudible 37:05] no hemos dicho nada, nosotros tampoco queremos que se pierda ninguna
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vida, hemos votado para que se desmantele y una vez se desmantele se ejecute el mejor
proyecto para el municipio, quien dice una vía verde puede ser otra cosa, todo consensuado
con los vecinos. No nos gusta a nosotros ir a funerales de la gente, pienso yo.
Sr. González: Perdone, no es ser dramático, es mirarle a los ojos a un padre que ha perdido a
una chavala de 17 años y este señor se me abrazó diciendo “esto no puede suceder, hay que
hacer algo aquí”. No es la primera vez que pasa y seguirá pasando mientras tengamos la vía
allí, seguirá pasando porque la gente…mire usted, un sitio céntrico, del Caprabo a la playa,
para ir en el coche son 10 minutos, tiene que hacer toda la vuelta con tráfico y demás,
solamente hay un paso, solamente un paso que está justamente en esa zona,
aproximadamente. No hay ninguno más en toda la vía, o sea, la gente lo atraviesa
continuamente. O se va la vía o continuaremos desgraciadamente teniendo que ir a estos
desagradables sitios.
Sr. Alcalde: Gracias. A ver, en cualquier caso, para contestarle yo también, Sr. Chamizo. Ho ha
personalitzat, la primera part de la seva intervenció ha personalitzat en la meva persona que
això ho vull tirar jo endavant. Jo el que estic recollint és un sentiment general i, en tot cas,
després amb la votació veurem qui està d’acord amb això que estem presentant avui. I no és
una cosa que ha sortit ara “de repente”, com bé ha explicat el regidor i el Sr. Aragonès, això fa
anys que s’està dient que s’ha de treure la via i nosaltres el que estem lluitant des del principi
és treure la via, més enllà que, com vostè va dir en un Ple “la via era abans que Miami”, més
enllà d’això, nosaltres continuem creient que s’ha de treure la via. El que he fet jo abans
d’aquest Ple és a la Junta de Portaveus explicar el que faríem i portar aquest punt. Vostè diu
que no ha tingut la informació, insisteixo, és la mateixa informació, però el que sí que ha fet és
preparar-se un bon escrit per defensar el punt, per lo tant, i ho ha defensat amb els mateixos
criteris que surten al punt, per tant, aquesta informació que diu que no ha tingut temps de
treballar-hi és la mateixa que estem treballant i que sí que públicament jo ja he dit fa més de
dos anys que nosaltres apostàvem per una via verda, sempre i quan no es fes res i això ho
tornem a dir una altra vegada aquí. Escolti, la Generalitat vol fer un tramvia, fantàstic, quan
vulgui la Generalitat ja tindrà un espai per fer el tramvia, nosaltres ja li hem traslladat a la
Generalitat que sí que volem un tramvia també. Ja li hem dit, ja li em dit però, mentre no,
nosaltres el que farem és aprofitar aquest espai. Quan tindrà la Generalitat feta aquesta obra?
No ho sé. Abans jo lluitaré perquè facin l’institut, perquè facin l’escola, perquè l’escola de Montroig la remodelin. Lluitaré per moltes coses més necessàries que no el tramvia perquè, en
realitat la mobilitat en aquests moments, la mobilitat que tenim en el nostre municipi està prou
malament ja només amb el transport urbà i interurbà, que és competència de la Generalitat,
que ja és prou caòtic i ja hem demanat moltes vegades que fiquin més autobusos. Això és la
realitat d’avui en dia, per tant nosaltres, insistim, no és que no vulguem el tramvia, sí però quan
sigui una realitat, quan hi hagi un projecte, quan hi hagi un pressupost, quan hi hagi uns plaços
perquè, com vostè sap, a l’època del Tripartit aquest projecte també va sortir, es va parlar i es
va deixar aparcat. És possible que aquest es deixi aparcat? És possible. Que no es queda
aparcat? Mentrestant, com que l’Ajuntament té la capacitat de pedir la cessió d’aquests
terrenys, té la capacitat, a més a més, de que es faci aquesta via verda, apostem per això i
quan arribi el moment del tramvia, si arriba, ja sigui tramvia...perquè és que ara no es parla de
tramvia, ara es parla de tren-tram que és un altre concepte diferent que va més ràpid, etcètera.
Nosaltres el que hem dit des de el dia, des del setembre del 2015 que em va convocar el
secretari d’Infraestructures, el Ricard Font, ja li vaig dir en aquell moment “vingui al meu
municipi” i va enviar el director general, va veure i jo li vaig dir “si vostès deixen, treuen totes les
vies i deixen a peu de carrer, i fan realment un projecte integrat dintre del nucli urbà i per on
passa, nosaltres no direm que no”. Van vindre aquí, van veure el que hi havia i van dir “hosti,
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nosaltres ara no”. Per què? Perquè la Generalitat en un principi la seva intenció era mantenir
aquesta infraestructura amb un tren de Rodalies i jo crec que això és el que nosaltres no hem
de permetre i per això, des d’un principi, nosaltres vam dir “amb aquesta infraestructura
nosaltres no apostem per això, si vostès fan una inversió aquí, una altra diferent, d’acord”. I és
el que estem fent i el que estem demanant “escolti, cedeixin això, fem aquesta actuació de via
verda i, si algun dia volen fer aquest tramvia, tindran aquest terreny o tindran qualsevol altre”.
Sr. Chamizo: Dos coses. No sé si m’ha sentit abans tornar-li reiterar al Sr. Enrique López que
nosaltres vam votar a favor de desmantellar les vies, no volem que passin tots aquests
accidents. Però, si es fa algun dia el tren-tram que passi per la Nacional, tindrà que estar molt
ben protegit perquè sempre que passen vies s’ha de posar la seguretat necessària perquè això
no passi. Després, escolti, jo vaig a Barcelona i la gent passa pel mig de les vies, escolti. Una
altra cosa referent a “que ho porto preparat”, li diré que sí perquè jo crec que és la meva feina,
quan la meva regidora va a Portaveus i “escolta pot sortir el 24 hores o la via del tren” la meva
forma de treballar és preparar-me les coses per si han de sortir, està clar, i van dir que dilluns i
dimarts enviarien la documentació. Escolta, jo me la preparo pel que sigui i per això ho tinc
preparat i passat a màquina i mecanografiat perquè és la meva manera de treballar, de fer les
coses planificant-me les meves coses i el meu temps. Després, ha fet el municipi algun pla de
mobilitat per saber la gent que puja, baixa, va a Reus, va a Tarragona? Crec que no hi ha cap
pla de mobilitat, em sembla a mi. I, per últim, nosaltres estem d’acord amb que es desmantellin
les vies però, bueno, podem agafar un consens més generalitzat entre, com he tornat a dir,
entre les entitats, la gent i els grups polítics per fer el millor aprofitament d’aquest espai però,
sobretot, anar de la mà d’aquests grans municipis per intentar aconseguir aquest tren-tram i
que no ens deixi incomunicat al terme de Miami i de Mont-roig. Només diem això. Gràcies.
Sr. Alcalde: Nosaltres diem el mateix, Sr. Chamizo. Ho diem i a la Generalitat li hem traslladat
també això des del principi. Alguna intervenció més?
Sr. Aragonès:: Jo trobo bé el que proposa l’equip de govern perquè considero que al menys
aquests terrenys, mentre no es decideixi què hi ha d’haver, estiguin arreglats i es puguin
aprofitar, sigui per anar a peu, per anar amb bicicleta o amb el que sigui. Ara bé, jo aquí crec
que hi ha una contradicció que em fa dubtar de si votaré a favor o en contra i és, aquí diu “en
aquest sentit l’Ajuntament té intenció de mantenir la qualificació de l’ús ferroviari dels terrenys
per tal de permetre la implantació d’un tramvia integral a la trama urbana i cota 0” però, en
acabat, diu “si en un futur arriba a concretar-se aquest projecte, en cap cas aprofitant
l’estructura fèrria actual”. Per tant, si deixem els terrenys qualificats...ah! l’estructura.
Sr. Alcalde: L’estructura, o sigui, la infraestructura, no sé si fica estructura...fica...
Sr. Aragonès: És que l’estructura són els ponts? Els ponts s’hauran de mantenir.
Sr. Gallardo: Lo que no es vol aprofitar és les catenàries, el traçat de la via, [Inaudible 46:17] i
tot això a fi efecte de que...lo que no volem és que hi hagi un servei de Rodalies com el que
podria haver-hi hipotèticament que ja ha esmentat l’alcalde. El que volem és que hi hagi un
espai ferroviari perquè pugui passar un tramvia, és a dir, un vehicle que pugui anar, com a molt,
a 60 km per hora, que tingui reiterada parades, que sigui una infraestructura amb un impacte
molt tou. No volem una barrera arquitectònica com és ara que ens bloqueja a fer carrers. El que
volem és una mica el que hi ha a Barcelona, un carril dedicat que puguis tenir els teus sistemes
de creuament per semàfors, que puguis conviure amb el vianant i amb el ciclista i que, d’alguna
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forma, tingui un impacte molt tou de tipus sonor, visual, etcètera. Per lo tant, el màxim que
volem és un tramvia. No volem un tren de Rodalies.
Sr. Aragonès: D’acord però, llavors, tindríeu que especificar quina part d’infraestructura no
voleu que s’usi perquè jo puc interpretar que si no voleu usar la infraestructura dels ponts, per
on cony passarà aquest mitjà de comunicació? Per tant, aquest redactat, per mi, home, si més
no, contradiu el d’abans una mica.
Sr. Alcalde: Però entenem, Sr. Aragonès, que no parlem de ponts, aquí es parla, amb
infraestructura es parla de la via actual...
Sr. Aragonès: Quan parleu de catenàries també hi ha el pont, si no fem un detall del que creieu
que no s’ha d’aprofitar, clar, és molt ambigu aquest punt i, per mi, contradiu una mica el
d’abans, per mi. Vosaltres mateixos.
Sr. Alcalde: [Inaudible 47:55] infraestructura actual tal com marca el Projecte d’impacte
ambiental”, vale? “Tal i com especifica —Sr. Secretari, sí?— tal i com s’especifica en el
Projecte d’impacte ambiental”. Ja està. Passaríem a votacions. Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor? Quedaria, doncs, aprovat el punt per unanimitat, perdó, per majoria. Una cosa és
el que vull i una altra cosa el que és
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Sol.licitar a ADIF que cedeixi a l’Ajuntament de Montroig del Camp la titularitat dels terrenys del traçat viari
que quedarà en desús un cop entri en funcionament el
Corredor del Mediterrani
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249/2019
Petició

El ministeri de Foment està enllestint les obres d’una nova infraestructura ferroviària que
travessarà el municipi de Mont-roig del Camp, el Corredor del Mediterrani, on es traslladarà la
circulació de trens que actualment passa per la via del litoral. Aquesta, un cop entri en
funcionament el Corredor, quedarà en desús, tal i com ha comunicat a l’Ajuntament el Ministeri
de Foment.
El ministeri es va comprometre en una trobada formal el passat 28 de maig de 2018 a
desmantellar la infraestructura ferroviària de la costa que quedarà en desús immediatament
després que entri en funcionament la nova via. De fet, el projecte del Corredor del Mediterrani
està sotmès a dues Declaracions d’Impacte Ambiental que obliguen a fer el desmantellament
de les vies afectades en desús, la recuperació de la cota que tenia el terreny originalment i la
integració de l’espai en el paisatge i l’entorn. Aquest projecte es troba ja en procés de redacció.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp havia aprovat prèviament el 9 de maig en sessió plenària
demanar aquest desmantellament i recuperar els terrenys per a projectar-hi una via verda. Una
via que suposi la recuperació de l’espai, la seva integració de l’entorn, i que permeti, en zona
interurbana, i especialment en zona urbana, crear un passeig per al gaudi de la ciutadania i els
visitants. El desmantellament de la infraestructura actual és una reivindicació històrica per
constituir una barrera física que divideix zones importants de població, que nega l’obertura total
de Miami Platja cap al mar, suposa un greuge acústic i un perill en els trams de via que
discorren per zona urbana, provoca dificultats en la vertebració i planificació del territori, i
dificulta la mobilitat interna, tant de vianants com de vehicles.
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La Generalitat de Catalunya ha traslladat a l’Ajuntament, sense un compromís ferm, ni
econòmic ni de terminis, la seva intenció d’implantar un Tren Tram que uniria les principals
ciutats de la costa amb l’interior pel mateix traçat que quedarà en desús. En aquest sentit,
l’Ajuntament té intenció de mantenir la qualificació d’ús ferroviari dels terrenys per tal de
permetre la implantació d’un tramvia integrat a la trama urbana i a cota 0 si en un futur arriba a
concretar-se aquest projecte, en cap cas aprofitant l’estructura fèrria actual, tal i com
s’especifica els estudis d’impacte ambiental citats.
L’Ajuntament veu una gran oportunitat per a la regeneració del territori i per a l’impuls d’un
turisme sostenible crear una Via Verda i realitzar un projecte de passeig per zona urbana un
cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani i es desmantelli la infraestructura actual.
Per tal de poder portar a terme aquests projectes l’Ajuntament requereix la titularitat d’aquests
terrenys.
El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; ERC; FIC; C’s) i 4 Abstencions (grup municipal: PDeCAT) acorda:
1. Demanar a ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) la titularitat dels terrenys
del traçat viari en desús dins els límits del municipi de Mont-roig del Camp un cop entri en
funcionament el Corredor del Mediterrani, es desmantelli la infraestructura actual i s’executi el
projecte d’integració paisatgística d’aquest tram.
2. Sol·licitar al Ministeri de Foment i a ADIF que concretin el calendari d’execució de la posada
en marxa del Corredor i el desmantellament de la via de costa al seu pas per Mont-roig del
Camp.
3. Recordar al Ministeri de Foment i a ADIF els compromisos adquirits el 28 maig de 2018 a la
seu del Ministeri quant a l’immediat desmantellament de la via en desús i a la participació dels
ajuntaments afectats en la definició del projecte d’integració paisatgística del vell traçat.
4. Notificar aquesta resolució a la presidència d’ADIF, a la Secretaría General de
Infaestructuras del Estado, a la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, a la
Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona i al Ministeri de Foment.

12. Mocions
Sr. Alcalde: El punt 11, Mocions, no hi ha mocions
No hi ha mocions a tractar.

13. Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: I el següent punt és Precs i preguntes. S’obriria el torn, doncs, per part del grup de
Ciudadanos, per part del grup de...perdó...
Sr. Aragonès: Sí, jo crec que en vaig fer menys que el Francisco, no? Vaig fer algun vot menys
que tu. Igual sí, no ho sé. M’ho tindria que apuntar. Bé, jo voldria fer una pregunta perquè,
fullejant una mica l’acta de la Junta de Govern del 27 de desembre, hi ha l’adjudicació de
l’empresa d’auditoria de comptes de les EPES que s’ha adjudicat. Clar, jo formo part del
Consell d’Administració d’aquestes EPES i, si més no, no sé si s’ha fet amb molta
transparència o no però si ni es diu al Consell d’Administració “escolteu-me s’ha de convocar
una adjudicació d’auditor, d’empresa”, home, no sé com ha anat tot el procediment, ja me’l
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miraré, no ho he fet avui, evidentment, però la primera transparència. Ja sé que avui com a
EPES ho ha d’adjudicar l’Ajuntament, si fossin les empreses com abans, ho faria el Consell
d’Administració, però, home, això no és canviar de subministrador de productes de neteja o
paper higiènic, això, d’alguna manera, com a conseller de les empreses m’afecta la meva
tranquil·litat i seguretat. I, a més, veient la qualificació, resulta que l’empresa que fins ara ho
feia, zero, zero, hem estat molt mal auditats, és un tema important per mi i considero que amb
un tema d’aquesta categoria, encara que pel seu import econòmic no és necessari donar-li més
publicitat possiblement, home, si més no, que el Consell d’Administració, al menys jo, me’n
tingui que enterar llegint les actes de la Junta de Govern ho trobo poc transparent. Gràcies.
Sr. Gallardo: Per la part de l’Ajuntament, s’ha licitat...són unes auditories, són dos tipus,
aquesta és l’auditoria financera i l’auditoria legal, aquesta és nova, és una auditoria de
processos. Aquesta per manament [Inaudible 50:55] de la normativa actual s’ha licitat des de
l’Ajuntament i no s’ha licitat des de l’empresa atès que l’empresa, bueno, l’empresa, l’EPE,
perdó, atès que és un organisme depenent. Per tant, aquí, en tot cas, en algun moment
s’hauria d’haver donat trasllat, si més no, perquè tinguéssiu la informació però s’ha fet des de
l’Ajuntament i a lo millor aquesta és la raó perquè encara no se us ha informat formalment.
Això, en tot cas, ja es farà pel proper consell, entenc que es farà així. Després, jo lo que us
invito és que no vull polemitzar sobre les puntuacions i tot això. Hi ha una acta feta, hi ha un
tribunal que s’ha reunit. Jo el que demano a tots els que tinguin inquietuds sobre aquest tema,
l’expedient entenc, Sr. Secretari, que és obert i es pot consultar sense cap problema, sobretot,
amb més raó, sent regidor i, a més, conseller de l’empresa. Ho han fet, si no m’equivoco, eren
l’interventor, la tècnica superior de l’Àrea d’Hisenda i no sé si hi havia un tècnic...qui hi havia
més al tribunal? No ho tinc de memòria...l’interventor, el tècnic superior, segur, no sé si hi havia
algú més, possiblement de Contractació. Jo el que els invito és que voldria polemitzar perquè hi
ha en joc la professionalitat i la integritat de firmes de contrastat prestigi i que alguna d’elles ha
prestat un servei a la casa d’indubtable vàlua. Jo el que crec que ha passat, i em remeto a
l’acta i si us plau que la consulteu i, en tot cas, en petit comitè ho podem debatre a fi efecte,
repeteixo, de no menystenir la reputació ni la professionalitat de cap dels intervinents, el que
entenc és que una de les ofertes no es va formular adequadament, [Inaudible 52:35] És a dir,
no es posa en cap moment la professionalitat sinó que l’oferta d’un dels que es va valorar no
havia estat formulada adequadament. Això està recollit a l’acta precisament perquè ahir per la
tarda em van donar trasllat, l’interventor em va donar trasllat com a part interessada perquè
això és, d’alguna forma, Hisenda, Intervenció qui demana que es faci. En tot cas, repeteixo,
mireu-vos l’acta, si voleu, la comentem i, en tot cas, inclús, per suposat, a la disposició de
l’interventor, llàstima que hagi marxat, o els tècnics d’Hisenda per poder-ho comentar. Però
està tot recollit i està tot comentat en aquell moment. I, sobretot, entenc que és un problema i
tinc clar que és un problema de presentació d’oferta no de vàlua professional ni de qualificació.
Sr. Aragonès: Gràcies per l’aclariment però, clar, no en dubto que algun dia l’Ajuntament
comunicarà al Consell d’Administració que hi ha un altre auditor però a mi com a conseller
m’haguera agradat que se m’hagués dit abans i al fer la convocatòria, com a membre del
consell d’administració d’aquestes EPES de dir “ara es convocarà”. Home, com a Consell
d’Administració també veure una mica com es feia, si es feia publicitat, si es comunicava al
Col·legi d’Auditors, de quina manera. Per tant, he estat un mer espectador, me n’he enterat
llegint una acta de la Junta de Govern i com a conseller haguera preferit que se m’hagués dit
abans d’adjudicar-ho. Res més. Gràcies. No és que tingui en dubte el consell ni res, és el
procediment i crec que canviar d’empresa auditora s’ha de fer amb transparència. Si es
comença per no comunicar ni al Consell d’Administració d’aquesta empresa, massa
transparència, com a mínim, per a mi, no hi ha estat. Gràcies.
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Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès.
Sr. Velasco: Tenía una pregunta del año pasado pero voy a hacer el turno de las preguntas al
revés. Lo primero que le iba a comentar es que…
Sr. Alcalde: ¿Se refiere a hace dos semanas?
Sr. Velasco: Hace dos semanas pero ya ha pasado un año. Se hizo un comunicado por parte
del Ayuntamiento porque desgraciadamente sufrimos la incompetencia de una empresa que
retiró su servicio el día de final de año. Sabemos por el comunicado que el Ayuntamiento y los
servicios jurídicos están trabajando en ello pero queríamos manifestar el apoyo de nuestro
grupo municipal a la funcionaria del departamento de Fiestas y reclamar que hay que rechazar
todos los ataques e injurias contra su persona que se han sufrido por redes. Nada más, en la
Junta de Portavoces no estábamos informados de este hecho, de un ataque bastante intenso
que había recibido esta trabajadora. Solamente manifestar este tema. En el tema de las obras
que estamos realizando en este Ayuntamiento, creo que la zona deportiva, la pista de verano,
se acabará ya por marzo más o menos, quería comentarle, ¿dónde se realizarán después…?
¿Hay espacio para celebrar las fiestas, en este caso, de julio o dónde se llevarán las fiestas,
porque allí no hay espacio físico? ¿Tienen ya pensado dónde se van a realizar o cómo?
SR. Alcalde: Cuando se refiere a fiestas, [Inaudible 56:24] no, no, piense que en la zona donde
se están haciendo ahora las obras de la pista d’estiu, lo que se hacía era el pregón, algún baile
y alguna actuación y luego alrededor la feria, o sea, dentro de ese espacio, realmente, como
actividades de fiesta había alguna orquesta, el pregón… Todo esto se puede continuar
haciendo porque, tal como se ha planteado el proyecto, se podría, se mantiene el escenario y
se podrán hacer actuaciones, algún tipo de actuaciones. En cualquier caso, siempre lo que
hemos intentado es desubicar las fiestas, más que desubicarlas, repartir las fiestas en
diferentes puntos y, en este sentido, en el caso de que se plantease una actuación de tipo gran
orquesta o algo, se ha valorado por ejemplo la plaza Gerona o la propia plaza Tarragona como
se utilizó ya el año pasado. ¿Por qué? Porque realmente el espacio de la pista d’estiu, si usted
recuerda, ya le digo, el pregón que va la gente que va, que al final se ocupa prácticamente la
zona de la pista deportiva y eso se seguirá manteniendo e, incluso más atrás de la pista
deportiva, se seguirá manteniendo en el caso de que se valorase si se pudiera hacer porque el
escenario también se sigue manteniendo.
Sr. Velasco: De acuerdo. Gracias por las explicaciones. La pregunta que teníamos el año
pasado, la N-340 y la avenida Barcelona, actualmente, nosotros seguimos con mucha
preocupación el gran perjuicio que han tenido los comerciantes en este caso. Nosotros el año
pasado, creo que es nuestra obligación, nos pusimos a disposición de muchos comerciantes
que estaban reclamando nuestra disposición a escuchar ciertos agravios comparativos y en
este caso lo que hicimos es, como nuestra obligación y ya hemos hecho otras veces, llegar al
entorno de las obras que se están realizando y detectamos varios errores o varias formas de
ejecutar que creíamos que no eran coherentes y había dos grandes causas que preocupaban a
nuestros comerciantes. Una era el estado del pavimento que se estaba realizando. Nos dieron
alguna explicación que creemos que cuando se esté realizando un trabajo, creemos que se
tiene que realizar en condiciones y a nosotros no nos convence ni nos gusta que, después, en
un comunicado que hace el Ayuntamiento para ver la evolución de las obras, “continua la
pavimentación de las aceras en varios tramos de la avenida a medida que se va abriendo el
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paso a los peatones aunque quedan pendientes remates finales que se realizarán en la última
fase de la obra”. Hombre, un remate es acabar algo que creo que no se ha realizado pero si
estamos haciendo una obra, estamos poniendo una baldosa, luego tenemos otra vez que, en
este caso era por altura de diferentes…el sentado de las baldosas, creemos que era un riesgo.
Nosotros lo que nos hicimos es bastantes comerciantes acercarnos a ese espacio y ver que
era realidad, no entendíamos como cuando se ejecuta algo que se está haciendo en ese
momento sigue la obra y había bastantes alteraciones. En este caso, parece ser que el
Ayuntamiento hizo caso o recogió estas inquietudes y parece ser que se están realizando de
mejor manera. Nos sorprendió una cosa que, a razón de esta visita nuestra, nosotros como
grupo hemos pedido, que creo que es nuestro trabajo, o información o cierto parecer a los
técnicos del Ayuntamiento, nos llama un poco la atención que cuando nosotros fuimos a los
técnicos del Ayuntamiento nos dijeron que ya no nos podían contestar algunos temas
concretos porque ya directamente los teníamos que tratar con el Sr. Alcalde que era el
responsable de comentarnos estas cuestiones. Vale. En este mismo comunicado del
30/11/2018 nosotros también argumentamos que a los comerciantes les preocupaba mucho el
espacio privado suyo, como iba a quedar, entonces, el Ayuntamiento hace un comunicado y se
lo leo porque lo tenía “la próxima semana los técnicos del Ayuntamiento se pondrán en
contacto con los propietarios de los inmuebles de la avenida Barcelona para informar cómo
quedarán terminados los pavimentos que delimitan con sus propiedades”. Dice seguido
“asimismo se animará a que se sustituyan los pavimentos de las zonas privadas donde el
Ayuntamiento no puede actuar con el fin de unificar criterios y adecuarlos a las características
de la avenida”. Le haría dos preguntas de inicio, una es nosotros no hemos reunido con la
presidenta de los comerciantes, como es nuestra obligación, y en el día que nos reunimos nos
sorprendió un poco que el Ayuntamiento todavía no se hubiese puesto en contacto con la
asociación de comerciantes y botiguers creo que para recoger sus inquietudes. Y le queremos
preguntar, la segunda pregunta es si han llegado a algún acuerdo con los comerciantes para
pavimentar la zona privada si se va a llegar porque así clarificamos la información que a
nosotros nos han transmitido.
Sr. Alcalde: Sobre las inquietudes sobre los acabados de la obra, daremos traslado de nuevo a
los técnicos y que lo vuelvan a mirar pero piense que son 33.000 no, 35.000 m 2 de obra y que
si hay alguna parte de la obra que las diferentes empresas que actúan allí hacen mal, como
usted haría en su casa, ¿qué haría usted? Si usted tuviera obras en casa y las hacen mal,
¿qué hace? Sí, por favor. ¿Qué hace?
Sr. Velasco: Yo sobre todo, me imagino, que lo primero que haría, lo primero que hago es a la
persona que vaya a contratar, hombre, me tiene que dar la garantía de que…
Sr. Alcalde: Esto ya lo hemos hecho, esto ya está. ¿Qué más?
Sr. Velasco: Una vez ocurra lo que usted me comenta, lo que le reclamaría al paleta o al albañil
que me estaría haciendo las obras en casa es que tiene que parar y lo que ha hecho mal,
retirarlo, ponerlo bien y continuar. No me vale que me diga “bueno, ahora te dejo aquí 4, 14 o
20 baldosas en el suelo, acabo toda la obra y dentro de un mes o de dos meses, cuando
acabe, vuelvo otra vez a hacer las obras y vuelvo otra vez a tirar marcha atrás”, con el perjuicio
que hay de una obra. Yo es lo que haría.
Sr. Alcalde: Vale, pero se puede dar el caso de que usted, por ejemplo, no esté todos los días
en su casa vigilando al paleta a ver cómo hace las obras porque tiene que trabajar o porque
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tiene otra parte de las obras y es una obra muy grande y se puede dar el caso que usted no lo
ha visto eso y que, una vez que ha pasado, ha vuelto y lo ve, ¿qué hace? Decirle que lo
cambie. O sea, le quiero decir, son 35.000 m 2 de obra en un espacio tan grande tenemos tres
técnicos que van vigilando pero, en este caso concreto, que es poner estas baldosas yo no sé
si ha visto el ritmo con el cual ponen estas baldosas, ¿lo ha visto? ¿Sí? ¿Lo ha visto? No, ¿lo
ha visto o no lo ha visto? Dígame la verdad, [Inaudible 01:04:45]
Sr. Velasco: Una baldosa no tiene...
Sr. Alcalde: Usted trae un tema técnico y yo también le… ¿usted ha visto cómo es? Pues va a
cuántos metros tirarán por…muchísimo, ni muchísimo menos, evidentemente que es muy
rápido, por lo tanto, tendríamos que tener a un técnico nuestro detrás mirando si ponen bien las
baldosas. A ver, ¿qué ha pasado? Sí, hay sitios, hay diferentes puntos que están mal las
baldosas, sí, las han colocado mal, sí, ya se les ha comunicado y la empresa dice que las
cambiará, bien, ya as cambiará. ¿Quedará bien? Sí, tiene que quedar bien, tal y como se ha
contratado porque, si no, no se les pagará. Ya se ha dado traslado a la empresa de esto y de
otras cosas. Antes de que ustedes fueran allí a hacer esta visita ya tenían, la empresa ya sabía
que había trozos que…la empresa que está poniendo estas baldosas, hay trozos que por
diferentes motivos no los coloca bien. Pero de verdad que no es una dejadez de los técnicos y
evidentemente no es una dejadez del equipo de gobierno que no está allí encima de la obra,
que pasa de vez cuando, sobre todo mucho más el regidor, no hay ninguna dejadez por parte
de este equipo de gobierno respecto a los acabados de la obra. Hay una garantía a la hora de
la adjudicación, una garantía económica a la hora de que se realice correctamente y tienen que
certificar que la obra esté bien y certificarán los técnicos “pues, oiga, todas las baldosas están
bien colocadas”, después, cuando esté certificado, cobrará la empresa, mientras tanto no podrá
cobrar la empresa. Pero pasa en las baldosas y pasa en más cosas que se han detectado y
que las han tenido que cambiar y que las van cambiando constantemente. Respecto a la parte
privada, desde el principio se sabe que hay una parte privada que el Ayuntamiento no puede
entrar pero no puede entrar ni a decirle al propietario cómo tiene que hacerlo porque no tiene
competencia ni puede decirle que lo haga porque tampoco es. ¿Qué ha hecho el
Ayuntamiento? Hacer una terminación y ya tenía previsto cuando llegase el momento de
decirle a todos “oigan, miren, esto es como lo hemos acabado nosotros, si ustedes quieren
continuidad, lo pueden hacer de esta manera” y eso es lo que se ha trasladado a los
propietarios que confrontan con la avenida Barcelona y que tienen aceras, que no son todos.
No podemos exigirle nosotros al privado “oiga, no, hágalo también usted así” o “ponga este
material”, no podemos, es una competencia y es una decisión que tienen que tomar los
privados en este caso y por eso se les ha dado las pautas que si quieren, incluso se les ha
ofrecido “está la empresa esta, puede ofrecer los servicios”, creo que también ha sido, pero es
que no podemos hacer más. Termina la obra en una línea que es la pública y allí empieza la
privada. No podemos entrar nosotros ahí en esto. Entonces es esto pero de verdad que es una
obra muy complicada, de verdad, que es muy complicada, lleva un ritmo mucho mejor de lo
que esperábamos con todas las dificultades que hemos tenido y con toda la climatología que
hemos tenido. Quedará bien y, si no queda bien al final, el Ayuntamiento tiene mecanismos
para hacer cambiar lo que sea para que no esté contratado, o sea, que no se haya hecho como
esté contratado. Y esto es lo…pero le ponía el ejemplo de su casa porque, si usted ha hecho
obras en su casa, puede pasarle lo mismo, que cuando terminan las obras resulta que sale un
poco de humedad en un sitio porque se han olvidado de empalmar el tubo, ¿qué hace? Lo
arreglan, ¡no lo dejaremos así! Y es que no pensamos dejar…estas baldosas no las pensamos
dejar así pero ni nosotros ni los técnicos ni nadie tiene esta intención, de verdad.
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Sr. Pérez: A mí me gustaría hacer un pequeño comentario. Es triste que una obra de 4 millones y medio
de euros, yo entiendo que ahora llega la campaña electoral y hay gente que vota a lo mejor cosas que no
cree pero por partido tiene que votarlas y hay gente que a lo mejor por demagogia vaya a pasearse por la
avenida Barcelona y vaya a preguntar todo lo que está mal y toda esa gente que está agraviada y que está
indignada y que no venden porque resulta que estamos haciendo obras lo único que saque son pegas.
También sacaron pegas cuando hicimos el alumbrado de todo este municipio, que ponemos las farolas,
que no iban a valer nada, que eran muy feas o que no alumbraban, ahora ya nadie habla de las farolas.
También hablaban de la rotonda Gil Vernet, que allí no iban a girar los camiones, que aquello era una
vergüenza, que vaya porquería, ya nadie habla de la rotonda de Gil Vernet. Le digo con esto que la
demagogia está muy bien en ponerla pero la mejor parte de los políticos, los que estamos aquí, los que
estamos aquí y los que vendrán, a la gente le tendrían que decir que las obras no se hacen de la noche a la
mañana, ¿me entiende? Esto que usted está diciendo de parar y arreglar, a lo mejor depende de que
alguien lleve…porque una obra de esa envergadura que trabajan 60 o 70 personas y hay cinco, seis, siete,
ocho gremios y que depende de que usted avance para que yo haga mi trabajo y detrás mío va otro equipo
que va haciendo trabajo, pues, si salen incidencias porque salen, porque tienen que salir, pues, después se
van retocando según las incidencias y los tallitos de agua de charco. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo
soy de la construcción y a veces depende de la temperatura, depende de la resistencia del tocho, depende
de la humedad del material, seca más o seca menos, y yo lo puedo poner perfecto un pavimento de tres
metros de anchura y lo dejaré perfecto y depende del frío que haga bajará más o bajará menos y eso
supone que haya un charco o no lo haya. Eso, hasta que no pasa, no lo puedo solucionar, Sr. Velasco. Se
lo digo a usted para que lo sepa, a usted y a algunos que van por la avenida de Barcelona a
dar vueltas. ¿Hay fallos? Evidentemente que hay fallos. ¿Que se podría haber hecho mejor?
Seguramente, mejor. A lo mejor, si lo hubiéramos hecho mejor, en vez de estar un año,
hubiéramos estado dos años porque no es lo mismo ejecutar una obra en un periodo de
tiempo, como dice el Sr. Alcalde “a todo trapo”, que tener todo el tiempo del mundo. La
empresa hubiera de otra manera, si una colla empieza a trabajar y no funciona la echa y trae a
otro, ¿me entiende? Esto funciona así. Y una obra pública funciona así. Y, seguramente,
cuando esté terminada saldrán incidencias y se solucionarán. Usted si va por la autovía que va
a Tarragona, verá usted que pasado el puente hay el Vila-seca ese tan bonito que usted quiere
que hagamos en Miami para conectar la vía marina con el municipio, si pasa por la autovía,
verá que hay sitios y es obra pública y hay ingenieros y hacen pruebas topográficas, pues, el
[Inaudible 01:11:43] de compactación y está bajando y está haciendo asentamientos con el
paso del tiempo. ¿Usted cree que en su momento eso no se compactó y dio la resistencia?
Pues, sí daría pero con el paso del tiempo en un punto cogerá más humedad el terreno que
otro y hay otro asentamiento distinto. Pues esto puede pasar cuando alguien hace un
pavimento de esa anchura, Sr. Velasco. Yo entiendo que la gente se queje pero ¡hombre, que
todo esté mal! Perdone que le diga pero que todo esté mal no es cierto. Que se puede mejorar,
todo es mejorable pero es que llevamos nueve meses de obra y no hay nadie que hable bien
de la avenida Barcelona. Cuando todos esos que se quejan y están mal, su propiedad se
revalorice y empiecen a ganar más billetes de los ganan, entonces nadie hablará de la avenida
Barcelona. Yo le digo una cosa, Sr. Velasco, de aquí dos años nadie se acordará de las obras
de la avenida Barcelona. Nadie. Ahora es la avenida de Barcelona y ustedes hacen bien, como
supongo que hará el Sr. Francisco también hablará de la avenida Barcelona, pues, hacer la
demagogia porque hay que decirlo y ustedes controlan, visitan y les comentan…pues, me
parece que están en todo su derecho pero, hombre, ¡todo tan mal no estará hecho! Es que
todo es negativo esto. Mire, yo tengo una cuñada que cuando sale una foto en una revista a
estas chicas que sacan tan guapas, chicas o chicos, coño, siempre saca pegas. “No, es que
está operada, no, es que tiene el culo…” digo yo que algo tendrá bueno el chaval…pues todo
son pegas, tu. Pues esto pasa con la avenida Barcelona, todo son pegas.

47

Sr. Alcalde: Gracias. Sí, me falta responderle una cosa pero, no, intervenga, intervenga.
Sr. Velasco: No, son muchas cosas. A ver, demagogia, en fin, la palabra demagogia, ya que ha
salido, igual se va a hacer excesivamente demagogia con la N-340 como esperar a celebrar
que ya tenemos la N-340, etcétera, etcétera. Ya veremos la demagogia en un futuro. Le voy a
comentar una cosa, usted me dice “es que todo el mundo”, lo está diciendo usted, es que hay
mucha gente que está diciendo que se han realizado cosas no correctamente. Y me está
diciendo “es que todo”, no, yo le hablo de dos cosas, de la pavimentación, una, y otra, del
espacio privado que los comerciantes están diciendo qué harán. Cuando nosotros nos hemos
puesto en contacto con ellos estaban preocupados por el tema privado, sobre todo, hasta
ahora no saben, no saben si la empresa, si la empresa que está ejecutando ahora va a acceder
a llegar a algún tipo de acuerdo para cambiar ese pavimento. Fíjese, evidentemente, con la
intención de que ellos están porque cuando tienen en su espacio…y además estamos
ejecutando una obra que nosotros creemos en ella y que hemos siempre defendido pero sobre
todo, ya que va a ser una obra que puede ser que defina el espacio urbanístico de Miami Playa
en este caso concreto, hombre, imagine un espacio de unas aceras tres pavimentos de
diferentes colores. Ahora estamos en un momento que se puede acceder a los comerciantes y
botiguers a que esos espacios que ellos mismos quieren con su dinero realizar ese cambio,
hasta ahora…
Sr. Alcalde: Pero, Sr. Velasco, en su casa pueden hacer lo que quieran, ya se lo he explicado
antes. Ellos pueden hacer lo que quieran en su casa, Sr. Velasco, igual que usted puede hacer
en la suya, pidiendo un permiso y ya está. El Ayuntamiento no les está poniendo ningún
impedimento, Sr. Velasco.
Sr. Velasco: Pero les vuelvo a repetir, oiga, en su comunicado usted dijo “asimismo se animará
a que se sustituyan los pavimentos…”, dice, ustedes mismos dicen “en la próxima tal se
pondrán en contacto con los propietarios…”.
Sr. Alcalde: Ya se han puesto en contacto.
Sr. Velasco: Entonces, yo le pregunto: ¿han llegado a algún tipo de acuerdo con…?
Sr. Alcalde:: Nosotros no tenemos que llegar a ningún acuerdo, Sr. Velasco. Nosotros, el
Ayuntamiento lo que ha hecho es poner en disposición de los privados “oiga, si quieren
cambiar esto, pueden hacerlo”, “pueden hacerlo”, no les obligamos a hacerlo. Si lo quieren
hacer es un trámite que se tiene que hacer así y así. Y, si lo hacen, el remate lo hacen así. Ya
está pero nosotros no podemos obligar a los privados a hacer algo…en este caso, sí que
podríamos…pero en este caso no podemos, Sr. Velasco, tiene que ser la propiedad privada
que diga “oiga, sí, voy a hacerlo” y la manera de hacerlo ya se les ha trasladado.
Sr. Velasco: Es que saquen su licencia y hagan su obra, vale. La siguiente pregunta es: ¿se les
va a facilitar algún tema, por ejemplo, de que van a tener que sacar su licencia para hacer unas
obras que ya le están perjudicando durante bastante tiempo? Cuando me está hablando de
demagogia…
Sr. Alcalde: Sr. Velasco, es una licencia de obra menor, no está, no tiene que pagar nada,
simplemente tienen que pedirla y cambiarlo, ya está.
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Sr. Velasco: De acuerdo, mire, me está diciendo que no tienen que pagar nada, es una
información…
Sr. Alcalde: ¡Ya se les ha informado a los comerciantes!
Sr. Velasco: Pues le voy a comentar algo. Hay muchos comerciantes, igual que las personas
que ha comentado el Sr. Tico, que no están informadas y que no tienen esa información y,
además…
Sr. Alcalde: A ver, ha habido un técnico de la obra que ha pasado —yo no he ido detrás de él y
supongo que tú tampoco— pero que ha pasado comercio por comercio, por propiedad privada
porque no todo es comercio, que hay propiedad privada que no es comercio, diciendo “oiga,
mire, esto se tiene que hacer…si quiere hacerlo, lo puede hacer de esta manera, el trámite es
así, así y así y aquí le dejo el plano para que…”. Se les ha puesto a disposición y, además, los
técnicos están constantemente por ahí, si hay algún privado que a lo mejor hay alguno que
no…
Sr. Pérez: Llevan casi un mes así, ¡eh! Hablando con gente, comerciantes y privados.
Sr. Velasco: Yo le tengo que hacer la pregunta porque a mí como grupo estas personas y estos
comercios se han puesto en contacto con nosotros y quieren tener una respuesta. Mire, Sr.
Tico, la respuesta que usted está dando aquí, entre otras, de que el año que viene cuando
abran una caja un comerciante después de haber pasado un año que se le ha fastidiado la
temporada de verano, se le ha fastidiado la temporada de invierno y, si seguimos a este ritmo,
puede ser que le fastidie la temporada de marzo, eso de un 20% cuando hay personas que en
sus balances y sus pérdidas llevan 30, 100.000, 120.000 euros de pérdidas, no sé si esto les
va a reconfortar con todo lo que va a ocurrir. Ojalá tengamos la perspectiva de que van a abrir
sus comercios y van a recuperar todo lo que han perdido. Que eso de hacer demagogia,
cuidado con ello, ya lo veremos en un futuro.
Sr. Alcalde: Gracias.
Sr. Pérez: Pero es que las obras no se encienden un interruptor y se apagan, Sr. Velasco. Las
obras, cuando se empiezan, esto no es encender la luz y apagar, ya está hecho, no. Llevan un
tiempo. La evidencia es la evidencia, Sr. Velasco. Usted y yo estamos aquí y las obras están
ahí. Las obras se ejecutan con tiempo.
Sr. Alcalde: Faltaba, me ha hecho otra pregunta… ¿Quiere contestarle? No, no, no, contéstele,
contéstele.
Sr. Velasco: Podríamos estar…

Sr. Alcalde: Por eso, yo...
Sr. Velasco: Yo ya es por acabarlo porque creo que no tenemos el mismo punto de vista de
cómo se ejecutan unas obras, empezando porque hemos empezado muy atrasadas las obras
cuando se podrían haber empezado en enero, febrero, marzo y ahora me dirán que tal, tal,
oiga, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, paramos las obras que están muy adelantadas,
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dejamos que hagan la temporada y continuamos. Y, seguramente, nosotros tendremos una
idea de cómo ejecutarla y ustedes han tenido otra idea, ahí estamos de acuerdo. Solo le estoy
diciendo que nosotros tenemos otra visión y hay mucha gente que tiene otra visión.
Sr. Alcalde: Eso es hacer demagogia, Sr. Velasco. Lo siento mucho, se lo tengo que decir muy
claramente. Es hacer demagogia, ¿de acuerdo? Y no le digo nada más. No quiero explicarlo
otra vez lo que hemos explicado muchas veces respecto a estas obras y los tiempos y por qué
se han ejecutado de esta manera que se ha explicado muchas veces y creo que es innecesario
pero creo que es hacer demagogia. Respecto a los comerciantes, que no se les ha informado,
y sobre las actuaciones y todas estas cosas, ya comentamos en el Pleno de presupuestos que
había una partida destinada para temas de promoción dentro del ámbito durante este año 2019
y está previsto en dos semanas hacer una reunión con todos los comerciantes para iniciar las
conversaciones con ellos para ver qué cosas les parecen mejor y qué cosas les parece mejor
hacer dentro de este ámbito y está previsto para esta fecha. Dígame.
Sr. Velasco: Creo que ya ha acabado. Le agradezco ya que nos haya dado una respuesta a
nosotros [Inaudible 01:20:32], que se va a reunir con los comerciantes, y le…
Sr. Alcalde: Pero, Sr. Velasco, no a ustedes, hay comerciantes que lo saben.
Sr. Velasco: Si me deja...
Sr. Alcalde: Ya pero es que está diciendo unas cosas que no son ciertas. Claro, hombre, usted
se ha reunido con la presidenta de los comerciantes, me parece muy bien, ¿representa a todos
los comerciantes de Miami? No, representa a unos cuantos y bastante importantes.
¿Representa a todos los del ámbito de la avenida Barcelona? No, representa a unos cuantos.
Pero el Sr. Tico ya ha informado a diferentes, yo también a otros comerciantes que han ido
preguntando y esto se ha dicho desde hace tiempo que llegará un momento que se reunirá a
los comerciantes y se empezará a hablar con ellos respecto a este tema de promoción para el
año que viene. Sr. Velasco, es que parece que viene aquí a preguntárnoslo y, a partir de que le
contestamos, ahora ya lo sabe todo el mundo porque nosotros lo hemos preguntado. Hombre,
esto no es así. O al menos da usted esa sensación.
Sr. Velasco: Es que igual tiene usted esa sensación porque yo vengo aquí como regidor a
hacer las preguntas que creo que a usted seguramente no le van a gustar como es en este
caso. [Inaudible 01:21:26] Son las que a nosotros nos transmiten y yo como regidor es mi
obligación y le puede a usted gustar más o menos.
Sr. Alcalde: No generalice porque si generaliza [Inaudible 01:21:35]
Sr.. Velasco: Generalizar, si usted quiere prepararme mi enfoque para transmitirle al Sr. Alcalde
en un futuro…
Sr. Alcalde: No, yo no pretendo eso.
Sr. Velasco: Usted generaliza y dice demagogia, oiga,
Sr. Alcalde: Sí que ha hecho demagogia. Yo creo que ha hecho demagogia.
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Sr. Velasco: Demagogia, demagogia…
Sr. Alcalde: Sí, de la misma manera que usted piensa lo que está pensando y lo está
exponiendo, yo pienso lo que estoy pensando y lo estoy exponiendo. No le quiero hacer
cambiar ni muchísimo menos, le pongo encima de la mesa mi exposición y lo que yo creo, ¿de
acuerdo?
Sr. Velasco: De acuerdo. La demagogia la vamos a ver y estas posiciones en un futuro porque
va a haber mucha demagogia, estamos en tiempo…
Sr. Alcalde: Está habiéndola, está habiéndola, Sr. Velasco, hace…está habiéndola, Sr.
Velasco.
Sr. Velasco: Por todas partes.
Sr. Alcalde: No. Por la nuestra le puedo asegurar que no porque no hemos variado nuestro
discurso desde un inicio. Per part d’Esquerra?
Sr. Amir: Sí. El nostre grup també se suma a qualsevol atac a qualsevol treballador o
treballadora de l’Ajuntament.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies.
Sr. Amir: Tornem a l’avinguda Barcelona. Després de la pròrroga...
Sr. Alcalde: Pensava que s’afegia també als regidors i als alcaldes que també...però no.
Sr. Amir: També, també.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Amir: Tornem, després d’una pròrroga, tenim data de final d’obra més o menys?
Sr. Alcalde: La pròrroga que ha sol·licitat l’empresa per qüestions climatològiques, estan parlant
de...van demanar un mes i medio, un mes i mig, estem parlant d’aquestes dates i no ens han
dit el contrari. Per lo tant, a nosaltres ja ens van demanar aquesta pròrroga fa més de dos
mesos i continuen amb la planificació que tenien fins aleshores.
Sr. Amir: Els que treballem a l’obra sabem lo que és i...
Sr. Alcalde: No, sí, aquest dematí hi havia 30 persones en un tram només, d’acord? Per lo tant,
estan intentant arribar a temps.
Sr. Amir: En acabat tinc una pregunta pel senyor regidor de Media Ambient. Si teniu pensat de
fer cap actuació per prevenir l’eruga processionària?
Sr. Gairal: Bé, les accions per prevenir l’eruga processionària no es fan ara sinó que es fan al
mes d’octubre-novembre. Lo que tenim previst ara és l’actuació ja directa, arrel dels resultats
de les intervencions tècniques que s’han fet, de fer una intervenció com sempre d’emergència,
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de solucionar el problema quan es dona que és en aquests moments. Les previsions que es
van fer han sigut les de sempre, els tractaments amb productes ecològics. Enguany s’ha ficat
en pràctica als llocs d’accés més de públic, com poden ser les escoles o els parcs públics, un
nou sistema d’injectar als pins un producte que evita que hi hagi eruga que els resultats són el
100% i que, en canvi, els tractaments d’altre tipus són del 80%. I, en aquests moments, a més
de l’aplicació d’altres tractaments de tipus d’ensulfatar, hi ha previst una acció mecànica directa
que és la de amb grua accedir als nius, tallar-los i destruir la processionària. Això sempre
parlem de domini públic, de parcel·les públiques, de llocs públics o que incideixen molt en la
salut pública. S’està treballant en això, s’està incidint en les persones que tenen parcel·les
afectades perquè ho tractin, cada any es fa el mateix, i ara estem en aquests moments en el
moment de fer l’acció mecànica.
Sr. Amir: Doncs, a la zona de les creus, darrera del CAP, i tota la zona fins el xalet de l’Ortiz ara
mateix està minat. Hem rebut dos trucades entre ahir i avui, hi ha un munt de nius. I és la zona
on la gent treu a passejar els gossos.
Sr. Gairal: Ja li dic que els tractaments que fem són en zones públiques, hi ha zones d’aquí que
són privades. I vostè pot tindre en compte que un municipi de 60 km 2 que amb una proporció
d’1/3 part està quasi poblada de pins és impossible fer el tractament. Aquest animal es mou, si
nosaltres tenim fets els tractaments en zones públiques, lo que vostè ara m’està dient un lloc, jo
ara li diré un lloc al costat que és el Peiró, doncs, al Peiró no hi ha ni una eruga, pujant per la
carretera de Colldejou [Inaudible 01:25:59] tampoc no hi ha un niu d’eruga. No li dic que n’hi
hagi un. La zona aquesta és més aviat zona boscosa però de pinetell, no de pins grans, i allí no
es va fer el tractament, per suposat no es va fer el tractament i hi ha processionària. Per lo tant,
si és en zona privada nosaltres en principi no intervindrem perquè se’ns n’aniria el pressupost
de tots els tractaments d’altres plagues que hi ha.
Sr. Amir: Doncs, ens ho hauríem de mirar perquè és una zona que toca molt al poble i hi va
molta gent per allà, sobretot canalla també.
Sr. Gairal: Sí, sí, estic totalment d’acord amb vostè. Els tractaments que es feien generalistes,
en general, que eren els tractaments de l’avioneta o de l’helicòpter, en aquests moments no es
fan i ens tenim de situar que aquesta plaga ens molesta durant aquests dos mesos encara que
no se’n recorda ningú. Nosaltres sí que ens en recordem perquè ho anem fent. Enguany
escamparem...sempre parlant d’una lluita no agressiva de tipus químic, parlem sempre de
control mediambiental correcte amb productes correctes, que no siguin perjudicials. Enguany hi
afegirem també un altre tipus de lluita que és la de la instal·lació en totes les zones públiques
de nius per moixons insectívors i per rates penades també. O sigui, anem sempre sumant,
sumant, sumant per evitar-la però, clar...
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Amir: En acabat tinc una altra pregunta, em sembla que és pel Ferran. El tema de la
megafonia i les nadales encara funciona a dia d’avui?
Sr. Pellicer: Sí, però m’estranya que funcioni...això és el departament de Festes...
Sr. Amir: Hem d’entendre que hi ha carrers estrets, la megafonia està posada davant dels
balcons i la gent ja ha tingut un mes de nadales i només faltaria que ara...
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Sr. Pellicer: Ahir a la nit, ahir al tard ho vaig tornar a sentir. El que passa que el regidor ha
hagut de marxar perquè no es trobava bé, el que passa que... Ho comentaré amb el Sr. Alcalde
ara perquè ho tallem perquè entenc que hi ha la persona...
Sr. Alcalde: El Sr. Alcalde ho tallarà això. Ho talla el Sr. Alcalde, queda tallat.
Sr. Amir: Algú ho haurà de tallar perquè si ho ha de tallar el veí...
Sr. Alcalde: Mercè, si us plau, talla això. Vinga.
Sr. Pellicer: Vull dir que es deixin de ficar ja perquè ja no té...no sé el perquè ara fa dos
encara estan tocant. Ahir ho vaig sentir.

dies

Sr. Alcalde: Les apaguem avui.
Sr. Pellicer: [Inaudible 01:28:16] A vegades també hi ha temes de so que fan unes provatures
però a l’hora que era...
Sr. Amir: No, no, eren nadales, nadales.
Sr. Pellicer: Encara segueix funcionant o el que sigui.
Sr. Alcalde: Molt bé. Ja està? Vale. Per part del grup del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Gràcies. Bé, jo tinc una rèplica per al·lusió personal del Sr, Pérez, suposo que
també s’ha referit a la meva persona. Li faré la rèplica i després li faré una pregunta de la N340, d’acord? Bé, per replicar-li a vostè, li hem de dir que la nostra feina, com s’ha dit aquí
moltes vegades, és fiscalitzar la feina d’aquest equip de govern, per això presentem propostes,
passegem i mirem les coses que estan malament, per això truquem a responsables de
l’Ajuntament notificant coses que estan malament, per intentar ajudar en tot el que calgui a que
en aquest municipi la gent pugui viure de manera més tranquil·la i amb moltes de les seves
necessitats cobertes, d’acord? Després una altra cosa, vostè sap, com és un gran constructor
de piscines, doncs, si vostè quan treballa molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid hi ha més
probabilitat de que les coses es facin malament que no pas si vas al ritme normal de l’obra. Jo
entenc que d’aquesta manera s’ha anat molt ràpid, molt ràpid perquè hi havia un plaç d’entrega
del 31/12 que s’ha incomplert. Jo per això penso que aquestes deficiències que s’han trobat i
que arreglaran, segons ha dit molt bé el Sr. Alcalde, per la garantia, doncs, això és el que ens
trobarem. I, després, referent a l’últim, a lo que guanyaran els comerciants en el futur, que jo
sàpiga de moment ells saben el que han perdut a dia d’avui, lo que guanyaran, això no ho
sabem. I ara faig la pregunta, d’acord? “Dios dirá o Dios mediante”. Bé, la Junta de Govern
Local del 5 de desembre vostès, l’equip de govern, fa un requeriment a l’empresa constructora
de que, tinc aquí “la Junta de Govern acorda reiterar el requerir de compliment de terminis
formulat a l’última renovació de Miami Platja fent advertiment que en data 31 de desembre del
2018 les obres han d’estar finalitzades”. La meva pregunta va en aquest sentit perquè el plec
de condicions és molt gran, no l’he pogut mirar, suposo que hi fica alguna cosa i demés. Vostès
tenen algun tipus de penalització en aquest contracte per a aquesta empresa? Perquè no sé si,
dins del plec de condicions, aquesta data de finalització de les obres puntuava o no puntuava.
Només això.
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Sr. Alcalde: L’empresa, en un moment donat, nosaltres veiem que els plaços no, veiem que no
els pot complir i el que fem des de l’Ajuntament és agafar i fer-li un requeriment a l’empresa
recordant-li que té un plaç. Es a posteriori que després l’empresa demana un aplaçament. Els
plecs sí que hi ha una part que diu que el període d’execució puntua i això ho lligo amb el fet de
que van ràpid. Nosaltres no sabem si van ràpid o no van ràpid, l’empresa es va presentar, va
fer una oferta, se li va adjudicar i l’empresa va dir que faria l’obra en un temps determinat. Per
lo tant, es va valorar, els tècnics van valorar que es podia realitzar i es va informar
favorablement i per això se li va adjudicar. Amb això què vull dir? La part d’introducció seva,
que van ràpid, ells van dir que podien fer l’obra en un temps determinat, fins ara l’estan
complint i ara han al·legat temes meteorològics per demanar l’aplaçament i, evidentment, hi ha
penalització en el cas que no compleixin amb les dates previstes. Sí.
Sr. Chamizo: Tot era perquè no sabia si en el plec hi figurava.
Sr. Alcalde: Si, sí, sí.
Sr. Chamizo: Si hi ha penalització, suposo que aquestes penalitzacions vindran en forma de
millores cap a sobretot la part afectada que és l’eix comercial d’allà, suposo, no? Quin tipus
de...?
Sr. Alcalde: No, si hi ha penalitzacions són econòmiques i van cap a la borsa comú de
l’Ajuntament, o sigui, va cap a la caixa de l’Ajuntament.
Sr. Chamizo: Jo crec que aquests diners que en teoria van cap a la borsa de l’Ajuntament...
Sr. Alcalde: No, una altra cosa és...perdoni, eh!
Sr. Chamizo: Que després podeu fer accions per beneficiar aquest eix comercial perquè
aquestes pèrdues sabudes siguin menys.
Sr. Alcalde: Una altra cosa seria que es demanessin danys i perjudicis, que això entenc que ho
podria fer tant el privat com l’Ajuntament, com conjuntament.
Sr. Chamizo: Vale, i tinc una altra...
Sr. Pérez: Te iba a contestar. No, no, es un minuto solo. Hombre, ganancias…pérdidas tienen
porque han tenido pérdidas pero ganancias también tienen y las están teniendo ya. En el
momento que de momento no están pagando contribuciones especiales ya están teniendo
ganancias, eso, una. Y dos, la avenida de Barcelona, ninguno de los que estamos aquí vamos
a negar que el que tenga una propiedad en ese ámbito le va a subir de valor, entiendo. Y
pongo un ejemplo solamente en los alquileres. Hay gente que hace cuatro días, el mismo local,
el mismo sitio, cobraba un precio al mes y ahora ya lo ha subido con lo cual ganancia también
están teniendo ahora mismo. Y si no están pagando contribuciones especiales, también están
teniendo ganancia. Y les recuerdo a todos ustedes que en Miami hay gente que ha pagado
contribuciones especiales por obras de vía pública, con lo cual también están ganando.
Sr. Chamizo: Ben bé no...[Inaudible 01:34:53]
Sr. Alcalde: Però quan es faci la ponència...
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Sr. Gallardo: La ponencia de valores…bueno…
Sr. Alcalde:: Sí, ja està, si us plau.
Sr. Chamizo: Replicat, bé, ens alegrem d’aquesta notícia però sabem del cert que a municipis
del voltant com a Cambrils que s’han fet obres també importants, els lloguers, per exemple, no
estan pujant, estan baixant, d’acord? Suposo que ja el Sr. Gallardo ens farà un estudi econòmic
del que ha millorat aquella part i demés en els propers mesos perquè suposo que aquest tema
serà reiteratiu i tornarà a sortir amb els guanys, les pèrdues i demés i ja s’encarregarà el
regidor d’Hisenda de fer un informe. Però, bueno, això és la seva apreciació i l’apreciació que
tenim nosaltres és totalment diferent. La segona pregunta que jo tenia és, llàstima que no està
el Sr. Redondo però potser el Sr. Alcalde m’ho contestarà. En el Ple de juny van passar un punt
vostès sol·licitant al Ministeri d’Energia, Medi Ambient i Turisme una subvenció per construir
l’espai jove a la pista d’estiu i en aquell Ple ens van dir que feien això perquè havien canviat
d’idea de construir primer una oficina de Turisme que estava en un terreny que no era
municipal i que van pensar que aquest Ministeri denegaria la subvenció i per això van passar a
lo que és el projecte d’aquest espai jove. Ara, per exemple, ens hem trobat que a la Junta del
27 de desembre trobem que hi ha un recurs d’alçada reclamant a aquest Ministeri que torni a
considerar el fet de que aquest projecte sigui finançable per part del Ministeri. Llavors, la meva
pregunta és si aquest espai, al final, si el Ministeri no sabem com contestarà però si vostès van
dir aquell dia que era una prioritat per vostès i no surt al pressupost del 2019 a les inversions,
tenen previst tirar-ho endavant?
Sr. Alcalde: Anem a veure, l’Ajuntament en un moment donat no és que pensi que ens
denegaran l’oficina o l’espai de Turisme. Si vam dir “pensar” ho vam dir malament o si vostè va
entendre “pensar”...
Sr. Chamizo: Ho he dit perquè estava escrit a l’acta.
Sr. Alcalde: No, bueno, el que les bases deien, les bases d’aquesta subvenció diuen que els
terrenys on facis el projecte han de ser de titularitat municipal, per això, com no teníem la
titularitat d’aquest terreny, vam dir de no fer el projecte, vale? Després és quan es presenta el
projecte d’un nou local pel jovent tot just a tocar de la pista d’estiu i aprofitant part de les
instal·lacions que hi ha sota l’escenari de la pista d’estiu. Es fa el projecte, es presenta al
Ministerio, el Ministerio ens ho denega i nosaltres no estem d’acord amb aquesta denegació i el
que fem és presentar un recurs dient “escolti, sí que vostès diuen això però nosaltres creiem
que complim” i hem presentat aquest recurs de reposició. No hi ha partida en el pressupost de
l’any 2019 perquè el que hi ha previst, això es presenta ara al desembre, el resolen a final
d’any i, si haguessin resolt favorablement, ho haguéssim ficat o haguéssim generat el crèdit en
el moment que hagués vingut. Però continua sent una prioritat ampliar l’espai i ubicar allà el
local de joventut perquè entenem que és un bon local, o sigui, un bon espai quan acabi totes
les obres que s’estaven fent de la pista d’estiu que serà un bon lloc.
Sra. Margalef: Bé, ara referent a la nit de Cap d’Any, el nostre grup municipal pensem que és
increïble que quan aquest equip de govern va saber que no hi havia servei de vigilància aquella
nit, no es truqués a l’oposició per fer-nos saber la problemàtica i la situació en la que es trobava
quatre hores abans de l’inici de la festa i fer-nos partícips en la cerca de solucions. Sempre
hem fet una oposició constructiva, aportant propostes i solucions, amb la mà ben estesa per
ajudar i arribar a acords encara que vostès ens ignorin i en aquest cas un cop més ho han
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demostrat. Quan vam saber que la festa de Cap d’Any s’anul·lava per manca de vigilants cinc
minuts abans de les campanades, només vam pensar com podíem aconseguir un vigilant de
seguretat per tal que la festa pogués començar i tan aviat com vam poder vam fer cap al
pavelló a fer costat als quintos i quintes i veïns i veïnes que estaven allà. Vam decidir ajudar
perquè el que preval és l’interès general i pensem que la propera vegada estaria bé convocar
una reunió d’urgència, un gabinet de crisi amb tots els agents implicats: la Comissió de Festes,
que per alguna cosa hi és, representats de quintos i quintes i l’oposició per tal de buscar una
solució entre tots. Segurament si ho haguéssim fet no hauríem arribat a aquest extrem, haver
d’anunciar per xarxes socials, altaveus del nucli de Mont-roig que la festa queda anul·lada per
causes de força major quan faltaven cinc minuts per les campanades. Realment no creuen que
hagués estat més efectiu intentar trobar una solució entre tots? Segurament, si ens posem a
treballar a les vuit del vespre plegats, ho haguéssim pogut solucionar de manera satisfactòria. I,
¿veuen normal avisar a la gent quan falten cinc minuts de que es cancel·la l’acte?
Sr. Alcalde: Bé, és la seva manera de veure com va tractar aquest tema l’equip de govern. Em
sembla, i a partir d’aquí li contestaré l’última pregunta, em sembla que, bueno, vam esperar fins
l’últim moment per poder solucionar el tema i al final vam prendre la decisió de suspendre l’acte
pels motius que tots coneixem. Sí, segurament es podria haver fet d’una altra manera, és com
les obres, segur, segur que sí però vam prendre aquestes decisions i li puc assegurar que es
van prendre amb tota la millor voluntat i volent trobar una solució al problema. No, no vam
pensar que era un comitè de crisi ni vam pensar en trucar a l’oposició, hi havia dos tècnics, el
regidor i l’alcalde des de les vuit de la nit intentant buscar una solució, fent tots els passos que
enteníem que es podien fer i per això ho vam fer d’aquesta manera. Que si passa una altra
vegada i els hem de trucar, els trucarem, no hi ha problema. Si passa una altra vegada, els
trucarem. Es va avisar cinc minuts abans perquè vam apurar fins a l’últim moment buscant una
solució per la festa i ja està.
Sra. Margalef: Nosaltres creiem que no va ser potser la solució més encertada i per una
propera vegada ens agradaria que comptessin amb nosaltres per intentar solucionar...
Sr. Alcalde: Ja li he dit que sí, que si torna a passar sense cap problema li trucarem. Sí, si
consideren que els hem de trucar en el cas de que passi un cas com aquest, li trucarem. Vam
actuar com entenem que actuem i com hem actuat normalment en tots els casos semblants
que han pogut passar. Hi ha un equip de govern, [Inaudible 01:42:56] es va ficar en contacte i
hi va haver regidors de l’equip de govern que tampoc se’ls hi va traslladar, sinó que es va
començar a moure perquè...bueno, d’acord, malament però al final això anava cap a un únic
camí que era el que hi havia i és el que hi va haver. Res més. Es va considerar, el regidor va
considerar i els tècnics van considerar de fer el que vam fer i amb la voluntat de que el tema es
solucionés.
Sra. Margalef: Clar, també pensem que potser als quintos se’ls hi hauria d’haver dit amb una
miqueta més d’antelació, pobrets, estaven, tenien tot preparat, tot comprat, tres minuts abans
de les dotze de la nit “escolteu, que no hi ha vigilància, que se suspèn la festa”.
Sr. Alcalde: Podríem haver trucat i dir-los “tenim problemes, podem tenir problemes”, sí però
vam apurar al màxim, fins l’últim moment perquè en tot moment, durant aquelles tres hores que
van ser des de les nou o vuit i mitja no és que des del minut zero estigués descartat, és que hi
va haver moments que teníem, moments que ja no en teníem, moments que es trobaven,
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moments que no i per això fins l’últim moment. Podríem haver trucat als quintos i dir-los
“escolta, hi ha aquest...” però és que tampoc...bueno, no sé, sí, ho podríem haver fet també.
Sra. Margalef: Llavors, el tema de la Policia Local que només hi havia una patrulla aquella nit,
que potser estaria bé que vostès més d’una vegada han dit que el municipi és molt extens,
doncs, tenint en compte un nit de Cap d’Any, potser hagués estat bé que hi hagués hagut al
menys un parell de patrulles disponibles per estar al municipi en casos d’urgència o el que
hagués pogut sorgir aquella nit. És una idea que tenim nosaltres com a grup municipal i que ho
traslladem i que ja li vam dir.
Sr. Alcalde: Sí, sí, no li dic que no. A veure, hi ha una patrulla com hi ha cada nit, hi ha els
Mossos, què pot passar aquella nit? Sobretot són incidents de trànsit i hi ha controls
d’alcoholèmia que és el que hi ha previst. Això ho fa Mossos i amb la nostra Policia Local de
recolzament, no acostumen a haver moltes més coses, què coses més hi passen? Sí, a les
festes, com podia haver passat al poliesportiu. Clar, això ja està cobert, perdó, estaria cobert
amb la contractació que havia fet l’Ajuntament i que l’empresa no va...clar, uns vigilants, un
control de porta que donen servei a aquesta [Inaudible 01:45:28]. No és una nit especialment
conflictiva fora del que passi a les festes i el que passa a les festes es cobreix amb la vigilància,
normalment és el que sol passar i, després, aquesta nit, sí, controls d’alcoholèmia, algun
accident però més d’això, no. Per això no s’amplia, no es busca ampliar les patrulles perquè no
hi ha realment una necessitat. [Inaudible 01:46:02]
Sra. Garcia: Jo volia fer una pregunta però, abans, Sr. Alcalde, comentar-li que la propera
vegada, si tenen algun problema d’aquests, no els hi sàpiga greu agafar el telèfon. De vegades
és millor comptar, ja no sols amb l’oposició sinó amb la gent implicada, hi havia gent del poble
que podria haver-nos ajudat en aquesta tasca, a vegades és tan fàcil com aixecar el telèfon i dir
“tenim aquest problema, anem a intentar solucionar-lo entre tots”, no amagar el problema sota
l’ala, intentar arreglar-ho no sé de quina manera i al final tots ja sabem què va passar.
Sr. Alcalde: Li puc admetre i li he dit abans que sí que ho podem fer però “amagar”, no, no vam
amagar res. Vam afrontar el problema com vam creure nosaltres que tenim d’afrontar el
problema, no volíem amagar absolutament res. Ara, vostè em diu “si torna a passar, ens
avisen”, sí, sense cap problema. Vam actuar amb tota bona fe i la manera que vam creure que
havíem d’actuar. Que podríem haver trucat? Ja li dic que sí, no tinc cap problema en
reconèixer...
Sra. Garcia: No, però, a banda de tot això, jo li deia el tema de trucar als quintos. Vostès no
poden trucar als quintos a les dotze menys cinc minuts per dir-los que no s’obre el pavelló.
Vostès en el minut que s’assabenten que tenen aquest problema han d’estar informant a tot
hora als quintos de com estan anant les trucades, totes les gestions que estan fent. El nivell de
comunicació vostès aquí van fallar.
Sr. Alcalde: Això és el mateix que ja ha dit la seva companya i ja li he dit que vale, d’acord, que
la propera vegada, si hem d’avisar, avisarem, no hi ha problema.
Sra. Garcia: Bé, jo volia fer una pregunta al Sr. López però, abans, és que si no ho dic rebento,
jo li volia dir al Sr. Pérez que no m’ha semblat gaire afortunada la seva intervenció amb el tema
de la N-340 sobretot quan ha fet esment a certs comentaris de la seva cunyada. Bé, em sembla
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que aquí aquests comentaris, al menys personalment, no m’agradaria tornar-los a sentir. Això
per un costat.
Sr. Alcalde: No han estat masclistes, eh! Si es refereix...
Sra. Garcia: M’han semblat desafortunats, he dit desafortunats, he dit desafortunats. No he dit
masclistes.
Sr. Alcalde: No, no, no vull corregir-la, per què ha parlat d’homes i de dones.
Sra. Garcia: He dit desafortunats, jo no he dit masclistes, he dit que em semblen comentaris
desafortunats.

Sr. Alcalde: Jo únicament volia deixar palès perquè a mi m’ha...també...
Sra. Garcia: I dir-li també al Sr. Pérez que, per desgràcia, quatre o cinc anys després de les
obres del casc antic encara se’n parla. Vull dir que hi haurà obres de les quals no se’n parla
però hi ha obres de les quals, passats els anys, se’n parlen i molt. Això...
Sr. Pérez: Por alusiones, mire, muchas personas de la avenida de Barcelona, muchas
personas de la avenida de Barcelona tendrían que coger un poquito de ejemplo de la gente de
Mont-roig que sufrió las obras del casco antiguo, muchas personas, porque, le voy a decir una
cosa, peor que vi pasar a la gente de Mont-roig las obras que se abrieron de punta a punta por
todo el pueblo por unas pasarelas, con perdón, de mierda, de 90 cm que iban las yayas y la
gente mayor pasando y no se quejaba nadie, no se quejaba nadie, todo el mundo estaba
dispuesto, con predisposición a hacer las cosas y así quedaron las obras. Evidentemente, una
obra que afecta a un núcleo pueden haber gente que esté contenta y descontenta pero, si
usted habla del tanto por ciento de la gente, el tanto por ciento, supongo que más del 90%
estará contento con las obras que se ejecutaron, tanto en la primera fase como en la segunda
que es la que yo viví. Mucha gente de la avenida de Barcelona tendría que coger ejemplo de
esa gente, de la gente que esos sí que padecieron las obras en todo su esplendor, no en zonas
de su calle. En Miami se han hecho muchas obras públicas, alcantarillado, asfalto, y se ha
reventado todo y la gente incluso ha pagado obra pública. O sea que ya hacer tanto victimismo
con la avenida Barcelona, yo como no temo la consecuencia de que no…mire, yo a lo mejor a
veces soy demasiado sincero en decir las cosas, ¿vale? Yo no hago ningún comentario
machista ni feminista y si se ha ofendido le pido perdón. Yo lo único que he dicho lo he dicho
en demagogia y en ironía en que solamente sacamos las pegas a las cosas, solamente he
dicho esto y si a usted le parece desafortunado es su opinión, yo he sacado un comentario,
nada más, ¿vale? Y le repito, tendrían que aprender muchos de la avenida Barcelona de la
gente del casco antiguo de Mont-roig.
Sra. Garcia: Yo solo he dicho que era un comentario desafortunado y que a mí no me ha
gustado y entiendo que tengo todo el derecho a comentárselo. Esto por un lado. Luego decirle
que si usted se da una vuelta por el núcleo antiguo y habla con los vecinos o con la comisión
del núcleo antiguo, tan, tan, tan contentos como dice usted no están. Esto por un lado. La
pregunta anava pel regidor López. El dia 11 de maig del 2016 es va aprovar una moció per la
creació d’un programa de suport a les persones majors de 70 anys, això estem parlant de fa
tres anys. 11 de maig del 2016. Si se’n recorda era una proposta, una moció que va presentar
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el nostre grup municipal en referència a una trucada, tant al matí com a la nit, a aquelles
persones majors d’edat que viuen soles per poder comprovar d’alguna manera o altra que
aquesta gent està bé. Aquesta moció es va aprovar però a dia d’avui crec que no se n’ha fet
res i era per saber com estava aquest tema perquè ja han passat tres anys i es va dir que es
faria una valoració tècnica i econòmica i encara no l’hem pogut veure.
Sr. López: Bé, començaré, abans de contestar-li aquesta pregunta, m’ha agradat una cosa que
ha dit “d’aixecar el telèfon” i jo també li diria al seu grup que també aixequés el telèfon com per
exemple va fer el Sr. Abbas ahir a les deu del matí, si no recordo malament, quan es va
assabentar de que a l’institut Antoni Ballester hi va haver una fuita de fuel i va agafar el telèfon i
em va trucar “escolta, xato, què passa aquí? què ha passat?” i li vaig dir “hòstia, doncs, no deu
ser res greu perquè no m’ha trucat ningú”. Llavors, vaig trucar a la directora i li vaig dir “què és
el que ha passat?”, “que s’ha trencat una mirilla, no sabem quan ha passat ni s’ha evacuat res
ni ha passat res”. El torno a trucar als cinc minuts i li comento el que ha passat, que aquella
mateixa tarda demanarien la cuba i que avui ja tindrien calefacció. I obro el Facebook i veig
“aquest és el tarannà de l’Ajuntament, ens enterem per les xarxes socials...”. En cap moment
vaig rebre cap trucada del seu grup, en cap moment. També els convido que quan hi hagi un
tema com aquest, sensible, qui es vulgui preocupar, tots teniu el meu telèfon i el podeu utilitzar
quan vulgueu. El que us vaig comentar el dia de la moció, vaig dir, donarem suport a aquesta
moció però és inviable tenir, per 3.000 persones, tenir algú que els truqui cada dia, cada dia els
faci una trucada perquè necessitaríem potser quatre persones dedicades en exclusiva a fer
això. Això es va fer en un municipi que, si no recordo malament, la regidora d’Esquerra
Republicana, Irene Aragonès, es va fer a Vinyols, a Vinyols no és...el?
Sr. Amir: Es continua fent.
Sr. López: A Vinyols? Però és una població, doncs, no com la nostra.
Sr. Amir: “Bona nit, bon dia”, es truca al dematí i a la tarda.
Sr. López: A dades d’ara, fer això, no tenim recursos per fer-ho. Ja els hi vaig comentar al seu
dia que em semblava bé, estem d’acord, però no tenim els medis per fer això amb una població
de 3.000 persones, trucar cada dia, matí i tarda, doncs, necessitaríem un altre departament de
fer trucades.
Sra. Garcia: Vol dir, Sr. López, que tenim 3.000 avis i àvies majors de 70 anys que viuen sols i
que tenen problemes? Vostès tenen un cens d’aquestes persones? Tenim 3.000 avis que viuen
sols?
Sr. López: Majors de 70 anys, sí.
Sra. Garcia: Que viuen sols...clar, escolti, aquesta proposta és per avis i àvies majors de 70
anys que viuen sols, si tenim 3.000 persones majors de 70 anys que viuen sols, Déu n’hi do!
Sr. López: De memòria no li puc dir però tenim moltes persones que viuen soles.
Sra. Garcia: Però el primer que hauríem de saber és quantes en tenim i, a partir d’aquí, saber si
podem fer-ho o no.
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Sr. López: Ho sabem, jo el que passa que no tinc totes les dades de Serveis Socials al cap, si
vostè vol, jo li puc facilitar però ara mateix no li puc dir quantes en tenim.
Sra. Garcia: Però pensi que aquesta moció, com diu vostè a Vinyols, ho fan amb voluntaris no
ho fan amb personal de l’Ajuntament. Això també li vaig comentar quan es va presentar
aquesta moció. És a dir, quan vostè diu que no tenim dispositius, jo ja ho entenc però és que el
que podem fer és tirar d’una borsa de voluntaris que vulgui fer aquesta feina. No cal que ho faci
un tècnic de l’Ajuntament o personal de l’Ajuntament sinó persones que vulguin col·laborar com
es col·labora amb la Creu Roja o es col·labora amb altres entitats sense ànim de lucre, és a dir,
no cal que siguin persones de l’Ajuntament. De fet, també l’altre dia vaig mirar una notícia de
l’Ajuntament d’Altafulla que el que feien, per exemple, amb els controladors d’aigua, per
exemple, si sabem quanta gent gran sola viu al municipi, a través dels comptadors de l’aigua es
pot saber, si durant 48 hores no es fa servir l’aigua, doncs, activar un protocol, un dispositiu de
que vagin cap a casa d’aquesta persona a mirar si està bé o no està bé. És a dir, són propostes
que no fa falta que les facin des de l’Ajuntament, això sí, que es promoguin des de
l’Ajuntament. Vull dir, si vostès el que busquen és...o podrien buscar un grup de voluntaris que
fes aquesta feina i el tema de l’aigua, Sr. Pellicer, em semblen dues propostes molt
interessants que es podrien posar damunt de la taula. Però, ja li dic, no amb tècnics de
l’Ajuntament, jo ja entenc que no tenen personal, però és que això ja ho vam comentar fa dos
anys i mig. Això es pot fer amb voluntaris.
Sr. López: El tema de l’aigua, ja ens vam reunir amb la [Inaudible 01:56:59] i no tenim la
infraestructura per fer això. Sí que es va anar a altres municipis que sí que ho tenien però el
desplegament d’això era una barbaritat, una barbaritat i no es podia fer això, no es podia fer
una sèrie de tasques derivades del consum d’aigua, no es podia fer, ja ho vam demanar.
Sr. Pellicer: Jo només afegir, ha sortit el tema, és a dir, quan això arribi el punt que tots els
comptadors siguin electrònics i donin d’allò, avui tenim unes zones que ho estem fent però,
evidentment, no és a tot el municipi. I voldria aprofitar, ja que ha sortit el tema del gasoil, dir-los
que el que va succeir, que està al corrent d’això, és que hi va haver...ho dic perquè pel tema de
Nostraigua, hi va haver una situació, és a dir, hi va haver un vessament, és a dir, de la
descàrrega, i com això va fer cap a una claveguera, els bombers van notificar. Hi ha una
agència que quan hi ha un vessament, notifica i llavors ens van notificar a Nostraigua que hi
havia hagut això. Llavors, hi ha hagut un control a la depuradora perquè això podria trencar el
cercle biològic del d’allò i de moment el que els puc dir és que a data d’avui, que fa un rato que
he tingut una reunió, no hi ha hagut cap alteració dintre del que seria el procés biològic degut a
aquest vessament de gasoil.
Sr. Alcalde: Gràcies. Cap pregunta més? Sí?
Sra. Garcia: Una última pregunta. També vam presentar una moció el dia 14 de març del 2008,
18, perdó, sobre el tema de la problemàtica de l’aparcament al nucli antic. Aquesta moció es va
quedar...bueno, no, es va votar al final en contra, no es va quedar damunt de la taula perquè
ens van comentar que s’havia fet un informe per part de la Policia Local i que ens reuniríem tots
per intentar solucionar aquest problema de l’aparcament. Fa dos mesos, Sr. Alcalde, li vaig
comentar aquest tema en un Ple, em va dir que s’ho miraria...
Sr. Alcalde: No, que...sí, digues, digues...
Sra. Garcia: O que em diria quelcom...
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Sr. Alcalde: Estem a punt de convocar una comissió tractant, a part d’aquest tema, jo espero
que abans de que acabi aquest mes es convoqui aquesta comissió, sí, segur, abans que acabi
aquest mes, una comissió a la qual també estaran vostès convidats per parlar de diferents
temes del tema del casc, relacionats amb el nucli antic, aparcaments, activitats, diferents coses.
Sra. Garcia: Ens anàvem a autoconvidar però gràcies si ens convida vostè. Gràcies.
Sr. Amir: Es farà extensiu a la resta de grups municipals?
Sr. Alcalde: No, només a PDeCAT.
Sr. Amir: Ah, vale, doncs, no, eh!
Sr. Alcalde: A tots els grups, tots els grups.
Sr. Moreno: Jo, repassant lo que em parlat del que ha passat la nit de Cap d’Any, em queden
un parell de dubtes que tal com li dic, ha sigut així, Vostè diu “ostres, no passarà més”...
Sr. Alcalde: No, no, no passarà més...
Sr. Moreno: No, perdona, “ho sento, es van prendre les mides que es van prendre, crec que
eren les correctes, si ens trobem amb algun o tornem a trobar-nos amb aquesta situació,
lògicament, comptarem amb l’oposició o transmetrem a les entitats en aquest cas els quintos i
la resta que estiguin involucrats en aquest cas”. El meu dubte és aquesta empresa, quan van
dir que, vostè ha dit que ho estudiarien, vale, el meu dubte és aquesta empresa en el moment
que rescindeix el dia 31 a les 8 o a les 9 o a les 10 de la nit el seu servei, ells d’alguna manera,
vostè diu que ho està estudiant o que ho denunciarà o quin és el cas? O sigui, Per què es
retiren? Per falta de personal?
Sr. Alcalde: Aquesta empresa el que fa és comunicar a les 8:30 o a les 9 h que no tenia
personal per tal de portar aquí a...per donar el servei pel qual se l’havia contractat. A partir
d’aquell moment, a partir de les 12 que no es presenten, hi ha un incompliment de contracte i el
primer dia laborable ja va haver-hi una reunió amb el...el primer dia va ser el dia 2 o el dia 3, el
dia 3 va haver una reunió del departament jurídic amb el departament de Festes per tal d’iniciar
els tràmits per tal de demanar danys i perjudicis a aquesta empresa i fer una denúncia per
incompliment de contracte.
Sr. Moreno: És que després veiem que...
Sr. Alcalde: És una empresa que ve del Consell Comarcal, que ve per o que té relació o, si més
no, ens venia a nosaltres, i que treballen a més llocs del territori. No sabem realment...jo no sé
qui és l’empresa ni [Inaudible 02:02:12] visualitzo, d’acord, però...
Sr. Moreno: Veient la situació, o sigui, i ho va viure vostè in situ perquè va pujar, veient la
situació que li podia venir, o sigui, jo ja trobo, o sigui, em sorprèn que em pugui dir “bueno,
pues, sí, vam decidir el que vam decidir”. I la meva pregunta personal ja és: éreu conscients de
lo que venia a sobre? O sigui, per dir...la quantitat de gent que es deixava a portes de...
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Sr. Alcalde: Érem tan conscients que per això vam estar durant...
Sr. Moreno: Em refereixo perquè, perdó, o sigui, aquesta empresa si es tira enrere i deixa al
municipi i a l’Ajuntament, en aquest cas, com a referència, si no m’equivoco, el dia de la
cavalcada de Reis ells estaven allà amb una ambulància com si no hagués passat res, van fer
una cobertura, no? Estaven contractats.
Sr. Alcalde: Tenien un contracte fet, no es contracta un dia abans, això és un contracte que ve
de més enrere.
Sr. Moreno: Per això et dic que tinc un dubte, a mi, com pot ser que em puguis arribar a rebatre
una nit de Cap d’Any i al municipi i que el dia de Reis, al cap de sis dies o cinc dies, estiguis allí
com si no res?
Sr. Alcalde: Però i quin és el...més que el seu dubte [Inaudible 02:03:41]
Sr. Moreno: Jo em poso a la seva posició...
Sr. Alcalde: No, no, la posició de qui?
Sr. Moreno: Vostè sap lo que va passar al poble davant de la gent aquí al poliesportiu!
Sr. Alcalde: Però jo crec que vostè el que està qüestionant...
Sr. Moreno: No qüestiono, només tinc un dubte.
Sr. Alcalde: Vale, pues el seu dubte és que no acaba d’entendre per què aquesta empresa no
es va presentar? És aquesta?
Sr. Moreno: No, no. Com pot ser que el tinguéssim per Reis a aquesta empresa?
Sr. Alcalde: No, que nosaltres teníem un contracte amb ells abans de...
Sra. Garcia: Una empresa que és tan impresentable, a l’endemà se l’ha de denunciar i,
naturalment, tenen cinc o sis dies per canviar d’empresa de seguretat, el que vol dir que al cap
de cinc o sis dies contractem a la mateixa empresa que el dia de Cap d’Any ens deixa tirats.
Sr. Alcalde: No, l’empresa ja estava contractada, és que l’empresa ja estava contractada. Si
tens, home sí que podíem denunciar però estava contractada l’empresa...
Sr. Moreno: Però, perdoni, i aquí acabo, si a mi em deixen, per anar amb plata, amb pilotes,
com fa el Tico, amb pilotes a portes de la nit de Fi d’Any i ens plantem a que, possiblement, a la
rua, a la cavalcada de Reis, no pugui tenir el mateix servei d’assistència, de sanitat, ambulància
i tal, realment, se’n fia al cap de tres dies? Aquest és el dubte que tinc. Res més.
Sr. Alcalde: Nosaltres, el que hi havia un contracte anterior del Cap d’Any i anterior a Reis i ja
estava aquesta empresa contractada, d’acord? No fa efectiu el seu contracte a Cap d’Any, la
resta està contractada. Ens vam fiar? Bueno, jo suposo que el departament corresponent va fer
les consultes, va preguntar. Jo, realment, el que va passar de l’empresa, l’únic al que arribem a
la conclusió és que...o diuen, és que es van quedar sense personal.
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Sr. Moreno: Però és que torno a repetir el mateix, i no té el ring-ring a l’estomac de que per
segona vegada consecutiva pot passar-li a la cavalcada de Reis?
Sr. Alcalde: Pues, no, no era la mateixa situació perquè...
Sr. Moreno: Això és el que m’estranya.
Sr. Alcalde: Però per què li estranya? No és el mateix.
Sr. Moreno: Perquè sí, perquè sí, perquè jo puc tenir, jo garantiria, o sigui, al igual que es va
salvar i deixant-ho estar aquí ho va salvar, el fet és que ens ve un altre event tan gran o més
com la revetlla de Fi d’Any i torno a confiar de l’empresa contractada. [Inaudible 02:06:12]
Sr. Alcalde: Vale, però el contracte del dia 31? Però és la mateixa empresa, Sr. Gallardo.
Sr. Gallardo: Però tu no pots denunciar i trencar el servei amb una empresa sense fer...
Sr. Alcalde: Però ara aquí el que estem fent... [Inaudible 02:06:26]
Sr. Moreno: Sí, ja, ja, però...
Sr. Alcalde: Estem fent teories ara de coses que han passat...
Sr. Moreno: Teories, no. És un dubte que curiosament em fallen el dia 31 i el dia 5 estan allí.
Sr. Alcalde: Ja però és que el servei no era el mateix, a més a més...
Sr. Moreno: I si em fallen?
Sr. Alcalde: Quin és el servei que va donar el dia de la cavalcada?
Sr. Moreno: Hi havia una ambulància, no ho troba prou important?
Sr. Alcalde: Home, però no és el mateix.
Sr. Moreno: Ah, no és el mateix!
Sr. Alcalde: Escolti. Clar, evidentment, ja ho sabem però això pot passar amb qualsevol
empresa. Escolti, ja però les circumstàncies eren diferents. No es va considerar en aquell
moment que el tema de l’ambulància fos el mateix i després és que hi ha un contracte fet.
Escolti, bueno, no sé, és que no...
Sr. Moreno: Bueno, ja està, no, no, és el fet aquest, o sigui, el dubte meu era, tan sols era que
lo que ens van o us van fer passar el dia, durant, des de les 8 fins les 12 o la 1, pues, era la por
que jo, si sigués vostè, lògicament, jo no ho diria “no sé”, jo diria “pues, sí, em vaig a assegurar
de que aquella gent a les 12 del migdia tinguessin l’ambulància allí el dia 6”. No sé.
Sr. Gallardo: Tu del que estàs parlant és de rescindir de forma immediata el contracte.
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Sr. Moreno: No, no, jo la lletra petita, perdó, la lletra petita dels contractes no sé, jo dic perquè
aquest senyor jo el vaig veure davant de molta gent del poble i que van passar un procés que
no era gens agradable i que sí, és veritat, es van fer coses que...i “no passarà més i ho
mirarem de i comptarem amb qui sigui”, vale, però aquella mateixa empresa que no sabem si
l’Ajuntament realment ha dit “no, no, prendrem medis en contra d’això pel que pugui passar i, a
més a més, ens assegurarem que, com que ho fan per Reis, no tornin a tenir la mancança”.
Estem suposant, vale?
Sr. Gallardo: Però, a veure, quan una part incompleix un contracte i tu li vols rescindir, la llei el
que t’obliga és a prendre una resolució motivada, donar-li trasllat i que aquesta persona pugui
al·legar perquè si no...llavors no hi ha temps material, entenc jo, ni que sigui per urgència per
suspendre aquest contracte per part de l’Ajuntament. Per tant, el que s’espera quan un signa
un contracte és que el compleixi. Que ens podríem haver trobat amb un segon incompliment?
Entra dintre de lo possible però lo normal és que els contractes es compleixin.
Sr. Alcalde: Si us plau, ja està. [Inaudible 02:09:03] Aixequem, ja està. Si no els sap greu,
aquest tema quedaria ja tancat.
Sr. Moreno: Vinga, vale.
Sr. Alcalde: Perquè jo crec que ja és suficient i crec...perdó?
Sra. Garcia: Jo sol volia preguntar si al final s’ha fet la denúncia o no s’ha fet la denúncia?
Sr. Alcalde: Home, clar, a veure, no s’ha...perdó...
Sra. Garcia: El comunicat de l’Ajuntament [Inaudible 02:09:25]
Sr. Alcalde: En el moment que es va fer el comunicat, l’Ajuntament estava estudiant què faria.
Ja he dit que hi havia hagut una reunió a les 48 hores, jo en aquests moments no sé quina és
la decisió que s’ha pres, estan mirant els diferents departaments quina reclamació es fa, com
es fa, etcètera, etcètera. Evidentment que l’Ajuntament anirà fins al final en aquest aspecte.
Sra. Garcia: Això és el que volíem sentir, Sr. Alcalde, es que no ho ha dit encara, però digui-ho!
Arribarem al final amb aquest tema.
Sr. Alcalde: Home, clar! Evidentment.
Sr. Moreno: El poble sabrà realment què ha passat?
Sr. Alcalde: No... Amb l’empresa, sí, el que va passar a l’empresa nosaltres no tenim
coneixement. No sé si dintre del procés aquest de reclamació l’empresa donarà alguna
explicació més enllà de que es va quedar sense personal. Que el poble sabrà fins on arribem?
Sí, clar que ho farem públic, evidentment.
Sr. Gallardo: S’han de quantificar els danys i perjudicis.
Sr. Alcalde: Però... [Inaudible 02:10:20]
Sr. Gallardo: S’han de quantificar.

64

Sr. Alcalde: S’ha acabat, si us plau. Ja està. Tancat aquest tema.
Sr. Moreno: Una cosa.
Sr. Alcalde: Sobre aquest tema, no.
Sr. Moreno: Una pregunta.
Sr. Alcalde: Si us plau, sobre aquest tema, si us plau, ja s’ha acabat, d’acord? Si hi ha algun
tema més? No? S’aixeca la sessió, gràcies.

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

9 de gener de 2019
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