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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: Bé, bon dia. Donaríem inici al Ple. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 9 de maig de 2018. 

 

Sr. Alcalde: amb el primer punt que és aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 9 de 

maig de 2018. Si no hi ha res, la donaríem per aprovada. 

 

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció 

de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 9 de maig de 2018. 

 

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

 

2. Donar compte dels Decrets del número 945 al 1254 de 2018. 

 
Sr. Alcalde: El punt 2, donar compte dels decrets, del número 945 al 1.254 del 2018. Tot clar? 
Sí? 
 
Sra. Aragonès: Bon dia. Nosaltres tenim un parell de dubtes. Amb el decret que fa referència a 
la modificació de numeració de la plaça Miramar i després els decrets que fan referència a la 
suspensió de termini de tres càmpings. Ens agradaria saber a quin termini fa referència i el 
decret de suspensió, el termini, aquest sí que ho puntualitza, de la tramitació de la llicència 
ambiental d’un altre càmping, si fa referència dels altres terminis en el mateix termini o són dos 
temes diferents. 
 
Sr. Alcalde: Respecte a la numeració, en tot cas, ja li faríem arribar la informació que jo ara no 
recordo ben bé. L’altra, entenc que és una suspensió als recursos que han presentat diferents 
càmpings. Els càmpings, en base a l’impost, a la taxa, perdó, a la taxa que es va girar per part 
de l’Ajuntament, han presentat algun recurs i el que hem fet nosaltres és fer una suspensió del 
procediment per tal d’estudiar més detingudament la resposta que se’ls hi ha de donar, si és 
això. En qualsevol cas, els números els té, si té els números dels decrets en prenem nota i se 
li... 
 
Sr. Alcalde: Són del 1.157 al 1.160. 
 
Sr. Alcalde: D’acord, doncs, prenem nota i ja se li passarà la informació. 
 
Sra. Aragonès: Val, gràcies. 
 
Sr. Chamizo: Sí. A nosaltres també ens agradaria que ens passés la informació perquè teníem 
la mateixa pregunta. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Val. Suposo que és això, el tema de la taxa que van presentar recurs algun 
càmping i el que ha fet l’Ajuntament és fer una suspensió del procediment per tal d’estudiar 
més detingudament i preparar la resposta.   
 
Sra. Aragonès: Perdoni, de l’altre? Del canvi de numeració... 
 



Sr. Alcalde:  Sí, li he dit que...aquest no recordo ben bé el motiu. El canvi de numeració i ja 
està. D’acord, gràcies. 

 

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 5273/2018. Donar compte al ple de la informació del 1r trimestre 

2018 sobre l’acompliment de terminis previstos a la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 

mesures de lluita contra la morositat 

 

Sr. Alcalde: Passaríem al punt tres que és donar compte de la informació del 1r 

trimestre del 2018 sobre l’acompliment de terminis previstos a la llei 15/2010 de 5 de 

juliol i de mesures de lluita contra la morositat. Donaria explicació el regidor. També, 

aprofito, la regidora ha excusat la seva assistència que està a Barcelona recollint les 

quatre banderes blaves que ens han donat aquest any.  

 

Sr. Gallardo: Com ja es va informar a la Comissió Informativa, es tracta de la 

informació que s’aprova, s’informa cada tres mesos i és sobre el compliment d’aquesta 

normativa de lluita contra la morositat. Un cop més l’Ajuntament es troba dins de 

terminis amb un període mig de pagament de 6 dies. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Bé, alguna pregunta per part dels grups? 

 

Sr. Chamizo: Sí, una només. He estat revisant la Memòria del 2017, si no estic 

equivocat, a la liquidació del 2017 vam dir que era d’1,71 dies, no? Això va variant a 

mida que va passat, suposo? 

 

Sr. Gallardo: Això pot canviar, per exemple, si hi ha hagut una certificació gran, 

important d’obres, com és el que ha passat darrerament, i aquesta per qüestions de 

comprovació perquè és una factura que requereix un major nivell d’informació i tal, a lo 

millor, pot endarrerir perquè és un promig de totes les factures i pondera molt l’import. 

Pot haver-hi una certificació que a lo millor s’hagi endarrerit 20 dies el seu pagament 

perquè s’ha hagut de fer una tasca de comprovació que, per exemple, amb una 

compra ordinària no hi té lloc. 

 

Expedient número: 5273/2018 

Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat 1T2018 

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. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 6 de 

juny de 2018 

Veure document adjunt: "Informe de Tresoreria i Intervenció Morositat 1T2018.pdf"  

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

  

 

4. Intervenció.Expedient 5156/2018.Expedient d’aprovació d’un Pla econòmic financer 

2018-2019 

 
Sr. Alcalde:  Passaríem al punt quatre, en aquest cas és l’aprovació del Pla econòmic financer 
2018-2019. Si us plau, senyor regidor. 
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Es tracta, com ja es va informar abastament a la Comissió, 
de l’aprovació del Pla econòmic-financer. L’article 21 de la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera diu textualment que “en caso de incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria del objetivo de deuda pública o de la regla del gasto, la 
administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en 
curso y en el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla del gasto con el contenido 
alcance previsto en este artículo”. Es tracta d’un document que ha d’aprovar una administració 
pública quan es generar un desequilibri en termes d’estabilitat pressupostaria o quan 
s’incompleix, com diu l’article 21, la regla de la despesa. Què vol dir un desequilibri en termes 
d’estabilitat pressupostària? Bàsicament, que l’execució del pressupost no manté un determinat 
equilibri entre partides definit prèviament per la normativa. Quin és aquest equilibri en termes 
d’estabilitat pressupostària? És del capítol 1 a 7 d’ingressos, 1 a 7 de despeses. Per tant, no té 
res a veure aquest desequilibri amb un dèficit ni amb un endeutament. Simplement és un 
equilibri intern que la normativa situa dins del pressupost en termes no només de previsions 
inicials sinó de liquidació. Què vol dir també un incompliment en matèria de la regla de la 
despesa? I aquí simplificaré moltíssim perquè és un tema de més complex càlcul, doncs, que 
l’administració realitza un volum de despesa o d’inversió més elevada en un determinat període 
que la resultant d’afegir a la que ha dut a terme històricament, de l’exercici anterior a tall 
d’exemple, la taxa de creixement prevista de l’economia, la taxa d’augment del producte interior 
brut. Per què s’aprova un PEF? Perquè, precisament, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a 
l’octubre del 2017 va posar en marxa un Pla d’inversions de 7,35 milions d’euros, una part 
important d’aquest 7,35 milions d’euros, 2,68 milions d’euros, es vàrem finançar mitjançant un 
crèdit. La normativa d’estabilitat pressupostària vigent ve a dir que quan es manlleva un volum 
significatiu de crèdit una administració entra en desequilibri en termes d’estabilitat 
pressupostària i, per tant, ha d’aprovar un pla econòmic-financer. L’objectiu d’un pla econòmic-
financer és senzill, materialitzar les inversions on el seu finançament ha provocat el 
desequilibri, això es durà a terme l’any 2018, això és l’execució bàsicament de tota la inversió 
prevista al Pla de Barris, i no recórrer a l’exercici següent ni a l’actual, evidentment, al crèdit de 
forma significativa de tal manera que l’ajuntament torni a equilibrar-se de forma tendencial. Es 



tracta, en qualsevol cas, d’una mesura per apaivagar la dinàmica inversora i moderar el ritme 
d’endeutament tot evitant possible tensions. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp aplica el Pla 
econòmic-financer on només alentint el ritme inversor, és a dir, baixant el ritme inversor i 
moderant evidentment d’endeutament i sense aplicar mesures de l’augment de la pressió fiscal 
o de retallada de la despesa tornarà automàticament a l’equilibri a l’any 2019. Concretament les 
mesures les tenen vostès relacionades a l’informe de l’interventor a partir de la pàgina 4, 
mesures tendencials en matèria d’ingressos que bàsicament tenen a veure amb la revisió 
cadastral i l’efecte sobre l’impost de béns immobles, el tractament que es dona per part de la 
normativa als sòls urbans delimitats que no tenen normativa aprovada, que passen a qualificar-
se com a rústics però amb una consideració diferenciada, la resta d’ingressos es comporten de 
forma bàsicament tendencial, tant el capítol 4 (Transferències), capítol 5 (Ingressos 
patrimonials), bàsicament el cànon de Nostraigua, capítol 6, (Alienació d’immobilitzat), que això 
estarà en funció de la receptivitat del mercat i si es materialitza l’alienació d’inversions es podrà 
finançar les inversions pendents. I, quant a despesa, es té en compte les previsions adoptades 
en matèria de l’increment salarial per la plantilla, treballadors públics, que recull per l’any 2018 
un 1,75%, i un 2,25% per l’any 2019 que, tot i no estar aprovat pels pressupostos generals de 
l’estat, cal entendre que s’aprovaran finalment i, per tant, això serà d’aplicació; els capítols 3 i 9 
que tenen a veure amb la part financera de l’Ajuntament doncs es vinculen amb una evolució 
tendencial del tipus d’interès, es preveu una major tensió dels tipus i per tant un increment de la 
despesa en aquest punt; en els capítols 6 i 7 de despeses ve marcat pel propi Pla d’inversions 
que es va materialitzar en el seu moment i això el que fa és materialitzar totes aquestes línies 
tendencials que hi haurà un desequilibri en termes d’estabilitat pressupostària de 2,2 milions 
d’euros l’any 2018 i un superàvit en termes d’estabilitat pressupostària, que no és superàvit 
estrictament pressupostari, de 2,8 milions d’euros Això fa que el nivell...per tant, es retorna, 
d’acord amb les previsions i el que mana la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, es retorna a l’equilibri l’any 2019 i concretament el nivell d’endeutament, 
inclús posant-se en un escenari pessimista en el qual inclús es considera la possible 
contractació d’operacions de tresoreria per afrontar eventuals tensions per l’impagament de 
l’administració autonòmica ja sigui per via de Pla de Barris o per via de l’Agència Catalana de 
l’Aigua cal tenir en compte que l’any 19 s’han d’executar tot un seguit d’inversions importants 
en les quals l’Ajuntament avançarà els diners de l’ACA per fer aquestes actuacions, doncs, ens 
conclou, a la pàgina 10 vostès ho poden trobar, un càlcul d’un 70% d’endeutament l’any 2017, 
al tancament de l’any 2017, que és el que ja vam informar a la liquidació, un 72,68% a 31 de 
desembre de l’any 2018 i un 68,88% l’any 2019. Val a dir que si, com ja s’està treballant amb 
Nostraigua i es té intenció d’avançar en aquest tema, es diferencia clarament l’actuació de 
Nostraigua com a entitat de mercat i que, per tant, pot endeutar-se per si mateixa i no repercutir 
el seu endeutament sobre l’Ajuntament doncs el perímetre de consolidació no li afecta, el nivell 
d’endeutament de l’any 2019 podria situar-se enlloc del 68,8, al voltant del 63%, amb la qual 
cosa es compliria abastament la tendència històrica de l’evolució de les finances de 
l’Ajuntament. Per tant, és una aplicació d’un document tendencial. Jo els hi he preparat una 
forma molt ràpida quines són les magnituds a 10 anys de perspectiva, arribats al...ja amb la 
liquidació aprovada del 2017, quins són amb 10 anys de perspectiva com ha evolucionat 
l’Ajuntament i perquè tinguin vostès constància, si un cas després els hi passaríem. Vostès 
poden veure que l’evolució del romanent de tresoreria entre el 2007 i el 2017 es situa en xifres 
positives ja des de l’any 2013 i es mantenen l’any 2017 i aquesta situació no ha de canviar per 
l’aplicació del Pla econòmic-financer, el resultat pressupostari també es manté amb un nivell 
còmode de superàvit i seguirà sent perquè, repeteixo i cal dir-ho, en termes d’estabilitat 
pressupostària el desequilibri és una cosa però el que val finalment a efectes de sanejament és 
el resultat pressupostari global, capítols 1 a 9 de despesa i d’inversió tant d’ingrés com de 
despesa, i d’ingressos això segueix sent òbviament positiu i així s’ha de mantenir, l’estalvi net 
es manté en xifres còmodes positives al voltant del gairebé el 10%, les disponibilitat de 
tresoreria ja s’han recuperat abastament, ja es situen al voltant del 7,7 milions d’euros al 
tancament de l’any 2017, el que passa és que cal tenir en compte que hem de fer un esforç 
important l’any 2018 d’avançament de fons fins que cobrem l’execució del Pla de Barris per part 



de la Generalitat. No hi ha...el rati d’endeutament, amb la previsió més pessimista que és 
incorporant les operacions de tresoreria, es situa en aquestes xifres que els acabo d’esmentar, 
lo previsible és que es situï al votant del 63-64% al tancament de l’any 2019, la qual cosa el 
situaria molt a prop de les xifres històriques que es mantenen des de l’any 2009 cap aquí. 
Finalment, també dir que no hi ha despeses sense consignació pressupostària, la qual cosa 
demostra certa ortodòxia amb la gestió econòmica de la casa i això seria tot per part de la 
meva intervenció. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Per part dels grups, volen fer ús de la paraula? Ciutadans? 
No. Per part d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Nosaltres tenim un dubte sobre el tema que veiem de la previsió de l’increment 
amb 817.000 euros en l’impost de l’IBI.  
 
Sr. Gallardo: Els hi aclareixo? 
 
Sra. Aragonès: Sí. Si ens ho pot explicar perquè veiem que hi ha un increment del 3,98%. 
 
Sr. Gallardo: Sí, bàsicament aquí hi ha un efecte que és bàsicament la...hi ha tres efectes, 
bàsicament. Hi ha un efecte que és la revisió cadastral que aproximadament són uns 450 mil, 
440 mil euros que això ja ve derivat de l’aplicació de la revisió de la ponència de valors de l’any 
2012 que es va aplicar el 2013. Hi ha un efecte puntual i concret que són aquests 169 mil euros 
que això es tenia que haver aplicat l’any 2017 però s’ha traspassat a l’any 2018. Això va ser 
una reforma de la legislació hipotecària que va afectar a la definició dels mòduls cadastrals que 
afectaven el sòl urbanitzable delimitat sense ordenació. És sòl urbanitzable que s’havia de 
desenvolupar, es va veure que amb la qualificació, amb la valoració cadastral la valoració 
estava sent molt més elevada de la que teòricament pertocava i, llavors, des de iniciativa de 
legislació estatal es va modificar per la normativa del cadastre, es va modificar aquesta 
valoració i s’ha generat un mòdul a banda que és un entremig entre un mòdul de rústic i un 
mòdul de sòl urbà que és més baix pel contribuent. Llavors, això ha obligat a refer totes les 
liquidacions d’aquest tipus de sòl urbanitzables delimitats sense ordenació, això s’havia d’haver 
fet ja l’any 2017 i això es trasllada finalment al 2018, per tant, l’impacte positiu en aquest cas, 
que va ser negatiu l’any 2017, es materialitza l’any 2018. L’any 2017 vam tenir una menys 
recaptació per l’import de l’IBI d’aquest sòl urbanitzable delimitat que ara es materialitzarà. I a 
partir d’ara es regularitzarà i quedarà incorporat amb l’IBI rústic a partir d’ara. I després hi ha 
una part petita que són les noves, són aproximadament uns entre 60-70 mil euros depèn l’any, 
que és la previsió de noves incorporacions que es van realitzant sobre noves construccions a 
partir de les ortofotos que es van realitzant, les vistes aèries, les comunicacions de cadastre, 
les pròpies comunicacions dels contribuents quan demanen llicència d’obra que donen d’alta 
elements d’immobilitzat o elements patrimonials. Per exemple, fa molt poc un càmping 
important ha comunicat una piscina olímpica que ha fet, allò té més valor, allò passa a tenir 
més valor la finca i afecta a la recaptació de l’IBI. Bàsicament seria el tema molt concret de sòls 
urbanitzables delimitats, nova ordenació, nou mòdul, revisió cadastral i noves incorporacions. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup del PDeCAT. 
 
Sr. Chamizo: Jo sí que tinc que dir una petita reflexió perquè avui hem d’aprovar un Pla 
econòmic-financer que, segons manifesta el regidor d’Hisenda a la seva Memòria, a fi de 
restablir l’equilibri en termes de capacitat de finançament del 2017 perquè vam incomplir la 
regla de la despesa i l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Nosaltres al ple del passat mes 
d’abril ja vam debatre tot aquest tema i seguim pensant que aquests incompliments han estat 
deguts a la mala planificació i falta de prioritats, ens seguim mantenint en això. És la nostra 
opinió i pensem que quan no estàs dintre de la normalitat i complint amb tots els indicadors que 
marca la llei, encara que vostès diguin que és un tema tècnic imposat per la normativa i que 



compleix la resta, per nosaltres les coses pensem que no s’estan fent. Segur que em direu lo 
de sempre, que s’ha produït per l’alt volum, que ja ho ha comentat el Sr. Regidor, per alt volum 
d’inversions que s’estan fent, que queden moltes coses per fer, que tenim el municipi molt gran 
amb més de 150 kilòmetres de carrers, que és un objectiu polític de mandat, que voleu complir 
el PAM, que voleu complir amb el ciutadà però lo cert és que al final qui té que suportar 
aquesta mala planificació és el ciutadà que al final és el que acaba de pagar la festa. Jo he fet 
els números i no sé si, potser no estic d’acord amb el que ha dit la Sra. Aragonès d’un 3% que 
puja del 2017 al 2018, a mi em surt a casi un 8% lo de l’IBI. M’ha semblat entendre un 3%, jo 
he fet els números i a mi em surt pràcticament un 8%. També vam manifestar que nosaltres 
estem d’acord amb les inversions que calguin perquè el municipi lògicament sempre necessita 
coses però tampoc a qualsevol preu. Llavors, ens fem preguntes. La modificació de crèdit de 
l’octubre passat que comentava vostè de 6 milions d’euros per què no es va redistribuir entre el 
2016, 2017 i 2018? Pensem que la resposta va ser clara i ens ho van dir la nit de Turisme, la 
regidora, perquè tot té que estar acabat abans del 31 del 12 de 2018, pràcticament tot, i el fet 
de que... abans de les eleccions del 2019 i, llavors, suposo que al no planificar-la d’aquesta 
manera no s’ha tingut en compte la mala planificació que provocarà al ciutadà. Ja li vaig dir al 
ple que, si vostès tenen la intenció de fer un Pla estratègic al 2030, potser hagués estat bé al 
principi del mandat fer-ho però ara no sabem ben bé quan es tornarà a iniciar aquest Pla 
estratègic i segurament ens haguéssim trobat, haguéssim aconseguit el consens entre tots 
nosaltres i pensem que fer la planificació com cal però vostès amb nosaltres no compten 
pràcticament en res, és a dir, avui tenim que aprovar aquest Pla financer segons marca la 
normativa vigent i no perquè vostès ho hagin fet malament, sincerament. El Pla econòmic-
financer, tal com ha dit el Sr. Regidor, contempla els dos crèdits de més de 300 mil euros pel 
2018 i pel 2019 i també lo que ens queda clar és la impossibilitat de baixar la pressió fiscal al 
ciutadà durant anys, ja que aquesta va augmentant, jo he fet els meus números any rere any, 
una mitjana del 7%. I creiem que tal com s’està incrementant el nivell de despesa creiem que 
serà impossible que els ciutadà pugui respirar a nivell d’impostos. A més, segons aquest pla, al 
2019 ens quedarem amb un nivell d’endeutament del 70% com vostè ha dit més o menys però 
nosaltres també agafem lo que vostès van publicar al “Comunica” del mes de març, vostès i 
ARA Verds dient que ara veiem que ens quedaríem a la vora del 60%, deu punts per sota del 
que marca aquest Pla financer. Llavors, no sé ben bé com es redistribuirà. Jo suposo que ha 
fet cinc cèntims referent a Nostraigua, si té capacitat d’endeutar-se, que ja faran vostès que 
tingui aquesta capacitat per endeutar-se Nostraigua o sigui que s’endeutarà Nostraigua per 
reduir l’endeutament de l’Ajuntament però, en definitiva, segueix pagant el de sempre. Llavors, 
per això nosaltres aquí no ens hi trobaran i votarem en contra. Pensem que nosaltres no sabem 
la realitat real fins que ens presentin la liquidació del 2018 i del 2019. Ja parlarem de futurologia 
i tot això, no ho sabem però els números d’avui em donen que pensar que hi ha hagut tres 
xifres en aquests dos últims anys a nivell d’endeutament i ben bé ara no sabem, no sé ben bé 
per on decantar-me. Gràcies. 
 
Sr. Gallardo: Li contesto, són moltes coses, a veure, la redacció del Pla econòmic-financer és 
un document que les mesures les proposa l’equip de govern i és el Sr. Interventor el que avalua 
el Pla econòmic-financer. Vostè haurà vist que les conclusions són molt positives. Jo només 
llegiré un paràgraf del final per esvair qualsevol dubte que pugui haver-hi. Diu el Sr. Interventor 
amb tota la seva independència que “d’acord amb les mesures proposades en el present pla 
econòmic-financer la corporació aconsegueix restablir la situació d’equilibri pressupostari 
assolint l’objectiu d’estabilitat, deute públic i complint alhora amb la regla de la despesa per 
l’any en curs i el següent. Una vegada aprovat el pla econòmic de referència, el detall que 
figura a l’annex es donarà comunicació [Inaudible 21:48] de política financera”. I també parla el 
Sr. Interventor de que, concretament, “que es produeix un incompliment de la regla de la 
despesa i necessitat de finançament per les raons que han estat adduïdes, que és bàsicament 
les inversions, i que en qualsevol cas la redacció d’aquest Pla econòmic-financer es fonamenta 
en criteris potents i realistes, amb increments mínims i tendencials de tots els seus capítols i 
que, amb les mesures adoptades, la regla de la despesa i capacitat de finançament torna a ser 



altament positiva l’any 2019”. Per tant, és un pla purament tendencial. Llavors, tornem una mica 
a la situació que ha donat peu a aquest desequilibri. L’Ajuntament ha fet un important esforç 
inversor en el decurs d’aquest mandat i vostès recordaran que la primera etapa, la primera part 
del present mandat es va caracteritzar per la inversió amb tot el canvi de l’enllumenat públic 
que van ser 4 milions d’euros, amb l’execució dels camps de gespa que van ser 
aproximadament 1,2 milions d’euros i amb l’execució que ja venia de l’anterior mandat de 
l’arranjament dels poliesportius de Miami i Mont-roig. El paquet inversor que es portava 
executat en procés d’execució a la mitat de l’any 2017 eren 8 milions d’euros. Veient que hi 
havia capacitat financera i capacitat per endeutar-se es va decidir aprofitar l’aportació de 
recursos de Pla de Barris. Les obres que s’estan duent a terme a l’avinguda Barcelona i que 
s’estan duent a  terme també a darrera de l’església a Miami tenen, parlo de xifres globals, 
estem parlant de gairebé 5 milions i escaig dels quals la meitat ens ho aporta la Generalitat en 
forma de subvenció de capital, és a dir,  a fons perdut. És a dir, obres de gairebé 5 milions i mig 
d’euros són pràcticament...al municipi li costen la meitat, dos milions set-cents, dos milions vuit-
cents. Crèiem que era una oportunitat singular i excepcional de poder invertir en infraestructura 
bàsica, ni tan sols en equipaments, sinó en infraestructura bàsica en una àrea que ho necessita 
perquè calia fer un redisseny important en tots els temes constructius de galeries, de serveis, 
arranjament de pluvials, etcètera i millorar una artèria de circulació i comercial bàsica de Miami i 
que era una situació gairebé ideal si la podíem fer en la meitat del seu cost. Tenint en compte 
que el Pla de Barris s’acabava el 31 de desembre de l’any 2018 amb una possibilitat de 
justificar documentalment el primer trimestre de l’any 2019 no ens quedava més remei que ser 
agosarats i gaudir d’aquesta subvenció per actuar. Jo li dic honestament, prefereixo i no tinc 
cap inconvenient en aprovar un Pla econòmic-financer que al cap i a la fi és un document 
d’equilibri tècnic perquè no és un desequilibri en matèria de, no és un dèficit pressupostari, i 
poder aportar al meu municipi dos milions i escaig d’euros a fons perdut en concepte de 
subvencions de capital de la Generalitat de Catalunya que renunciar a aquesta obra perquè si 
ho haguéssim tingut que fer ens tinguéssim que haver endeutat per tot i tornar als préstecs per 
tot. La situació en termes d’endeutament de l’ajuntament era còmode, de punt de partida, es 
situa puntualment en una situació que supera, que arriba a superar, que no arriba a superar el 
llindar del 75% —perquè tinguem tots la referència, el límit legal és el 110%, a partir del 75% 
has de demanar autorització— al final no superem ni el 75% i ens situem el 31 de desembre 
del 2019 amb el 68,88% tenint en compte que també l’any vinent avançarem una part important 
d’obres de l’Agència Catalana de l’Aigua per arranjar infraestructura de sanejament al municipi i 
hem posat 1 milió d’euros de finançament a curt termini que en principi assumiria com a compte 
de crèdit, com a finançament a curt termini, l’Ajuntament fins que ens pagués l’ACA. És a dir, 
vostè dirà “Qui ho pagarà tot això?” Doncs, l’actuació de l’any 2019, l’ACA. L’actuació del Pla 
de Barris, la Generalitat. Per tant, al final la repercussió de tota aquesta política d’inversions 
sobre el contribuent de Mont-roig del Camp és una part molt petita. En termes de sanejament i 
inversions i en matèria d’infraestructura hidràulica és zero i en matèria del Pla de Barris és el 
50%. Per això li deia que utilitzant a partir d’ara, que ho estudiarem i ho afinarem perquè estem 
amb aquesta i l’altre dia al Consell d’administració ho vam comentar ja, els que hi eren ja ho 
vam dir, el que farem és que donar-li la total i absoluta autonomia a Nostraigua perquè pugui 
desplegar les seves inversions i assumir l’endeutament derivat d’aquestes inversions que és 
nomes endeutament a curt termini fins que l’ACA li retorni els fons, o sigui, no està agafant 
crèdit per invertir, sinó simplement fent de pont i això, enlloc de fer-ho l’Ajuntament, ho farà 
Nostraigua en principi perquè ho pot fer perquè és una entitat pública empresarial de mercat, 
és a dir, obté els seus ingressos del públic, no del propi Ajuntament a diferència de 
Nostreserveis. Això permetrà que aquest milió d’euros que hem posat a la pàgina 9 com a 
endeutament de l’ajuntament surti i això ens pot fer minvar el nivell d’endeutament d’aquest 
68,8% al 63%. Aquesta és la raó, el que passa és que hem estat conservadors i vam dir 
“escolta, fins que això ho tinguem clar preferim dir que estarem al voltant del 68,8% i no del 
63%” però aquesta serà amb tota probabilitat la realitat perquè els requeriments perquè 
Nostraigua pugui desplegar-se com a mitjà propi de l’Ajuntament però endeutar-se per sí 
mateix perquè és una EPE de mercat estan totalment a l’abast i és una pràctica habitual en 



altres ajuntaments del voltant, de Catalunya i de tot Espanya. Per tant, no ha d’haver-hi cap 
problema. Després diu “home, la pressió fiscal s’ha anat incrementant”, sí, li dono la raó, és 
cert, la pressió fiscal s’ha anat incrementant per la via automàtica de la revisió cadastral però 
també li dic una altra cosa, aquí potser hi ha una col·lisió de dos models, vostè voldria anar 
més a poc a poc, probablement, en matèria d’inversions i anar rebaixant l’impacte fiscal que 
tenim sobre els contribuents, és una postura legítima, entenc que és la seva, anar més a poc a 
poc en termes d’inversió i de despesa i no apel·lar tant a l’esforç fiscal dels contribuents i 
nosaltres entenem que les mancances que té aquest municipi, sobretot envers els municipis del 
voltant, fan que sigui del tot necessari fer importants inversions en matèria d’infraestructura 
bàsica perquè, si es fixa, estem parlant bàsicament d’arranjar carrers i fer equipaments molt 
bàsics, equipaments esportius, ho hem vist en aquest mandat, o a partir de l’any vinent s’ha de 
dotar pressupostàriament, i per això serviran aquests 600 mil euros que vostè ha esmentat en 
300 i 300, el centre polivalent que s’ha de localitzar al nucli de Mont-roig. Per tant, no estem 
parlant d’inversions que siguin gaire problemàtiques, són inversions bàsiques per posicionar el 
municipi a una alçada mínima al voltant d’un Cambrils, d’un Hospitalet o un Salou, si més no, 
perquè cal reconèixer que estem per sota, per la complexitat del municipi, per la història del 
municipi, per l’esforç fiscal. I cal tenir en compte que com a única font de finançament 
important, aquest municipi, si vostè deixa de banda la taxa d’escombraries que és per pagar el 
servei, la participació de tributs de l’estat que és el que ens toca i va per finançar la bossa comú 
de serveis i inversions, és l’impost sobre béns immobles, l’IAE és testimonial, és mínim, l’ICIO, 
si l’activitat constructora no es recupera és mínim, i la plusvàlua que ens està donant, l’impost 
sobre l’increment de valor de terreny de naturalesa urbana, que ens està donant unes 
recaptacions, uns drets reconeguts significatius en els darrers anys gràcies a una certa 
dinamització del mercat immobiliari té una incertesa legal molt important, per tant, només 
depenem de l’IBI. Entenem i així ho entén l’equip de govern que s’ha de donar de forma 
gairebé immediata i sostinguda resposta en necessitats bàsiques en matèria d’infraestructura al 
municipi doncs s’ha de seguir apel·lant a l’impost sobre béns immobles perquè no 
s’incrementa, val a dir, el tipus sinó el valor cadastral que és una realitat. Si vostè compara els 
rebuts mitjans en municipis del voltant és cert que hi ha algun municipi com Hospitalet —i cal 
dir les coses ben clares, Hospitalet té un finançament molt particular que li permet mantenir una 
pressió fiscal en matèria d’impost sobre béns immobles molt baixa —però si vostè ho compara 
amb un Cambrils o un Salou i veurà que la diferència és molt radical. Per tant, entenc que la 
necessitat d’actuar en matèria d’infraestructura bàsica és insoslayable, és inaplaçable, 
inajornable, millor dit, i que en tot cas podem barallar-nos pel ritme però és que en aquest cas 
ens condiciona el tema del Pla de Barris per això ha estat del tot necessari fer aquest Pla 
d’inversions i, com a conseqüència d’aquest Pla d’inversions, és adoptar aquest Pla econòmic-
financer que no té res a veure amb cap pla de sanejament ni document anàleg. Per tant, jo crec 
que podem estar tranquils. Què pot passar? Sí, poden passar moltes coses. Que la Generalitat 
no ens pagui, la Generalitat està pagant amb molta regularitat des de fa molt de temps, no 
entrem en quins mitjans però ho està fent, la nostra sensació i la percepció que tenim amb els 
contactes que periòdicament manté el Sr. Alcalde amb el departament de la Generalitat 
corresponent és que la resposta serà bastant ràpida. El tema de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
vostè quan va estar en l’equip de govern a principis del mandat anterior se’n recorda que l’ACA 
no pagava, trigava molt a pagar, ara està pagant amb una puntualitat extraordinària la qual 
cosa ens permet afrontar inversions importants en matèria de sanejament que és una de les 
altres grans assignatures pendents d’aquest municipi i fer-ho amb els nostres propis mitjans i 
després rescabalar-ho de l’Agència Catalana de l’Aigua perquè sabem que ens pagaran. Per 
tant, crec que és plenament justificable aquest Pla econòmic-financer perquè la seva finalitat és 
donar sortida a inversions en matèria d’infraestructura bàsica. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo.  
 
 
 



Sr. Pellicer: Jo només voldria afegir dues coses al que ha dit el Sr. Gallardo. Lo que nosaltres 
estem fent i, referent a Nostraigua, Nostraigua a lo millor sí que tindrà la necessitat de fer un 
crèdit o no la tindrà, no ho sé, espero que no, per tant, no tindrà dotament perquè avui és una 
empresa que funciona i realment aporta resultats. Però sí que lo que no pot ser, i per això el Sr. 
Gallardo ja ho ha adelantat i estem treballant en això, que recursos de l’Ajuntament que tenen 
que servir per generar i cobrir serveis o fer inversions tinguin que anar al Servei d’aigües, és a 
dir, que ho ha de tramitar l’Ajuntament, té d’anar a subvenció, la part que s’ha de portar de 
moment l’ha de portar l’Ajuntament de recursos dels contribuents. Els contribuents, per una 
banda, amb els seus impostos ja contribuirien a fer obres d’aigua i, per altra banda, aquestes 
obres es tenen que fer i per això estem que es facin des del pagament del tribut de l’aigua que 
per això són, perquè a la fi i al cap aquesta obra després repercutirà en el funcionament del 
servei i és imputable damunt del cost de l’aigua, això és així. Per lo tant, el tema, avui mateix 
em sembla que hem aprovat un conveni on ens adelantaran 68 mil euros per fer un projecte 
d’una obra que després pagarà l’ACA, és a dir, els recursos dintre de Nostraigua són els que 
són i tenen que estar invertits en aigua evidentment. El que no té que fer l’Ajuntament, per això 
ho diu molt bé el Joan, és ficar diners per anar a fer un pou o per anar a fer una claveguera o 
per anar a fer el que d’això, que això ho ha fet fins ara. Per lo tant, avui l’empresa Nostraigua ja 
és capaç i té el procediment legal per fer tot, que ho té que tramitar a través de l’Ajuntament? 
Pues, bueno, és un procediment que té l’ACA establert en aquest sentit. Per lo tant, crec que 
per aquest sentit no té que anar a cobrir endeutament de l’Ajuntament, per lo menos ho 
intentaré metre sigui responsable, ho intentarem aquest govern que no sigui així sinó que sigui 
solvent com ha sigut fins ara. I referent al tant per cent que vostè ha fet al·lusió a que nosaltres 
vam dir, evidentment, són uns números, nosaltres sempre hem defensat no passar mai del 
75%, aquest és un cas excepcional de no perdre una subvenció que no crec que ningú que 
estigués al govern del color que fos la deixés perdre, aquests dos milions i mig d’euros, i per lo 
tant la recuperació evidentment tindrà que ser...i més jo que vinc d’un govern que vam tindre 
que fer els esforços convenients per recuperar aquest Ajuntament. Per lo tant, no diré que les 
decisions el hi puguin agradar o no agradar però sí que estan molt ben pensades i molt ben 
calculades. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha cap intervenció més passaríem a la votació. Vots en contra? 
Abstencions? Vots a favor? Quedaria el punt aprovat. 

Identificació de l’expedient: Expedient d’aprovació d’un Pla econòmic financer 2018-2019 

Número d’expedient: 5156 Serveis Econòmics/Hisenda/Intervenció 

Tràmit: Ordinari          

  

Fets 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 4 de maig de 2018,  s’inicia l’expedient per a l’aprovació del 

pla econòmic financer, d’un any, per al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 

objectiu del deute públic i la regla de la despesa. 
2. La liquidació del pressupost aprovada, no assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i  la 

regla de la despesa, a causa de les polítiques inversió  dels pressupostos precedents, 

inversions que  previstes i executades finançades amb operacions de crèdit al llarg termini i 

compromisos procedents d’altres administracions que s’han incorporat 

mitjançant  romanents de crèdit d’exercicis anteriors executant-se  en la seva gran part  pel 

que  són incompliments de tipus estructural, d’acord l’informe de l’interventor. 



3. Aquest pla econòmic-financer presenta com a mesura de correcció l'aprovació del 

pressupost municipal per a l'exercici 2018 de forma prudent i realista, amb increments 

mínims i tendencials en tots els seus capítols. 
4. L’interventor ha emès el corresponent informe. 
5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 

6 de juny de 2018 

  

Fonaments de dret 
1. Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a 

formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent. 
2. De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de 

presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan 

competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent 

aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa 

del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de 

Política Financera, Assegurances i Tresor per al seu coneixement. Es donarà a aquests 

plans la mateixa publicitat  que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.  

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup 
mixt; FIC i C’s) i 6 vots en contra (grups municipals: PDeCAT i ERC) acorda: 

1. Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix 

l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex. 
2. Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 
3. Comunicar el Pla aprovat al Ministerio, mitjançant l’aplicatiu PEFEL2 o mitjançant l’adreça 

de correu electrònic incidencias.pefel@minhafp.es, segons s’escaigui. 
4. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
  
 

 

5. Hisenda. Expedient 6632/2018. Aprovació de la Fiscalització limitada prèvia en règim 

de requisits bàsics. 

Sr. Alcalde: El punt cinc és aprovació de la fiscalització limitada prèvia en règim de 

requisits bàsics. Si us plau, Sr. Regidor. 

 

Sr. Gallardo: És un punt molt tècnic, ja ho vam comentar a la Comissió. Crec que no 

val la pena, després del debat que hem tingut sobre el punt que era substancial del Pla 

econòmic-financer. En tot cas, els faré arribar una petita presentació que hem elaborat 

des de Serveis econòmics perquè vostès tinguin coneixement d’aquest tema, tant del 

punt aquest com el següent. Bàsicament és el desplegament de la Llei d’Hisendes 

mailto:incidencias.pefel@minhafp.es


locals, hi ha un nou real decret que és el 424/2017 sobre règim jurídic de control intern, 

això lo que fem avui és manifestar que es farà els ingressos per presa de raó, és a dir, 

es determinarà, com es diu entre cometes, un “enterado” de tot un mostreig i les 

despeses també es faran en règim de fiscalització prèvia sobre una mostra perquè, 

clar, si no s’aprovés ni en ingressos ni en despeses cap punt aniríem a fiscalització 

plena amb la qual cosa aturaríem l’Ajuntament perquè ho hauríem de revisar tot de 

forma prèvia i no hi ha ajuntament, diputació a Espanya que tingui recursos per poder 

fer una fiscalització prèvia total de la seva activitat econòmica perquè pensin que això 

abasta a tota l’activitat d’ingressos i a tota l’activitat de despeses. Els hi passarem els 

circuits tant de despesa com d’ingrés perquè vostès els tinguin presents i si hi ha algun 

dubte tenim els Serveis econòmics com sempre a la seva disposició i entenc que un 

tema tan tècnic no val la pena de tractar-ho. Si vostès tenen alguna pregunta, jo 

encantat de donar resposta, tant jo com el Sr. Interventor. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo, Alguna pregunta per part dels grups? No? Molt bé. 

Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria el punt aprovat per 

unanimitat. 

Expedient: 6632/2018 

Identificació de l’expedient: Aprovació de la Fiscalització limitada prèvia 

Tràmit: Ordinari 

Informe proposta  

1. Vist l'informe d'Intervenció en relació amb la conveniència de l'aprovació de la fiscalització i 

intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic 

local. 

2. De conformitat amb el que es disposa en l'en l'article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 

d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 

Local, d'acord amb el 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 

6 de juny de 2018 

 

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

PRIMER. Aprovar la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les 

entitats del sector públic local, acord a la “Guia bàsica per l’exercici de la  funció interventora a 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i els seus ens dependents”  adjunta a l’expedient. 

SEGON. Que s'elevi al Ple de la Corporació perquè acordi el que estimi convenient. 



  

 

6. Hisenda. Expedient 6631/2018. Aprovació de la Fiscalització de Drets i 

Ingressos mitjançant presa de raó i control financer. 

Sr. Alcalde: El següent punt és aprovació de la fiscalització de drets i ingressos 

mitjançant presa de raó i control financer. És el mateix que ha explicat anteriorment el 

regidor, no sé si tenen alguna pregunta. No? Qualsevol informació es posen en 

contacte amb ells. És un tema molt tècnic. Vots en contra? Abstencions? També 

quedaria aprovat aquest punt per unanimitat.  

Expedient: 6631/2018 

Identificació de l’expedient: Aprovació de la Fiscalització de Drets i Ingressos mitjançant 
presa de raó i control financer 

Tràmit: Ordinari 

  

Informe proposta  
 

1. Vist l'informe d'Intervenció en relació amb la conveniència de l'aprovació de la substitució 

de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i control 

posterior.  

2. De conformitat amb el que es disposa en l'en l'article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 

d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 

Local, d'acord amb el 219.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 

6 de juny de 2018 

  

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

PRIMER. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control 

inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control financer posterior mitjançant tècniques de 

mostreig o auditoria, en els termes subscrits en l'Informe d'Intervenció. 

SEGON. Que s'elevi al Ple de la Corporació perquè acordi el que estimi convenient. 

  



7. Impuls Econòmic: Expedient 4434/2018. Aprovar, si s’escau, l’ordenança reguladora 

del recinte firal de la Fira Cullerada de Mont-roig del Camp. 

Sr. Alcalde: El punt set és aprovar si s’escau l’ordenança reguladora del recinte firal de 

la Fira Cullerada de Mont-roig del Camp. En aquest cas es presenta una ordenança 

per tal de regular el tema de la Fira de la Cullerada que es fa cada any dintre de la Fira 

de Mont-roig del Camp. No sé si hi ha alguna pregunta. La regidora no pot assistir 

avui, a la Comissió Informativa crec que es va explicar però si hi ha alguna pregunta 

més o aclariment per part dels grups. Sí? No? No? Per part d’Esquerra. 

 

Sra. Aragonès: Nosaltres volem, més enllà de l’ordenança, volem manifestar el nostre 

descontentament que es torni a fer una altra edició de la Cullerada. Tal com 

reconeixen en aquesta ordenança que preveiem evidentment que s’hagi d’aprovar, la 

fira era una fira multisectorial centrada en sectors comercials i econòmics, dic que era 

perquè fa dos anys que se la van carregar i pel que es veu volen repetir de nou el 

fracàs en una altra edició de la fira anomenada Cullerada. Diuen que havia quedat 

obsoleta, els motius que vostès argumenten en el preàmbul, podríem dir, de 

l’ordenança i nosaltres pensem que sí que probablement hagués calgut reactivar-la, 

fer-li, donar-li un tomb important però sobretot respectant al que nosaltres li donem 

valor que és el tema de la multisectorialitat de la fira anterior. Aleshores el que fan 

vostès és convertir-la en una petita mostra gastronòmica que es limita a vendre, a la 

venda, podríem dir, de productes, molts d’ells forans de la comarca, per tant, molt de 

proximitat i kilòmetre 0, a part de productors, això sí, locals que munten la paradeta 

diríem que no n’hi ha gaire per no dir gens. També han exclòs les associacions, els 

empresaris, botiguers d’altres articles en voler fer aquest tipus de mostra únicament 

gastronòmica. Nosaltres els hi volem adreçar una pregunta, és a dir, esperen 

únicament que la gent a través d’aquesta ordenança, els petits empresaris o 

paradistes facin les gestions per apuntar-s’hi o hi ha alguna mena d’estratègia per tal 

de captar possibles interessats més propers del territori? I, a més a més, nosaltres 

volem fer rellevància en això, que no és únicament una opinió del nostre grup 

municipal, no es una opinió únicament d’Esquerra Republicana, és el pensament molt 

molt general dels veïns i les veïnes de Mont-roig perquè tenim l’experiència de dues 

edicions anteriors. Per tant, no estem veient a veure què passarà d’una experiència 

que encara no ho han fet sinó que tenim ja l’experiència, els resultats de dues edicions 

anteriors. No ens agrada, no ens sentim que aquesta es la fira que ens representa i, a 

més a més, que no té cap mena de repercussió comercial ni cap mena de repercussió 

econòmica. Jo no em voldria equivocar però l’any passat, Sr. Alcalde, recordo que 

davant de la negativa de dos grups municipals, en aquest cas el PDeCAT i Esquerra 

de negar-nos a acompanyar l’equip de govern en la inauguració de la fira de la 

Cullerada, si no recordo malament i sino vostè em rectifica, ens va fer arribar el seu 

compromís de que per l’edició d’enguany hi hauria com a mínim una valoració de 

continuïtat de la Cullerada. Aleshores veiem que han tirat pel dret, aquell 

descontentament i aquell rebuig que nosaltres li vam fer arribar excusant-nos i 



argumentant molt perquè no ens presentàvem a la inauguració de la Cullerada veiem 

que s’ha obviat, que no se’ns ha tingut en compte i preguntar perquè ha canviat 

aquesta opinió en quant ens va comentar que sí, que ho posaria sobre la taula i que hi 

hauria una valoració real de que si la Cullerada continuaria o no continuaria. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

 

Sr. Chamizo: Nosaltres també volíem fer una petita valoració del tema aquest de 

l’ordenança i fer-li saber que nosaltres també hem manifestat en diverses ocasions 

que el format aquest no ens agradava i, com ha dit la Sra. Aragonès, sobretot en els 

inputs que ens arribaven dels veïns del nostre municipi. També dir-li que ens vam 

posar a disposició seva per debatre quin era el format idoni juntament amb els grups 

polítics sinó també amb la resta d’associacions que poguessin participar com és el 

municipi l’any passat i la veritat és que, com ha dit ella també, esperem resposta. 

Nosaltres ja vam manifestar en diferents ocasions que ens agrada canviar el que no 

funciona i veiem que aquest format no funciona, no és el que vol el poble, per tant, 

segueixen ignorant la nostra aportació i la de la gent del municipi i, al damunt, van i fan 

una ordenança, doncs, aquí no ens hi trobaran. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Arrel de les dues edicions de la Cullerada, ja des de la primera i 

la segona, el propòsit de l’equip de govern era intentar buscar una nova línia dintre del 

que era la fira sense perdre el sentit de la fira històricament però la fira, dintre de la 

seva història, ha passat per diferents moments, hi ha hagut moments que ha estat més 

multisectorial, moments que no ha estat tan multisectorial, moments que hi havia més 

entitats, moments que no hi havia tantes entitats, ha passat diferents fases. Des de 

l’equip de govern es va considerar fa dos anys intentar buscar una nova línia, és cert 

que el primer any va funcionar una mica i el segon any no va acabar de funcionar i sí 

que realment jo em vaig comprometre a valorar realment el fet de que es veia que no 

acabava de funcionar. Així li vaig traslladar a la regidora i la regidora ja porta uns 

quants mesos treballant amb diferents entitats del municipi i persones del municipi per 

tal de buscar noves implicacions. Això ho ha fet, em consta, que amb els comerciants, 

ho ha fet amb restauradors, ho ha fet també amb productors locals i sé que estan 

treballant i tenen damunt de la taula ben aviat una proposta per tal de reactivar o donar 

una nova línia a la Fira de la Cullerada. Dintre d’aquestes reunions, la regidora m’ha 

traslladat que s’ha valorat el fet de canviar el nom i en un principi els diferents sectors li 

van dir que no era tant un problema del nom sinó de contingut i, per tant, ara nosaltres 

portem aquesta ordenança i aquest any continuarem amb, perdó...una fira que no 

funcionava i el que estem buscant és donar-li un altre caire. Es diu Cullerada com es 

podria dir d’una altra manera, jo crec que no és el fet del nom sinó a final que les 

coses funcionin, si més no això és el que s’està intentant des de la regidoria i el que 

intentarem és que funcioni millor que va funcionar l’any passat. 

 



Sr. Aragonès: Jo m’abstindré perquè, clar, algo hi ha d’haver per la fira, evidentment. 

Però a mi comença per no agradar-me el nom, això de la Cullerada és com aquell “ja 

has fotut la cullerada”, poder no està, potser se’n podria haver buscat un altre. I 

després la fira centenària, evidentment que en un temps va reflectir el que és el 

municipi, les fires reflexen molt, si vas a Reus o a Barcelona, reflexen el Saló Nàutic, 

Alimentaria, el Construmat...reflexen aquella ciutat o aquell país. I després aquesta fira 

a Mont-roig era de ramaders, de compra i venda d’animals i de carros, del que hi havia 

en aquell temps d’agricultura, que era el que hi havia a Mont-roig. Jo recordo l’any 

1979 que a la fira feia anys que no es feia res i llavors per la fira la gent marxava fora i 

vam intentar, recordo, amb la germana del Ferran, la Maria Asunción, tornar-li a donar 

que la gent es quedi per la fira de Mont-roig i durant uns quants anys crec que la cosa 

va anar, bueno, l’afluència de la gent ho demostra, va anar bé. Jo crec que en aquest 

moment actual, a Mont-roig, el poble, el nucli, on estem ara de Mont-roig li fa falta un 

pla de dinamisme econòmic de què ha de ser Mont-roig. Mont-roig, d’alguna manera, 

ha anat vivint de l’agricultura com sempre històricament i després de petites empreses 

i autònoms que dintre el dinamisme de la costa amb el tema de construcció i el 

turisme, empreses de serveis. Això en els últims crisis que va començar al 2007, si no 

recordo malament, clar, hi ha empresetes que ja no hi són. No n’hi ha més sinó que 

n’hi ha menys d’aquestes empresetes i, llavors, clar, a Mont-roig tenim sòl urbà, tenim 

empreses que van fer pisos i encara estan buits i llavors, posiblement, Mont-roig 

necessitaria saber de quina manera se la reactiva una mica i de quina manera pot 

conservar la seva població, inclús hauria d’intentar que augmentés algo, no 

desmesuradament però que tingués un augment de població i se li ha de donar 

activitat industrial, comercial a les persones. Llavors, aquesta fira, possiblement, si es 

tingués clar cap on i què volem per Mont-roig, la fira tindria que ser un reflex d’aquest 

criteri econòmic i aquesta fira exposar el que té Mont-roig per si algú hi està interessat 

com jo vaig fer, per exemple, amb Bonmont amb el Sr. Ferdinand [Inaudible 50:02] o el 

Sr. Fischer, aquella fàbrica, que els anava a oferir coses i algú picava com vulgarment 

diem. Jo crec que en aquest moment això seria bo i llavors la fira tindria que tenir un 

mostrari, una exposició d’allò que Mont-roig pot oferir a empreses per establir-se, sent 

complement de l’agricultura de tota la vida que, per cert, va bé, i llavors la fira tindria 

que ensenyar què tenim. Evidentment que les fires han canviat molt perquè a la fira, si 

penseu, se li pot donar un caire més a la fira de a veure si ve un expositor de cotxes, a 

veure si un porta un tractor o algú porta una altra cosa...això, com deia el Josep, són 

cullonades, la gent no va a comprar a les fires ja, per internet té tota la informació, té 

els concessionaris. Per això jo crec que Mont-roig tindria que tindre, i amb això acabo, 

un pla econòmic per dir com Mont-roig es pot mantenir, com Mont-roig pot tenir un 

creixement i la fira que fos després un mostrari d’aquells productes que gent que es 

pogués contactar i estigués interessada digués “jo aquí m’hi estableixo, jo aquí hi faig 

el que sigui”. Llavors la fira sí que tindria que ser un reflex del que volem nosaltres que 

sigui el nostre poble. M’abstindré per aquestes raons que he explicat. Gràcies. 

 



Sr. Alcalde:: D’acord, moltes gràcies Sr. Aragonès. Nosaltres esperem que amb el pla 

estratègic que s’està desenvolupant ara ens digui en certa manera això que demana 

vostè, que creiem que és així, saber on som, d’on venim i cap on volem anar. Crec que 

això amb el pla estratègic ho resoldrà. 

 

Sra. Aragonès: Referent al que ha dit, jo em sembla que amb la meva intervenció en 

cap moment he tret el nom, no he dit que el problema era el nom de la fira sinó que 

m’he referit al contingut, pel que m’ha respost vostè. I després preguntar si la Sra. 

Regidora té la proposta damunt la taula, hi podríem tenir accés, la podríem veure, la 

podríem compartir? I, quan es refereix a nous sectors que s’ha contactat, també 

podríem saber i conèixer la nova proposta sobre els sectors? 

 

Sr. Alcalde: Sí, això a la regidora li poden preguntar que els donarà tota la informació 

que demanin. Si no hi ha cap intervenció més, passaríem a la votació. Vots en contra? 

Abstencions? Vots a favor? Quedaria doncs el punt aprovat.  

 

 

 

Identificació de l’expedient: Ordenança reguladora del recinte firal de la Fira Cullerada de 
Mont-roig del Camp. 

  

Expedient número: 4434/2018  

  

Tràmit: Ordinari 

Fets 

1.    Des de la Regidoria d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp s’organitza 
la Fira Cullerada, motiu pel qual s’ha redactat una ordenança reguladora del recinte firal 
que ordeni la participació dels expositors de la fira, atès que fins al moment no n’existia 
cap.  

2.   Vista la proposta d’aprovació de l’ordenança reguladora del recinte firal de la Fira 
Cullerada, el tenor de la qual és el següent:  

ORDENANÇA REGULADORA DEL RECINTE FIRAL DE LA FIRA CULLERADA DE MONT-ROIG DEL 
CAMP 

La Fira de Mont-roig del Camp des dels seus inicis va esdevenir una fira tradicionalment agrícola, per 
posteriorment, convertir-se en les últimes dècades, en una fira multisectorial centrada en sectors 
comercials i econòmics. En els últims anys, des de l’Ajuntament érem conscients que el model de fira 
multisectorial, tal i com el coneixíem fins al moment havia quedat obsolet, i d’aquí va néixer la Fira 
Cullerada, un esdeveniment centrat en el món de la gastronomia, on els productes alimentaris de qualitat i 
els productes de proximitat i de la nostra terra són els protagonistes absoluts. S’hi exposen i s’hi poden 
degustar aliments i begudes diferenciadors, amb trets distintius, singulars i de gran qualitat.  

Article 1. Objecte 



La present ordenança té per objecte la regulació de les parades del recinte firal que s’instal·laran en la via 
pública de Mont-roig del Camp durant la celebració de la Fira Cullerada. 

Article 2. Dates i horaris 

La Fira Cullerada tindrà lloc el primer dissabte del mes d’agost. La fira i la instal·lació del recinte firal en la 
via pública tindrà una duració de tres dies, divendres, dissabte i diumenge.  

L’horari d’obertura del recinte firal serà de 18 a 24 hores. 

L’acte inaugural de la Fira Cullerada es celebrarà el divendres a les 20 hores del vespre.  

Per causa de força major, les dates de la fira podran ser modificades o la seva celebració anul·lada. Tota 
responsabilitat de l’Ajuntament quedarà limitada a la devolució de les taxes efectuades per a l’ocupació de 
la via pública.  

Article 3. Lloc de celebració 

L’espai habilitat per a la instal·lació del recinte firal és el carrer Aureli M. Escarré, tot i que, en el cas de 
necessitat o ampliació també es podrà fer ús dels carrers adjacents. 

L’Ajuntament es reserva la facultat de variar la situació de qualsevol expositor atenent als interessos 
generals de la fira i en funció de la demanda. Alhora, es prohibeix la permuta, la cessió o el 
subarrendament a terceres persones de l’espai adjudicat.   

Article 4. Muntatge i desmuntatge 

Els expositors podran muntar les seves parades entre les 15 i les 20 hores del dijous i entre les 8 i les 17 
hores del divendres.  

El desmuntatge es podrà efectuar a partir del diumenge al finalitzar la fira i fins les 11 hores del dilluns. 
Tot el material que no s’hagi retirat dins d’aquest horari es considerarà abandonat i serà retirat pel servei 
de neteja de l’organització. 

L’accés a l’interior del recinte firal amb vehicle per carregar o descarregar material queda totalment 
prohibit en l’horari d’obertura del recinte firal (de 18 a 24 hores).  

La fira compta amb un servei de vigilància i seguretat que s’iniciarà el dijous i finalitzarà el dilluns.  

Article 5. Sol·licituds de participació  

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud formal amb el model normalitzat facilitat per l’Ajuntament, 
juntament amb la següent documentació:  

a)    DNI del titular 

b)    Carnet de manipulador d’aliments 

c)    Assegurança de responsabilitat civil (mínim 60.101 €) i rebut última liquidació pagada 

d)    Alta de l’autònom i rebut última liquidació pagada 

e)    Alta de l’IAE 



La documentació es podrà presentar de les següents maneres:  

a)    Presencialment al registre general d’entrada de les OMAC, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores.  

b)    Presencialment a l’oficina de la Regidoria d’Impuls Econòmic L’Espai, de dilluns a divendres de 9 
a 14 hores. 

c)    A la seu electrònica de l’Ajuntament. 

d)    En qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

El termini màxim per presentar les sol·licituds i la documentació és del dia 30 de juny de l’any en curs, en 
el cas que sigui diumenge o festiu s’entendrà prorrogat automàticament fins el següent dia hàbil.  

Article 6. Criteris de selecció 

L’Ajuntament examinarà les sol·licituds rebudes i valorarà si s’ajusten o no a les condicions establertes 
resolent sobre les mateixes de forma motivada. 

A aquest efecte, es tindran en compte les característiques dels productes que siguin d’interès per a la fira, 
la proximitat geogràfica de les sol·licituds, que els productes siguin artesans i/o de petits productors, el 
nombre total de productes de mateixes característiques i l’ordre d’entrada de les sol·licituds. 

Les parades s’hauran d’ajustar a la descripció feta a la sol·licitud de participació i no es permetrà canviar 
el producte. 

Article 7. Preu i forma de pagament 

Els expositors hauran de satisfer els preus públics aprovats per la Junta de Govern Local en la 
corresponent ordenança fiscal. 

El preu inclou l’estand de 3x2 m, la llum, el rètol amb el nom d’expositor, connexió elèctrica i un petit 
mostrador.  

L’abonament de l’import de participació s’haurà d’efectuar abans del 31 de juliol de l’any en curs. Els 
expositors que no hagin fet efectiu el pagament s’exclouran directament.  

Per formalitzar el pagament caldrà fer efectiu l’ingrés mitjançant transferència bancària especificant en el 
concepte la referència FIRA CULLERADA i el NOM DE L’EXPOSITOR. El número de compte corrent on 
fer la transferència el facilitarà l’organització una vegada es confirmi l’acceptació de la sol·licitud de 
participació.  

Una vegada s’efectuï el pagament serà imprescindible enviar el justificant de pagament a la Regidoria 
d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament (promocio@mont-roig.cat). 

Els expositors que renunciïn a participar a la fira ho hauran de notificar per escrit a la Regidoria d’Impuls 
Econòmic de l’Ajuntament en un termini de quinze dies abans de l’inici de la fira. En aquest supòsit, es 
reintegrarà al renunciant la quota satisfeta. Si la renuncia es produeix més tard d’aquesta data, l’expositor 
perdrà el dret a obtenir qualsevol reintegrament, excepte causa justificada que haurà de valorar 
l’Ajuntament. 



En el cas que l’expositor no ocupi l’espai contractat, l’Ajuntament podrà cedir l’espai o l’estand a un tercer, 
sense cap obligació d’indemnitzar-lo ni de retornar-li la taxa satisfeta.  

Article 8. Obligacions dels expositors 

Són deures dels expositors: 

-      Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament. 

-      El personal de l’Ajuntament podrà inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels 
estands a fi de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries i els expositors estaran 
obligats a permetre’ls el lliure accés. 

-      Mantenir net l’espai de venda durant el transcurs de l’activitat. 

-      Col·laborar amb els serveis de neteja per agilitar la recollida dels residus. S’ha de netejar 
completament l’espai que ha ocupat un cop hagi finalitzat l’activitat. 

-      El titular de la l’estand haurà de muntar i desmuntar durant l’horari assenyalat. 

-      No es permetrà l’accés amb vehicles al recinte firal fora de l’horari establert per al muntatge i 
desmuntatge. 

-       No es permetrà la circulació de reclams publicitaris dins del recinte firal ni l’ús d’altaveus i 
aparells musicals des dels estands dels expositors. La publicitat que realitzin els expositors haurà 
d’evitar la competència deslleial i la comparació directe amb d’altres expositors i/o productors i 
artesans. 

-      No es permetrà canviar el producte pel qual s’hagi obtingut l’autorització.  

-       L’Ajuntament facilitarà el punts de connexió elèctrica, però s’haurà de portar el material 
necessari per a connectar-s’hi. L’Ajuntament declina tota responsabilitat respecte a possibles 
danys i perjudicis derivats de les alteracions o tallades de corrent que, eventualment puguin 
produir-se. La il·luminació general de la fira anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

-       Les parades que abandonin la Fira, no respectin els horaris, la normativa i/o resultin conflictives 
amb el públic, l’organització, el personal tècnic o amb la resta de parades, podran ser expulsades 
i excloses per edicions posteriors.  

-      Els expositors hauran de tenir cura dels seus productes. 

-      Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar precedit de la 
sigla PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible. 

-      Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de 
salut pública de Catalunya i la normativa general i sectorial específica amb relació a les 
instal·lacions, equips i productes a la venda.  

-      Tenir fulls oficials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels clients. I col·locar en un 
lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que assenyala que es disposa de fulls de 
reclamació. 

-      Mantenir els estands en un estat de conservació adequat. 



-      Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat. 

Article 9. Les infraccions 

Les infraccions contingudes en aquesta Ordenança seran objecte de sanció. 

Les infraccions seran qualificades com a faltes lleus, greus o molt greus: 

a) Faltes lleus 

-       El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres expositors i el contrari als bons 
costums i a les normes de convivència dins el recinte de la fira. 

-      L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de l’estand. 

-     L’ocupació de més espai de l’autoritzat i l’exposició de mercaderies fora del lloc assignat. 

-    El canvi d’emplaçament sense autorització. 

-    No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació. 

-      No tenir la documentació relativa a la parada a disposició del personal autoritzat que la 
requereixin. 

-       L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquesta Ordenança que no tinguin el 
caràcter de greus o molt greus.  

b) Faltes greus 

-       La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la venda com un cop 
finalitzada la fira i retirats els estands. 

-       La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que pugui requerir el 
personal autoritzat amb vista al compliment de les funcions d’informació, investigació i inspecció 
en les matèries objecte d’aquesta ordenança, com també el fet de subministrar informació 
inexacta. 

-     Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte de la fira. 

-      La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon funcionament de la fira, doni 
el personal de l’Ajuntament. 

-      La venda de productes no compresos en l’autorització corresponent.  

-     Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 

-     La circulació de vehicles dins de la fira fora de l’horari establert.  

c) Faltes molt greus 

-          El traspàs, cessió o sotsarrendament de l’estand. 



-          L’absència injustificada del lloc reservat a la fira sense la deguda justificació i comunicació a 
l’Ajuntament.  

-          La venda practicada en els estands amb l’autorització corresponent però per persones no 
autoritzades degudament davant l’autoritat municipal. 

Article 10. Les sancions 

Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries. 

a)    Infraccions lleus: 

-       Advertiment 

-       Multa fins a 300,00 € 

b)    Infraccions greus: 

-       Multa de 300,01 € fina a 750,00 € 

c)    Infraccions molt greus: 

-       Multa de 750,01 € fina a 1.500,00 € 

Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries com ara: 

-          La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos amb 
relació a la salut de les persones.  

-          La reparació dels danys i/o perjudicis causats a càrrec de la persona responsable de la 
infracció.  

Article 11. Graduació de les sancions 

L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 

1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que d’aquest 
incompliment no se n’hagin derivat perjudicis directes a tercers. 

2. La reincidència quan no sigui determinant de l’ infracció. 

3. El grau d’intencionalitat. 

4. El nombre de consumidors i usuaris afectats. 

5. La quantia del benefici il·lícit. 

6. El volum de vendes. 

7. La situació de predomini de l’infractor al mercat. 

8. La gravetat dels efectes socioeconòmics. 



A l’efecte de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats. 

Article 12. Òrgan competent 

Correspon a l’alcalde o alcaldessa la competència per imposar les sancions que preveu aquesta 
Ordenança, prèvia la tramitació del corresponent expedient sancionador, d’acord amb el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Article 13. Infraccions en matèria de salut pública 

Els expedients sancionadors en matèria de salut pública es tramitaran d’acord amb la llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública de Catalunya i la normativa sectorial aplicable. 

Article 14. Reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari 

El presumpte infractor podrà fer el pagament voluntari del 50% de l’import de la sanció de multa 
determinada en la proposta de resolució. El pagament voluntari s’haurà de fer en el termini que estableixi 
la notificació de la proposta de resolució, i comportarà les conseqüències següents: 

a) El reconeixement de responsabilitat per part del presumpte infractor i la seva renúncia a formular 
al·legacions. En cas que es formulin, s’hauran de considerar no presentades. 

b) La terminació del procediment, sense necessitat de resolució expressa, el dia en què es fa el 
pagament. 

c) L’exhauriment de la via administrativa. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu s’inicia 
l’endemà del dia en què té lloc el pagament voluntari. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop hagi estat publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i hagi transcorregut el termini establert en 
l’article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

  

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 6 
de juny de 2018 

 

Fonaments de dret 

1.     Article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals regula la potestat d’ordenació dels ens locals en l’àmbit 
de les seves competències. 

2.     Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2 d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2 d) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 



El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup 
mixt i C’s) i 6 vots en contra (grups municipals: PDeCAT i ERC) i 1 abstenció (grup 
municipal: FIC) acorda: 

1.     Aprovar l’ordenança reguladora del recinte firal de la Fira Cullerada de Mont-roig del 
Camp.  

2.     Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte al BOP, al 
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la 
Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

  

8. Departament de Joventut. Expedient 5976/2018. Solicitud de asignación de fondos al 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo en base a la Orden IET/458/2015, para la 

integración de un espacio juvenil en las instalaciones de la pista de verano. 

Sr. Alcalde: El punt vuit és la “solicitud  de asignación de fondos al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo en base a la Orden para la integración de un espacio 

juvenil en las instalaciones de la pista de verano”. Aquest punt va passar per Comissió 

Informativa, s’estava acabant de fer l’expedient, els hi hem repartit ara una miqueta 

uns plànols on es vol ubicar això i una miqueta una Memòria de justificació del que es 

vol fer. En definitiva, a la pista d’estiu on properament començaran les obres per tal de 

fer una àrea d’esport important. En aquests moments sota l’escenari hi ha un espai 

que està en desús amb uns petits lavabos i vestuaris i el que es pretén amb els fons 

aquests és adequar aquest espai per tal de fer un espai destinat a la gent jove a partir 

de la inversió que farem amb tot l’espai exterior de la zona esportiva serà un punt de 

trobada de molts joves i hem cregut oportú que en aquest espai que ara està en desús 

donar-li servei de local de joventut. No sé si tenen alguna pregunta o aclariment. No? 

Per part d’Esquerra? 

 

Sra. Aragonès: Nosaltres d’entrada ens sembla fantàstic aquesta idea, el que passa és 

que ens l’hem trobat aquí ara sobre la taula, també en la Comissió ja va passar com 

un tema sobrevingut i jo, com que no teníem més informació, la pregunta anava 

dirigida una miqueta a que ens expliqués més detalladament suposo el regidor el 

projecte de creació d’aquest espai juvenil. Ara ho tenim, sembla, una mica més detallat 

sobre els plànols i ja hem fet una ullada per intentar modificar nosaltres la nostra 

intervenció perquè, clar, jo no sabia ni que seria un lloc tancat, només en la informació 

que teníem també me l’imaginava a l’aire lliure i anava una mica aquí la meva 

pregunta. El que sí que ens sobta és una mica que és una proposta que no està 

inclosa en el PAM, aleshores trobem una mica sorprenent que posin sobre la taula un 

nou projecte quan el PAM no el recollia i que per molt que sigui un projecte bo, 

nosaltres el valorem molt, molt positivament, clar, ens sorprèn que es prioritzi el que 

els sembla ara a vostès davant d’un Pla d’acció municipal consensuat per tothom i 



que, a més a més, dic tothom perquè hi va haver un procés de participació ciutadana i 

que Esquerra Republicana va votar a favor d’aquest PAM, primer perquè hi vam 

participar i perquè se’ns va acceptar totes les propostes i sobretot perquè es blindava, 

vaig entendre que es blindava d’alguna manera el full de ruta de planificació d’aquells 

projectes que s’havien consensuat en el seu moment. Aleshores, malgrat sigui un 

projecte maquíssim, bonic, engrescador, a mi personalment a més a més m’encanta 

perquè jo sempre els he retret que el gran oblidat dels pressupostos ha estat Joventut, 

per tant, evidentment que hi votarem a favor i amb moltes ganes hi votarem a favor, 

però també volem deixar constància d’això, que si van sortint bolets d’aquests i els 

anem traient de la butxaca i que segons quins projectes es proposen estan al PAM i no 

es poden fer i ara aquest que no està al PAM ara decideixen fer-lo, ens sentim com 

una mica enganyats perquè si hi havia una priorització de les 278 accions, si no 

recordo malament, que proposava el PAM aquelles eren les prioritàries, eren les 

consensuades i, aleshores, suposo que ja tenen els arguments suficients per valorar 

que aquesta proposta passa per davant de les 278 malgrat ja n’hi hagin algunes 

d’executades. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies.  

 

Sra. Margalef: Nosaltres volíem remarcar també que això ens ho van presentar com un 

afer sobrevingut en la Comissió Informativa, avui ens han donat més informació. 

Volem saber quan tenien preparada aquesta documentació perquè, si no ho hem 

entès malament, fins el 30 de juny es podia presentar les propostes per subvencions, 

per tant, des de l’1 de gener han tingut sis mesos per treballar en això i ens sorprèn 

una mica que vagin corre-cuita, de pressa i corrents. Estem d’acord que en el nucli de 

Miami cal i es necessita un casal de joves, una infraestructura que aculli o que pugui 

acollir el jovent i totes les activitats que hi vulguin desenvolupar però també dir-los que 

aquesta actuació no està al Pla d’actuació municipal, el famós PAM. Llavors, sembla 

que, tal com apuntava el nostre company, el portaveu, el Francisco Chamizo, anem 

improvisant. Hi ha partida pressupostària per això en els pressupostos del 2018? 

Creiem que no. Han parlat amb els joves per saber la seva opinió sobre la ubicació, si 

els sembla bé o no els sembla bé? Si és una infraestructura destinada al jovent, potser 

el més lògic és que parlem amb ells a veure què en pensen d’això. Llavors, hem estat 

mirant ara de pressa i corrents aquest estudi justificatiu que ens han presentat ara 

abans de començar el Ple i mirant la previsió de despeses hem vist que hi ha una 

previsió de 420 usuaris per l’any 2019, no sabem si es tracta d’una xifra anual, si és 

així, preveuen que hi hagi un usuari al dia més o menys, o un coma el que sigui? 

Volem saber com han fet aquests càlculs, quants usuaris hi ha actualment? I en anys 

anteriors potser veure una mica l’històric i veure com va evolucionant. I llavors també 

ens sorprèn que en quatre o cinc anys que hi hagi aquest casal de joves tripliquem els 

usuaris, passem de 400 a 1.100. I quan parlem de joves a quines franges d’edat es 

refereixen? No sé, no ho acabem de veure clar. 



 

Sr. Alcalde Molt bé. Moltes gràcies. Contestaré a totes dues alhora. Dintre del Pla 

d’acció municipal estava previst la construcció d’una oficina de Turisme al nucli de 

Miami Platja, s’està treballant des de fa temps per aquesta construcció, concretament 

en una ubicació a la plaça Tarragona sobre uns terrenys que no són encara propietat 

municipals. Dintre de les converses que ha tingut el departament amb el Ministerio, en 

un principi es veia possible presentar la subvenció d’aquesta oficina de Turisme en 

una parcel·la que no fos municipal però tampoc ens garantien que això pogués ser 

motiu de que no es denegués finalment aquesta subvenció. Això s’ha produït en les 

últimes dues setmanes, hem deixat el projecte en el que s’estava treballant sobre 

l’oficina de Turisme i el que vam decidir és “bueno, escolta, no perdem l’oportunitat”, 

vam valorar diferents possibles accions, vam veure la possibilitat de fer un espai més 

gran pel local de Joventut, en aquests moments estan en un local molt petit, una zona 

a més a més que és bastant problemàtica i dintre de l’equip de govern es va agafar la 

decisió de proposar la construcció o la rehabilitació d’aquest espai i destinar-ho per a 

local pels joves. No es troba dintre dels pressupostos del 2018 perquè això es demana 

per l’any 2019, es demana ara però estaria dintre, perdoni, ho he dit malament, això és 

dintre del 2018, no ho donen fins el novembre, cada any, i es posa dintre dels 

pressupostos de l’any següent. No ha estat una proposta que, si més no, l’equip de 

govern va valorar això, ho va traslladar als tècnics que hi ha a Joventut i ens van dir 

que era molt bona opció ubicar-ho en aquest espai perquè el que feien precisament és 

que allà on més van els joves pel tema del skate, pel tema del camp de futbol, per 

totes les activitats, doncs, que seria un bon punt per ficar el local de joventut. I 

l’informe l’han fet, i acabo amb això, l’han fet el departament, concretament els tècnics 

del departament de Joventut. Jo entenc que està ben fet i les dades les tenen ells i si 

volen més dades, evidentment, sense cap problema poden demanar-les al regidor o a 

qui creguin oportú. L’equip de govern ha trobat que tenia l’oportunitat, no volia 

desaprofitar, el PAM continua sent la nostra guia però això no treu que, si en un 

moment donat, quan veiem oportunitats com aquesta perquè hi haurà coses dintre del 

PAM que no es podran fer, no serem capaços i també es queixaran d’això quan arribi 

el moment vostès també es queixaran perquè no hem pogut complir amb tot el PAM, 

probablement, com el que els dic de l’oficina de Turisme, a lo millor no som capaços 

abans que acabi el mandat de que l’oficina de Turisme a Miami estigui feta pels motius 

que els hi he explicat però sí que hem trobat que era una oportunitat i l’hem aprofitat 

en aquest sentit. 

 

Sr. Redondo: Jo només aclarir una mica alguna de les coses. Hi ha coses que no 

podré respondre perquè l’informe l’han fet aquesta setmana i ho sé pel damunt però el 

que sí que faré és que qualsevol pregunta que tingueu, m’ho digueu i jo us comentaré. 

Això neix de que l’any passat vam fer una enquesta a tota la joventut de Miami dins del 

Pla de Barris de què volia la joventut i el que volien, una de les coses que més volien 

precisament era un espai on poder fer esport i tal. Dit això, neix lo de fer la pista 



poliesportiva a la pista d’estiu i aleshores, diem “ostres, lo que seria ideal és tindre el 

casal allà mateix perquè seria...”. El problema que teníem? No només que no estava al 

PAM i que no teníem pressupost per lo qual vam estar visitant, vam veure que era una 

opció boníssima però que no podíem executar-la perquè no. Dit això, quan surt de que 

lo de l’oficina de Turisme no tira endavant, doncs, ho recuperem, i si fem això? Per 

això la pressa i això. Però ja vam parlar amb la gent jove, la gent jove ja reclamava un 

lloc, reunir-se allà i és el que...i sobretot els tècnics han dit “lloc immillorable”, com bé 

deia la Sra. Aragonès, és evident que és un lloc perfecte. I el perquè s’ha fet i no 

estava al PAM precisament és per això, aprofitem que és un diner que ens donen una 

subvenció, ostres, és un lloc ideal i algo que necessita molt la gent jove del municipi. I 

qualsevol dubte del perquè i on arribarem ja ho comentaré amb els tècnics i us diré el 

que necessiteu. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? 

 

Sr. Pérez: Yo, por acabar la pregunta que ha preguntado la Imma, si habíamos 

consultado con los jóvenes. En Miami hay tres sitios donde se reúne la juventud, de 

todo tipo de edades. Uno es en la plaza Jaén, donde ahí hacen monopatín, skate park. 

Otro es donde está el K2, al lado de la oficina municipal, donde generan un problema 

porque a veces se masifica demasiado, van de todo tipo de edades, hoy en día el 

tema del vocabulario que tienen puede gustar o no puede gustar pero es el que tienen, 

incluso a veces a la gente mayor que va al casal no gusta escuchar según qué cosas. 

Y otro sitio donde se concentran jóvenes es en la plaza esta donde se van a hacer las 

actuaciones, donde de alguna manera en su momento queríamos hacer un skate park 

en la plaza de los Olivos y un centro para los jóvenes y creo que con buen criterio 

tenemos una plaza que se utiliza dos veces al año cuando hacíamos las fiestas, si 

desplazamos a los jóvenes a un centro donde todo el mundo en distintas edades está 

concentrado supongo que la amplitud que tiene el sitio y donde se concentran los 

jóvenes ya es ese, poner a los jóvenes de acuerdo ya es difícil pero si ellos mismos ya 

te marcan el camino donde van, como le he dicho, es en la oficina municipal o en la 

plaza Jaén o detrás de la pista d’estiu, esos son los puntos donde se reúne la juventud 

independientemente de las edades que tienen, con lo cual si allí ponemos un centro, si 

ponemos el K1 allí o el K2, si tiene un centro donde se puede dinamizar y, a más a 

más, tienen un espacio donde podrán hacer cualquier tipo de actividad, tanto 

baloncesto, futbol, skate park como niños pequeños en parque, de alguna manera, lo 

centramos todo en un sitio futuramente céntrico en Miami donde a lo mejor algún día 

irá un instituto.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

 

Sra. Aragonès: Vostè diu que ens queixarem tant si es fa o no es fa, clar, evidentment 

que ens queixarem, sempre ens queixarem, és a dir, tot allò que no es compleixi, que 



s’ha promès, que s’ha aprovat i no es compleix, doncs, seguirem queixant perquè 

pensem que és la nostra obligació i la nostra responsabilitat fer-ho. Em sembla que no 

hagués costat res que si vostès ja feia temps que havien de fer aquest intercanvi de 

projecte, hi havia l’oficina de Turisme que no acabava de quallar i que podia haver un 

canvi de plans de projecte no hagués costat res fer-nos partícips com a mínim de 

comentar-ho “aquest projecte no està al PAM però resulta que hi ha unes prioritats —

perquè realment és així i ho considerem així, és una prioritat aquest casal o aquest 

nou casal o aquest nou espai juvenil a Miami. No hagués costat res passar la 

informació, dir-nos-ho i no avui, així, de pressa i corrents que ho hem hagut de mirar 

molt de pressa. I sobretot, tenir una mica de deferència per aquell grup municipal de 

l’oposició que sí que vam aprovar el PAM, jo, em sembla que no hagués costat res 

explicar-nos una mica que hi havia aquest canvi de projecte. Res més. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

 

Sra. Margalef: Jo crec que en cap moment he dit que fos un projecte que està mal fet 

sinó que no ho veia clar i en cap moment qüestionem la feina dels tècnics de la casa, 

tot el contrari. Llavors, clar, totes aquestes preguntes li hem fet perquè ens acaben de 

donar aquest informe, si potser ho haguéssim tingut amb una mica més d’antelació 

potser haguéssim pogut preguntar directament als tècnics. Llavors, potser el que sí 

que demanem o el que sí que estaria bé és que es parlés amb els joves a veure com 

volen o com creuen ells que hauria de ser aquest casal per cobrir les seves 

necessitats. 

 

Sr. Alcalde: Molt bé. Moltes gràcies. S’ha fet abans de...s’ha entrat perquè ha d’estar 

presentat abans del 30 de juny, com bé ha dit, però ha de passar per un ple i el que no 

volíem era convocar un ple extraordinari. Aleshores, insisteixo, és una oportunitat, no 

la volem desaprofitar i qui la gaudirà finalment seran els joves més enllà de si hem 

corregut nosaltres, si hem informat bé o no hem informat bé. Creiem i estem 

convençuts que serà un bon equipament pels joves. Passaríem a les votacions. Vots 

en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria el punt aprovat. 

Identificación del expediente: Asignación de fondos del Ministerio de Industria, Energía  y 

Turismo en base a la Orden IET/458/2015. 2018 

Número de expediente: Serveis Interns / Secretaria General / Juventud / zg /Exp.5976/2018 

Trámite: Solicitud 

  

Hechos 



1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publica en el BOE número 65 (17.03.2015) la 

Orden IET/458/2015, del 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los 

municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la 

financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos. 

2. El objeto de la convocatoria es la regulación de la asignación de fondos con cargo al Fondo 

para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos, 

destinados a los municipios del entorno de determinadas categorías de instalaciones 

nucleares, por lo cual se establecen estas categorías, a los municipios con derecho a 

asignación y los criterios de reparto de los fondos asignados, así como la cofinanciación de 

actividades de desarrollo local, su aprobación y seguimiento.  

3. Los artículos 2 y 3 de la mencionada Orden establecen las categorías de las instalaciones 

y los municipios con derecho a la asignación. Y los artículos 9 y 10 decretan la 

cofinanciación de las actividades de desarrollo local como medida adicional para los 

municipios que reciban asignaciones, así como el procedimiento a seguir para solicitarlo.  

4. El plazo para presentar las solicitudes de asignación es el 30 de junio de cada año. Las 

solicitudes y la documentación técnica tiene que estar aprobada por el Pleno. 

5. La Regidoría de Juventud considera necesario la creación de un espacio juvenil para cubrir 

las necesidades sociales, potenciando las capacidades de los jóvenes para la entrada en el 

mundo laboral y su desarrollo personal. El objetivo de este espacio es ofrecer la realización 

de talleres formativos, cursos, dinámicas, espacio de enriquecimiento personal y, punto de 

referencia y encuentro de la juventud del municipio. En general, este espacio favorecerá el 

desarrollo local y económico del municipio. Se valora la idoneidad de integrar el espacio 

juvenil en las instalaciones de la pista de verano ya que favorecen las actividades 

deportivas, culturales, sociales y lúdicas del municipio, creando un espacio potenciador e 

integrador para todos los jóvenes del municipio. 

6. Los servicios técnicos municipales presentan una memoria técnica de las obras de 

integración de un espacio juvenil en las instalaciones de la pista de verano. El importe total 

de la integración es de 260.000,00 € IVA incluido. El Ayuntamiento cofinanciará el 50 % de 

la integración. 

7. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 6 

de juny de 2018. 

  

Fundamentos de derecho 

  

1. Orden IET/458/2015, del 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los 

municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la 

financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos. (BOE número 

65 del 17.03.2015). 

 

2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

3. Real Decreto 887/2006,  de 21 de julio, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 

38/2003. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup 
mixt, ERC; FIC i C’s) i 4 Abstencions (grup municipal: PDeCAT)  acorda: 

 

1. Solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la asignación de fondos con cargo al 

Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, 



como municipio del entorno de las instalaciones nucleares, para llevar a cabo el Proyecto 

de integración de un espacio juvenil en las instalaciones de la pista de verano, acogiéndose 

a la a la Orden IET/458/2015. 

2. Tramitar la solicitud de subvención dentro del plazo determinado. 
 

 

 

9. Recursos Humans. Expedient 5066/2018. Aprovar, si s'escau, la compatibilitat per a 

l’exercici d’una segona activitat privada de la Sra. Francisca Garcia Andrades. 

Sr. Alcalde: El següent punt és aprovar, si s’escau, la compatibilitat per a l’exercici d’una 
segona activitat privada de la Sra. Garcia. Aquí, com és normatiu, en el moment que un 
treballador de l’ajuntament vol fer una segona activitat s’ha de donar compte al ple, s’ha 
d’informar i s’ha d’aprovar. Si hi ha alguna pregunta. No? Votaríem, doncs. Vots en contra? 
Abstencions? Quedaria aprovada aquesta segona activitat. 

Identificació de l’expedient: Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una 
segona activitat privada de la Sra. Francisca Garcia Andrades.  

Expedient número: Serveis interns/Secretaria/General/RRHH/mam /981 i 5066/2018 

Tràmit: Ordinari 

  

Fets 

1. El dia 26 d’abril de 2018, la Sra. Francisca Garcia Andrades, funcionaria interina d’aquest 

ajuntament, Auxiliar Administrativa, grup C subgrup C2, presenta sol·licitud al registre 

general d’entrada amb núm. 2018-E-RE-460 sol·licitant la compatibilitat al servei de 

l’Administració Pública. 

2. Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 26 d’abril de 2018 per la Sra. Francisca 

Garcia Andrades, funcionaria interina d’aquest ajuntament, auxiliar administrativa del 

departament d’intervenció, grup C subgrup C2, per mitjà de la qual demana la compatibilitat 

per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi de comerç al por menor 

d’articles pirotècnics des del dia 17 de juny de 2016 i fins al dia 25 de juny de 2016. La 

dedicació a la segona activitat serà de tardes-vespres, distribuïdes fora de la jornada 

laboral. 

3. Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 

sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 

superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 

hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 

4. Vist l’informe favorable del Secretari, senyor Xavier Tardiu Bonet, de data 3 de maig de 

2018. 

5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 

6 de juny de 2018 



 

Fonaments de dret 

1. Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del Personal de les Administracions 

Públiques. 

2. Llei 21/87, de 26 de novembre, d’incompatibilitats dels Funcionaris de la Generalitat. 

3. Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les 

entitats locals. 

  

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

1. Autoritzar a la Sra. Francisca Garcia Andrades la compatibilitat de l’activitat privada per 

compte propi per al comerç al por menor d’articles pirotècnics, amb una dedicació de 

tardes-vespres des del dia 18 de juny de 2018 i fins al dia 24 de juny de 2018, distribuïdes 

fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament, amb la que desenvolupa com 

a funcionària interina per execució de programes de caràcter temporal d’aquest ajuntament, 

grup professional C, subgrup C2, adscrit al lloc de treball d’auxiliar administratiu al 

departament d’intervenció, amb una tipologia de jornada de treball de 37,5 hores. 

 
2. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

 
a. si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o 

en comprometés la seva imparcialitat o independència, 

 
b. si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 

conegui per raó del càrrec, 

 
c. si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 
3. La Sra. Francisca Garcia Andrades, està obligada a posar en coneixement d’aquest 

ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 

declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 

 

 

10. Mocions 

 

Sr. Alcalde: Passaríem a les mocions. Tenim una moció que presenta el grup del 

PDeCAT. Si us plau. 

 

Sra. Garcia: Hola, bon dia. Nosaltres en aquest ple presentarem una moció per la 

millora de l’accessibilitat a les platges. En moltes ocasions no som conscients de les 

dificultats al fet que s’enfronten les persones amb discapacitat. Aquestes persones 

sovint no troben els recursos necessaris per poder accedir a espais públics o a gaudir 



dels mateixos per no ser accessible l’entorn, tal és el cas de les platges on les 

dificultats s’accentuen per les característiques de l’entorn, el fet de caminar per la 

sorra, pel fet de que no es poden banyar, les dutxes, etcètera. És per això que des del 

grup municipal del PDeCAT recolzem el condicionament de les platges perquè siguin 

accessibles i adaptables a qualsevol tipus de necessitat ja que totes les persones 

tenim el dret de gaudir de les nostres magnífiques platges. Les nostres platges estan 

guardonades, bueno, jo havia apuntat amb quatre banderes blaves, Sr. Alcalde, vostè, 

ai, cinc, vostè ha dit quatre... no, jo havia ficat cinc i vostè ha dit quatre fa un moment... 

 

Sr. Alcalde: Aquí fica quatre. 

 

Sra. Garcia: Ah, l’han modificat, perquè estic llegint l’antiga, perdó. I això ens fa ser un 

destí turístic molt atractiu però el nostre grup municipal vol treballar perquè siguem 

també un referent dels destins turístics de la costa catalana, concretament de la Costa 

Daurada, en temes d’accessibilitat. La Comissió Europea estima que hi ha més de 10 

milions de persones amb necessitat d’accessibilitat a Espanya i segons dades 

registrades de l’Imserso de fa poc mesos, del mes d’abril, a Espanya hi ha gairebé 49 

mil persones en situació de dependència. Com a definició general, les platges 

accessibles són aquelles que posseeixen els elements necessaris perquè qualsevol 

persona, independentment de si té algun tipus de discapacitat física, discapacitat 

visual, auditiva o problemes de mobilitat puguin gaudir d’una estada confortable i 

còmode i un bany segur amb la major llibertat i autonomia possible. Les platges 

accessibles de vegades, no només estem parlant de platges sense barreres sinó que 

han d’existir punts accessibles i zones preparades perquè totes les persones puguin 

accedir i gaudir de l’entorn sense dificultats. A Catalunya actualment tenim 12 platges 

100% accessibles per la gent amb discapacitat, únicament 12. Si sí és cert que no 

partim de zero creiem però que el tema de l’accessibilitat queda molta feina per fer. 

Alguns exemples que podríem proposar seria el fet de posar passarel·les d’accés al 

mar, lavabos, dutxes i vestuaris i rentapeus adaptats, socorristes i personal de suport 

formats per poder ajudar a persones amb diferents capacitats, para-sols en zona per a 

persones amb discapacitat, cartells amb Braille, amb lectura fàcil o inclús permís per 

gossos guia. La normativa a Catalunya sobre aquest tema la recull la llei 13/2014 i en 

l’article 5 s’especifica quines són les responsabilitats que tenen els municipis. 

L’aplicació de la normativa d’accessibilitat en l’àmbit de les seves competències 

d’acord amb la normativa municipal i el règim local de Catalunya, els municipis també 

tenen l’obligació d’elaborar, aprovar i executar el pla municipal d’accessibilitat i les 

seves corresponents revisions així com els plans d’actuació i gestió en àmbits concrets 

amb afectacions en matèria d’accessibilitat i determinar anualment les actuacions que 

han de dur-se a terme i el seu corresponent pressupost. Això és competència dels 

ajuntaments. I, per últim, l’article 82 cita el Consell per la promoció de l’accessibilitat 

que entre les seves funcions és la d’assessorar i informar en matèria de promoció de 

l’accessibilitat i proposar criteris d’actuació en aquest àmbit, així com fomentar 



actuacions en matèria de promoció i accessibilitat. Per tot lo argumentat, el nostre grup 

municipal proposa contactar amb el departament de benestar social i família de la 

Generalitat de Catalunya perquè ens faci un estudi sobre l’adaptació de les nostres 

platges en un espai accessible, instar al Consell de promoció de l’accessibilitat perquè 

assessori a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i ens proposi criteris d’actuació en 

aquest àmbit, i per últim disposar d’un pla municipal de millora de l’accessibilitat 

universal a les nostres platges i dotar-lo d’una partida pressupostària. 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Els grups volen fer ús de la paraula? Començaria el Sr. 

Aragonès. 

 

Sr. Aragonès: A mi la moció la trobo bé, necessària i que fa falta, el que passa que el 

punt 1 que al final dieu el que proposeu, el punt 1 hi estic d’acord, el punt 2, també, 

però les competències de les platges les té la Generalitat de Catalunya, no les té 

l’Ajuntament de Mont-roig i jo crec que, llavors, el punt 3, en ves de demanar una 

partida pressupostària a l’Ajuntament i que llavors estaríem d’acord amb el Sr. 

Chamizo que sempre paguem els mateixos, tindria que pagar-ho i dirigir-ho i demanar-

ho el govern de la Generalitat que és qui te la competència de les platges. Una vegada 

tenen la competència, després ells poden fer el que vulguin, l’ajuntament farà això i 

farà allò. Els col·legis, per exemple, els col·legis són de la Generalitat de Catalunya 

però les fregones són de l’Ajuntament de Mont-roig. Les platges són de la Generalitat 

de Catalunya, la competència, entre ella i l’estat espanyol, ara, qui les ha de netejar? 

L’Ajuntament de Mont-roig les ha de netejar perquè, si no, estaran brutes. Home, i un 

pla d’accessibilitat com aquest que per mi és molt complet i molt maco, jo crec que 

s’ha de demanar a la Generalitat de Catalunya que és qui té les competències i no als 

contribuents del municipi de Mont-roig. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Vol respondre al final o conforme es vagin...? 

 

Sra. Garcia: Li contesto. És cert, Sr. Aragonès, el que comenta i sí que és cert, 

nosaltres ens hem posat en contacte amb l’àrea de Benestar Social i Família de la 

Generalitat. El tema de la competència del que és el tema de l’accessibilitat, en aquest 

cas, l’ajuntament o els municipis tenen la competència  de que això es compleixi. Altra 

cosa és que quan se’ls demani que ens assessorin i que ens ajudin a fer un informe un 

cop estan completes les accions que nosaltres decidirem es poden realitzar, es pot 

demanar una subvenció, està clar que es pot demanar una subvenció però ells ens 

han, nosaltres ho hem preguntat perquè la meva companya, l’Imma, ens va comentar 

el comentari que vostè va fer a la Junta de Portaveus, ens van dir que la competència 

en aquest cas són dels propis municipis. Una altra cosa és que nosaltres instem a la 

Generalitat, com vostè diu, i podem optar a subvencions però hi ha una part de la 

partida pressupostària que l’haurem de destinar, si nosaltres hi creiem, està clar, 

nosaltres sí, amb el tema d’accessibilitat. 



 

Sr. Aragonès: Que la competència d’un Pla per accedir a les platges és competència 

de l’ajuntament és fals i mentida. Per què? Perquè l’ajuntament per instal·lar els 

serveis de socorrisme ha de demanar permís, l’ajuntament si es trenca qualsevol 

instal·lació de la platja, sigui l’escala de Miami, les escales en un temporal, no les pot 

reparar i ha de demanar permís a la Generalitat per reparar-les. Nosaltres només 

tenim competència per pagar, com en les escoles bressol, com netejant els col·legis, 

com... Ells ens autoritzaran perquè nosaltres, la pregunta és molt concreta, nosaltres 

podem fer aquest pla sense demanar permís a la Generalitat? Podem fer un pla 

d’accessibilitat? Doncs, si ells ens han de donar el permís és que són els amos i qui 

paga, mana, que paguin ells. 

 

Sra. Garcia: El que passa és que una cosa és el tema de l’accés a les platges i l’altra 

cosa és el tema de l’accessibilitat, per exemple, a l’aigua o en aquest cas, per 

exemple, l’altre dia llegíem els plecs del tema del socorrisme on ja es demana, per 

exemple, quatre cadires amfíbies. Una cosa és l’accés de les platges que això sí que 

és competència de la Generalitat i l’altra és com abastim aquestes platges perquè 

siguin accessibles, és a dir, el fet de ficar para-sols a les platges o una zona d’ombra a 

les platges és competència del municipi no de la Generalitat. L’insisteixo, Sr. 

Aragonès, li dic perquè ho hem preguntat arrel de la seva pregunta, ens hem 

interessat per saber si realment això era competència de la Generalitat o no i hem fet 

aquesta consulta. 

 

Sr. Aragonès: La competència per cobrar els xiringuitos i els serveis d’equipaments 

dels ajuntaments sí, això ho cobren ells, però per pagar infraestructures que ho facin 

els ajuntaments. Escolta, diguem les coses pel seu nom i és com és. Una altra cosa és 

de que el que avui es parlés de podem millorar els serveis que tenim i posar més 

personal i tal i qual? Això és una cosa però un pla ambiciós com aquest i d’inversions, 

que pagui l’amo que és la Generalitat de Catalunya. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Ciudadanos? 

 

Sr. Velasco: Sí. Nosotros evidentemente esta moción la votaremos a favor pero una de 

las cuestiones es el entender qué tenemos que implementar y mejorar. Yo, al final, de 

quién son las competencias, nos pondrán en su momento al final a alguien que nos 

dirá “las competencias están aquí” pero la moción para mejorar el acceso a las playas 

creo que será un trabajo que más bien que lo realizará el grupo y podrá decir “llego 

hasta aquí” o “no llego hasta aquí”. Yo creo que pararse porque no esté bien definido 

de quien sean las competencias en un tema tan importante para nosotros no es una 

cuestión, así que la votaremos a favor. Gracias.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup IMM [Inaudible 01:20:15] 



 

Sr. Pérez: Yo creo que sí que es importante de quién son las competencias porque ahí 

está el estado, como ha dicho José María, Costas de la Generalitat y si tú estás 

trabajando en un dominio donde no tienes la titularidad, no puedes hacer nada. En 

teoría siempre estás condicionado a lo que te digan ellos. Es más, cuando hay 

temporales de mar como ha pasado en este municipio y ha llegado la temporada de 

verano y los de Costas no han podido reparar todos los accesos de las calas, ha sido 

el propio ayuntamiento que con un acuerdo con ellos ha reparado los accesos porque, 

si hubiera sido por ellos, como se les acaba la partida presupuestaria, pues, no 

accederíamos a las playas. Es curioso, precisamente, si todos nos damos una vuelta 

por ahí, veremos que todas las mejores playas del mundo o las más bonitas  son las 

que no tienen ningún tipo de acceso o están muy retiradas o están muy complicadas 

de acceder a ellas porque precisamente lo que hacen es el encanto natural de esas 

playas. Nosotros, a parte de la playa Cristal y la Pixarota, tenemos unas calas 

pequeñitas que es el encanto que tenemos de esa playa. A mí me han llegado a decir 

que incluso tendríamos que poner un ascensor para acceder a esas calas. Yo, con 

todos mis respetos, entiendo que todo el mundo en un municipio sí que tiene que 

haber playas que tienen que cumplir todos los accesos y que pueda ir alguien con la 

movilidad reducida y pueda acceder como pasa en este municipio. Nosotros tenemos 

playas en las cuales hay esa accesibilidad con esas pasarelas que ponemos y las 

implantamos, por eso tenemos las banderas azules. Pero también hemos de preservar 

un poco la naturaleza del municipio, esas calas que simplemente tienes que acceder 

por una escalera y tiene, el Sr. Ferran, tenemos incluso hasta problemas para llevar 

tubería de agua para que simplemente haya una pequeña ducha porque resulta que 

están tan aisladas que no tenemos duchas y tenemos que pedir permiso a Costas 

para que nos las dejen implantar, yo entiendo que los accesos se tienen que mejorar y 

es evidente que todo es mejorable, todo es mejorable pero también entiendo que cada 

cala tiene que tener su carisma y su encanto. Yo si por desgracia tuviera reducida mi 

movilidad evidentemente intentaría ir a una playa donde tengo esa posibilidad de 

poder bañarme y acceder y en este municipio tenemos estas playas. Hacer una playa 

para que cumpla todo y que todo esté bien es complicado y por eso entiendo que las 

calas deberían de quedarse como están, como calas, y cuantos más servicios 

pongamos en esas calas, más les vamos a quitar el encanto natural que tienen.  

 

Sra. Garcia: Un parell de coses. En aquesta moció el que es pretén precisament no és 

que totes les cales, les quatre platges i les nou cales siguin accessibles, de fet, el que 

es va comentar a la Junta de Portaveus, la poca gent que hi va ser-hi ho va poder 

sentir, és que per exemple la platja de la Pixarota o la platja Cristal es poguessin 

començar a fer els primers passos pel tema de l’accessibilitat. Naturalment, amb el 

tema de les cales és molt més complicat. Sr. Pérez, el encanto no está reñido con la 

discapacidad. A mi em sembla molt fort que es pugui dir que les millors platges o les 

més valorades són les més paradisíaques, a mi m’agradaria saber com arriba aquesta 



gent que té mobilitat reduïda, com es mou per aquestes platges. A mi em sembla, ja li 

he dit, l’encant no està renyit amb la discapacitat, faltaria més i per sort. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup d’Ara? 

 

Sr. Pellicer: Jo només voldria fer un comentari en relació al que ha dit el Sr. Aragonès 

que és les competències que té. Miri, li explicaré un cas que ha passat fa unes tres 

setmanes. Va vindre aquí el delegat de Costes a dir-nos que ens venien a portar 

arena. Jo sóc molt conscient que si envio la brigada a arreglar una escala a una cala al 

cap de 20 minuts hi haurà un inspector que em farà una denúncia si no he demanat 

permís. Vaig tenir que agafar al senyor delegat de Costes i portar-lo a la Pixarota 

perquè allí hi ha un búnquer que està a punt de caure i dir que lo nosaltres teníem 

prioritat evidentment de l’arena que ens arreglessin aquella escullera com sigui perquè 

pujava un crio a dalt i l’únic que pot passar és que caigui i s’esbarri. Aquesta gent que 

té la competència que el primer moment al que vindran és a afectar-nos a nosaltres 

perquè estem arreglant una cosa que els hi toca a ells, és a dir, no saben veure que en 

el cas de la Pixarota, abans que s’hi instal·li el xiringuito hi té que haver una actuació 

de seguretat i d’allò. Aquesta és la realitat de les competències que avui vivim al 

nostre municipi i, si no, l’ajuntament hauria de sortir, esperem que en uns dies ho 

arreglaran, tindríem que, perquè si no no podríem ni obrir el xiringuito a la Pixarota. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

 

Sra. Garcia: Li contesto al Sr. Pellicer. El que no es pot dir és que “nosaltres estem a 

favor de l’accessibilitat però que ho pagui un altre”. És a dir, o s’és conscient de la 

problemàtica o no s’és conscient de la problemàtica. D’acord que hauríem de mirar 

quines són les competències d’uns i altres. A veure, intentem arribar a un consens, 

mirem a veure com podem fer-ho perquè el municipi hi destini una partida. Per 

nosaltres el tema de l’accessibilitat és una prioritat, per tant, nosaltres creiem que s’ha 

d’invertir en aquest tema. Si vostès creuen que no s’ha d’invertir en tema 

d’accessibilitat, escolti, és una decisió de la gent quan ho voti però ja li dic, el que no 

es pot fer és omplir-nos la boca de que estem a favor de l’accessibilitat però, escolti, 

miri, que ho pagui el que vingui. Suposo que això ho entén, Sr. Pellicer. És un tema de 

prioritats. 

 

Sr. Pellicer: Perdoni, jo el que entenc és que després els recursos acaben sent de la 

butxaca dels mateixos i avui en aquest municipi, que té que tenir accessibilitat a tot 

arreu i això no ho discutim, és a dir, que encara no pot fer voreres on pugui baixar gent 

amb cadira de rodes...escolti, si hi ha un altre lloc que ho pot pagar un altre, escolti, 

que vingui i que ho pagui que jo avui per recórrer aquests 130 kilòmetres de carrers 

que tinc encara tinc moltes zones que molta gent no pot accedir i és aquesta la realitat. 

Evidentment, jo crec que ningú està en contra de l’accessibilitat però lo que sí que 



estem en contra és de que sempre dels mateixos puestos i que després diguem que si 

pugen els impostos, escolti, una fàbrica de bitllets no hi és a l’ajuntament per lo tant els 

recursos són els que són i evidentment tenim que exigir els que venen i ens diuen i 

ens marquen molts articles i moltes prioritats, que vinguin i que ho paguin, ja està, res 

més. Jo només dic això. I quan altres han fet una cosa i els toca pagar i no tenen altra 

que fer una pòlissa de crèdit perquè s’atrassen per pagar, que això costa més diners a 

les arques del d’allò, això és l’únic que he volgut dir. 

 

Sra. Garcia: La voluntat, Sr. Pellicer, però és fer una prova pilot, provem-ho. No estem 

dient que hagi d’estar, que estiguin totes les platges accessibles. Estem dient “fem a la 

platja Cristall una rampa que vagi fins l’aigua, fem una zona d’ombra on hi hagi para-

sols, fem el tema de les cadires amfíbies”. És a dir, estem parlant de fer una prova 

pilot, ja farem el pla de mobilitat després, ja l’anirem complint. És un tema de proposar-

s’ho o no proposar-s’ho, de voler-ho o no voler-ho. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup d’Esquerra? No. Jo crec que li falta informació, 

bastanta, hi ha cadires, i es dona serveis, es dona serveis... Oh! ara ha dit que 

comprem...quatre, sí. Saps quantes persones amb discapacitat van utilitzar aquestes 

cadires l’any passat? Sap que les platges amb accessibilitat estan anunciades dintre 

del catàleg de platges, s’informa a les oficines de turisme? Sap que tenim les quatre 

banderes blaves i que tenen molts dels serveis que vostès estan proposant en aquests 

moments? O sigui, al final es redueix tot si realment estem donant un servei en 

aquests moments dintre del municipi per si hi ha platges accessibles per gent amb 

dificultats, n’hi ha, no cobreixen totes però n’hi ha en aquest moments. I el que 

pretenen vostès és que fem un projecte, que anem a la Generalitat i, a més a més, fer 

algo que no està dintre del PAM tampoc. D’acord? És veritat, ara nosaltres el que 

tindríem que fer amb aquesta moció és “anem a buscar a qui de la casa tira endavant 

aquest projecte, qui s’encarrega, quin regidor ho porta, quin tècnic ho tira endavant, 

qui parla amb la Generalitat”, totes aquestes coses. Com iniciativa ens agrada molt i 

està molt bé però el que no podem fer és anar aprovant mocions en coses que no 

podrem fer després. I no ho podrem fer i no és que no ho vulguem fer, és que no ho 

podrem fer. I amb això no estic dient de que ara, en aquests moments, no hi hagi 

platges i, a més a més, s’està treballant perquè l’any que ve hi hagi una platja 

accessible 100%, ja s’està treballant. Però no ho podem...no li agrada, no. Ja, bueno, 

pues, escolti, jo què vol que li digui? Ja! Ja ho sé! Li fa gràcia en el sentit de perquè ho 

han proposat vostès i...bueno, jo li dic, és igual, si li fa gràcia és igual, no passa res. En 

qualsevol cas, nosaltres continuem amb la línia que hem seguit respecte a les 

inversions a les platges, hem passat de dos a quatre banderes en dos anys, s’està 

invertint cada any en les platges, amb l’accessibilitat, amb tema de socorrisme, 

s’amplia la temporada i es dona el màxim servei possible. I el que no farà aquest equip 

de govern és que cada mes que tinguem ple vostès presentin —i això ja li adverteixo 

per les properes— presentin qualsevol grup una moció i que tingui aquesta moció per 



molt bé que estigui trencar la línia de treball que està portant l’equip de govern. De 

veritat és que no podem, no és que no vulguem, és que no podem. Si no no acabarem 

amb tota la feina que ens queda encara un any, no acabarem amb tot el que té el 

PAM, sí que farem bastant però no acabarem amb tot. Per lo tant, no podem donar 

suport a aquesta moció. 

 

Sra. Garcia: Jo, vàries coses. Representa que si vostès presenten una proposta que 

no està als pressupostos i no està al PAM, s’aprova, com el tema de Joventut que ens 

sembla molt bé. Si nosaltres presentem una proposta que està fora dels pressupostos i 

està fora del PAM, automàticament es rebutja. 

 

Sr. Alcalde: Sobretot vostès que van votar en contra del PAM. Sobretot vostès que van 

votar en contra del PAM. 

 

Sra. Garcia: D’acord, és un tema personal. 

 

Sr. Alcalde: No, no. 

 

Sra. Garcia: [Inaudible 01:31:13] com ha dit sobretot vostès 

 

Sr. Alcalde: ...que van votar en contra del PAM, clar! És així, vostès van votar en 

contra del PAM, escolti, el que ha sit la Sra. Aragonès abans, li agafo i és veritat, van 

votar a favor, hauríem de parlar-ho. No li dic que no. 

 

Sra. Garcia: I els que hi van votar en contra no cal que hi parlem. 

 

Sr. Alcalde: Si vol, ho entén. Si no vol... 

 

Sra. Garcia: Si no m’ho explica vostè millor. 

 

Sr. Alcalde: Li estic dient que sobretot vostès que no van votar a favor del PAM. Ja 

està. És així. 

 

Sra. Garcia: Llavors, una segona reflexió. Vostè en el passat ple explicava que estaria 

bé parlar a les Juntes de Portaveus del tema de les mocions per portar-les lo màxim 

consensuades possible i poder-les presentar i tirar-les endavant. Nosaltres vam 

presentar aquesta moció, sí que és cert i demanem perdó que la vam presentar el 

mateix dia de la Junta de Portaveus, no hem rebut cap trucada ni del seu partit, ni del 

seu partit ni de ningú que ara pretengui votar en contra per poder arribar a un consens 

i això que vostè va dir que seria interessant que a la Junta de Portaveus es debatessin 

les propostes per arribar a bon port. 

 



Sr. Alcalde: Jo ho vaig dir i qui hi havia a la Junta de Portaveus? 

 

Sra. Garcia: Bueno... 

 

Sr. Alcalde: Bueno... 

 

Sra. Garcia: Hi era vostè? Hi era vostè, Sr. Alcalde? 

 

Sr. Alcalde: No, jo tampoc. Vostès portin i després veurem si es debaten es debaten i 

si és necessari o no. A mi m’agradaria que es debatessin però una cosa és la meva 

voluntat i una altra cosa és després el que passa. 

 

Sra. Garcia: I vostè no creu que seria més lògic que durant aquests quatre dies que 

han passat, rebre una trucada de dir “escolta, sentem-nos a parlar d’aquesta 

proposta...” 

 

Sr. Alcalde: No, no és necessari. Entenem que no és necessari. Entenem que no. 

 

Sra. Garcia: O sigui, es tanca el diàleg. No hi ha cap tipus de ganes de dialogar i de 

tirar propostes endavant, senyor alcalde. 

 

Sr. Alcalde: No, no, jo no li estic dient això. 

 

Sra. Garcia: Doncs, expliqui-m’ho millor perquè jo no ho entenc. 

 

Sr. Alcalde: Escolti, vostè fa una proposta, aquesta proposta passa a l’equip de 

govern, la valora i diu que no cal. Ja està. Clar. Qui ha faltat al diàleg? Escolti, la va 

presentar en el seu moment, a la Junta de Portaveus hi havia qui hi havia, la van 

presentar a última hora, escolti, ja està. 

 

Sra. Garcia: Lo de l’última hora ja li he dit i he demanat disculpes. Jo dic que hagués 

sigut un detall que, si havien d’argumentar aquest vot en contra, ho haguessin parlat 

en els darrers dies abans d’arribar al ple. 

 

Sr. Alcalde: Escolti, vostè m’ha cridat o el portaveu m’ha cridat en algun moment per 

negociar algun dels punts que hem portat o alguna vegada hem portat nosaltres al ple 

per intentar que vostès votin a favor o canviar el vot? Quantes vegades? 

 

Sr. Garcia: Escolti, nosaltres...Sr. Alcalde.  

 

Sr. Alcalde: Cada ple podríem fer-ho d’aquesta manera, a les Comissions vostès 

s’abstenen, Quan arriba la Junta de Portaveus, “escolta, aquest punt podem negociar 



en aquest sentit”. Escolti, m’estan demanant a mi una acció de govern que vostès no 

la fan sempre. 

 

Sra. Garcia: Però, Sr. Alcalde, jo ja li repeteixo i acabo amb això i li dono paraula al 

meu company, vostè va dir aquí en aquest ple que lo ideal seria debatre les mocions... 

 

Sr. Alcalde: Sí, això és el que vaig dir, és lo ideal... 

 

Sra. Garcia: Ah, és lo ideal però no ho fem. 

 

Sr. Alcalde: Perdoni, insisteixo, a la Junta de Portaveus hi havia qui hi havia i una cosa 

és el... 

 

Sra. Garcia: Sé que hi ha gent que no hi va anar, això és veritat. 

 

Sr. Alcalde: I jo penso personalment, una cosa és el que jo pensi personalment i una 

altra cosa és el que pensa la resta. Escolti, per mi és lo ideal. 

 

Sra. Garcia: Per cert, aprofito per queixar-me de que hi ha algun partit que no apareix 

en aquestes Juntes de Portaveus mai. 

 

Sr. Chamizo: Jo només vull parlar un minut. Li dono totalment la raó a la regidora 

nostra de que vostès només han trucat per negociar mocions seves com l’última del 

ferrocarril i demés. I després, fent un petit resum de tot el que aquí s’ha parlat, jo 

espero i desitjo no veure cap més treballador de Nostreserveis treballant a la rotonda, 

per exemple, de Vivers Gassó que no és nostra, d’acord? Perquè és un servei que 

paguem nosaltres perquè volem conservar la rotonda. 

 

Sr. Alcalde: De qui és la rotonda? 

 

Sr. Chamizo: És de la Generalitat o de l’estat. No és nostra. 

 

Sr. Alcalde: No, no, jo li pregunto. 

 

Sr. Chamizo: És de la Generalitat o de l’estat, nostra segur que no és i vostès destinen 

recursos humans allà que ens costa diners al municipi, per tant, per aquesta regla de 

tres està molt bé i no està en el PAM i no podem destinar mai recursos, ens tallen la 

nostra política de govern però a vegades hi ha necessitats i prioritats que es poden 

parlar i es poden negociar. És a dir, ja sabem que destinem diners a coses que no són 

nostres pel bo del poble i del municipi. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Sí. 



 

Sr. Pérez: Una intervención solo. Es un poco lo que decía el señor José María antes 

con el tema de las playas, es un poco lo mismo. Resulta que tenemos un vial de una 

variante que sale de nuestro municipio, tanto de Mont-roig como de Miami, que con 

perdón no tiene una puñetera farola, no tiene ni un puñetero punto de luz porque no 

son capaces de poner un cable de 2.000 metros de largo y usted va a cualquier 

municipio de la provincia de Tarragona de la variante y todo el mundo tiene sus 

farolitas encendidas y a nosotros, como les han robado el cable, nos tienen sin luz. La 

rotonda, Sr. Chamizo, que usted habla es posible que sea de la Generalitat o del 

estado pero si no la limpiamos nosotros como dice muy bien el Sr. José María con las 

playas, se nos comería, con perdón, la mierda. Y usted sería el primero en un pleno 

decir que cómo puede ser que el acceso a este municipio estuviera como está. 

Entonces, el Ayuntamiento con buen criterio lo que pide es autorización al Mopu o a la 

Generalitat a la que por lo menos limpiemos esa rotonda. La entrada de Miami, Sr. 

Chamizo, las dos rotondas que hay, el mantenimiento, si usted va verá que están 

cuidadas y están limpias y están podadas, y son del estado pero tenemos la 

autorización para hacer el mantenimiento de ellas porque si no le puedo asegurar que 

estarían llenas de hierbas y cualquier persona que entrara en este municipio se 

pasaría como las películas esas del oeste que van las pajas esas volando. Lo que 

hacemos es hacer un mantenimiento mínimo, mínimo, cuidadoso para tenerlo un poco 

decente. Es verdad lo que usted dice que no son nuestras y lo estamos haciendo pero, 

por otro lado, también damos creo una buena imagen del municipio porque es que si 

tuvieran que hacer la rotonda de debajo de la N-340, ¿cómo está la rotonda de debajo 

de la carretera? No hacen nada, Sr. Chamizo, no hacen ningún tipo de mantenimiento 

y lo que no podemos dejar es que se nos coman las hierbas. Ya, ya. La rotonda de 

Miami es un vial municipal y aquello no es.  

 

Sr. Aragonès: El Sr. Chamizo sabe lo que es la realidad porque si no limpiamos los 

colegios, estarán sucios, si no limpiamos las playas, estarán sucias. Pero este 

proyecto para mí, si se hubiese hablado de otra manera y se hubiese dicho cuántas 

personas necesitan este servicio, yo lo dije el viernes en la Junta de Portavoces, al 

municipi de Mont-roig, anem a dir a Mont-roig, Miami i quins serveis tenim actualment? 

Tenim aquests. I llavors s’hagués dit “home, a veure si aquests serveis es poden 

millorar més”, perquè clar tampoc es pot pretendre que totes les platges dels municipis 

tinguin aquests accessos. Per tant, tindríem que saber de què parlem i jo crec que si 

s’hagués parlat d’un tema raonable ens haguérem posat d’acord i jo l’haguera votat a 

favor però demanar una partida pressupostària per fer el projecte i l’estudi que no 

sabem on consisteix i en quants llocs es demana, home, escolta, per això he contestat 

que pagui aquell que té la competència. Ara, si haguéssim dit “el tema de la Pixarota i 

el tema de Miami que són els dos punts”, després les persones poden escollir anar allí 

o no. Jo recordo un any que davant del xiringuito de la família Vargas d’aquí Mont-roig 

tenien un client que anava en cadira de rodes i el Vargas es va posar o la seva dona o 



ell molt tossut que allà també hi havia d’haver un servei. Home, si aquest senyor escull 

el teu xiringuito, ho sento molt, a la Pixarota no estarà complet però hi ha accés de 

passarel·la. Clar, no podem anar a tot arreu, no podem anar a veure quants milions 

n’hi ha a Europa, hem de pensar en aquest servei concret com el de dependència en 

els que tenim al nostre municipi i, llavors, jo crec que tots haguérem enraonat què es 

pot millorar l’accés que hi ha a Miami, com es pot millorar l’accés que tenim a Mont-

roig però del que parleu vosaltres aquí, home, escolta, que ho faci l’amo. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. 

 

Sra. Esquius: Jo només volia dir que amb això de...clar que estem tots a favor del 

diàleg i de parlar a les Juntes de Portaveus de les mocions, el que passa és que quan 

són, com ha dit el Sr. Aragonès, temes més concrets o d’un paraula o d’un punt o una 

cosa així és molt més fàcil posar-se d’acord tots que no quan són mocions així tan 

obertes, tan grans. També vam entendre pel que va dir el senyor Aragonès a la Junta 

que igual trauríeu el punt 3, que no s’ha tret, vull dir que a vegades és difícil, són coses 

més grans. No és que no vulguem parlar ni consensuar ni fer les coses d’una manera 

però és difícil perquè us recordo que a l’últim ple, crec que va ser l’últim, a les mocions 

va haver un moment que ja no sabíem ni què votàvem, no estava ni escrit el que vam 

arribar a votar, vam canviar molts punts, vull dir que a vegades es fa difícil, només 

volia dir això. 

 

Sra. Garcia: Nosaltres com que ens agradaria de veritat ho diem tirar endavant 

aquesta moció, si vostès creuen que el que podem fer és contactar amb el 

departament de Benestar Social perquè ens assessorin i perquè ens expliquin com 

podem fer aquest pla de mobilitat o d’accessibilitat universal, traiem el punt, Sr. 

Aragonès, nosaltres l’hem tornat a posar i perdoni que li digui, perquè vam fer la 

consulta i ens van dir que això era competència municipal, després d’escoltar-lo...per 

això li dic, Sr. Aragonès, després d’escoltar-lo una altra vegada jo crec que si la 

qüestió és que volem tots tirar endavant aquesta moció, nosaltres de moment treiem el 

punt 3 que és el de disposar d’un pla municipal, el de dotar-lo de partida 

pressupostària i a nosaltres el que ens agradaria és que es pogués com a mínim 

contactar amb la Generalitat i que ens expliquin i ens assessorin de com tirar endavant 

aquest projecte. Per tant, retiraríem aquest punt per la voluntat de que aquesta moció 

prosperi.  

 

Sr. Aragonès: D’acord, jo divendres ja ho vaig dir això, per tant, com que ve igual, per 

això he parlat com he parlat. Ara, si traieu el tema del pressupost, es contacta amb la 

Generalitat i al final les diferents forces municipals que conformem l’Ajuntament de 

Mont-roig, doncs, arribem. Tampoc estic massa d’acord de fer...si paga la Generalitat 

que pagui però si a nivell municipal tampoc puc pretendre que anar a buscar que el 

turisme receptor sigui aquestes persones que tenen mancances de mobilitat. Nosaltres 



crec que el que hem de fer és donar servei al municipi, després, que venen turistes? 

Molt bé, els direm “benvinguts” i aquí tenim aquests llocs per vosaltres però el que no 

podem fer és dir “farem una a la Rivera, en farem...”, clar, però aquí no es defineix, 

Francisco. Jo lo demés sí, i a més, hi estic d’acord. Jo a casa meva vaig tenir un 

germà paralític que va morir als 47 anys, tinc un nebot, el fill de ma cosina Lola, que 

encara està pitjor que mon germà Francisco, per tant, són temes que sí que hi estic 

sensible però raonem-ho i el que deia l’alcalde, quanta gent ho van usar? En què 

podem millorar? D’acord. Però aquí anar a fer un pressupost i una partida 

pressupostària de l’ajuntament i no tindre ni idea de quants llocs hem de fer ni quina 

quantitat pot arribar l’obra....home, si és una quantitat que l’ajuntament pot fer dintre 

del seu pressupost de platges, doncs, que es faci igual que fem rotondes, netegem 

col·legis o llars d’infants, escoles bressol, d’acord, d’acord però sapiguem de què 

parlem, quina quantitat i què correspon. Si la moció és posar-nos en contacte amb els 

serveis de la Generalitat per dir què fem per la mobilitat al municipi de Mont-roig, 

bueno, jo hi voto a favor perquè no crec que els serveis administratius de l’ajuntament 

no puguin donar  resposta a aquesta gestió.  

 

Sra. Garcia: La Generalitat el que fa és fa un estudi de quines són les accions que es 

poden dur a terme i llavors nosaltres som els que decidim quantes en duem a terme. 

Vull dir, se li diu la A, la doble AA,  la triple AAA, al final som nosaltres que tenim la 

competència de decidir quin tipus d’accessibilitat volem tenir i naturalment nosaltres no 

preteníem que fos en els 14 kilòmetres de platja, naturalment, sinó a les platges més 

concorregudes o, si més no... 

 

Sr. Aragonès: Parla dels milions que hi ha a Europa, de turisme, parla molt ampli. 

 

Sra. Garcia: Sí, sí, potser no estava ben especificat. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Bé, d’acord. Com hem dit, l’equip de govern ja està actuant en 

aquest tema, ja està treballant des de principi de mandat, continuaran fent-ho, no és 

una qüestió de no estar d’acord amb aquesta moció, és una qüestió de que requereix 

fer unes accions que dintre de l’equip de govern i dintre dels serveis administratius 

estem fins dalt de feina, no arribem i per lo tant no podem tirar endavant aquesta 

moció perquè suposaria dir que sí a una cosa que no podríem fer finalment i hi ha 

altres prioritats en aquests moments. El servei no està al 100% però una persona amb 

discapacitat pot anar a una platja del nostre municipi i es pot banyar i, per lo tant, 

votarem en contra. Passaríem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en 

contra? D’acord, doncs, no quedaria aprovada la moció. 

 
Moció que presenta el grup municipal PDeCAT per millorar l’accessibilitat a les 
platges 
 



En moltes ocasions, no som conscients de les dificultats a les que s'enfronten les persones 
amb discapacitat. Aquestes persones sovint no troben els recursos necessaris per poder 
accedir a espais públics o gaudir dels mateixos per no ser accessible l'entorn; aquest és el cas 
de les platges, on les dificultats s'accentuen per les característiques d'aquest entorn 
(deambulació per la sorra, immersió a l'aigua, dutxes…).  
És per això que, des del Grup Municipal del PDeCAT recolzem el condicionament de les 
platges perquè siguin accessibles, adaptades a qualsevol tipus de necessitat perquè tots 
puguem gaudir de les nostres magnífiques platges i perquè creiem que és important promoure 
l'accessibilitat universal. Les nostres platges estan guardonades amb 4 banderes blaves i això 
ens fa ser una destinació turística molt atractiva però el nostre grup municipal vol treballar 
perquè siguem també un referent de les destinacions turístiques de la costa catalana, 
concretament de la Costa Daurada, en temes d’accessibilitat. Mont-roig del Camp ha de ser 
una destinació atractiva per a tothom; millorem l’accessibilitat i potenciem el turisme accessible. 
La Comissió Europea estima que hi ha més de deu milions de persones amb necessitats 
d'accessibilitat a Espanya, incloent les persones majors de 65 anys, i calcula que en els estat 
membres són més de 138 milions. 
Segons dades registrades del IMSERSO en el mes d'abril, a l’Estat espanyol hi ha gairebé 
49.000 persones en situació de dependència, és a dir, persones que necessiten suports en el 
seu dia a dia. Aquesta dada varia en períodes estivals quan el turisme fa augmentar la xifra de 
persones que visiten el nostre país, i especialment les costes, sent una bona part d'aquesta 
població persones majors i en moltes ocasions amb necessitats de suport. 
El turisme accessible s’ha convertit en una de les principals línies estratègiques de l’Agència 
Catalana de Turisme. Actualment, Catalunya és una destinació de referència per al turisme 
accessible a l’Estat Espanyol, amb més de 1.100 recursos turístics que disposen de facilitats 
per a persones amb discapacitats, mobilitat reduïda o necessitats especials. 
 
En aquest sentit, Catalunya ha treballat en els últims anys en la supressió de barreres 
arquitectòniques i de comunicació per tal de convertir els principals espais d’atracció en 
productes sense obstacles per a aquelles persones amb alguna discapacitat. Es tracta 
d’un dret social per a tothom, que aporta beneficis des del punt de vista d’identificació de 
qualitat de l’oferta turística. 
 
Com a definició general, les platges accessibles són aquelles que posseeixen els elements 
necessaris perquè qualsevol persona, independentment de si té algun tipus de discapacitat 
física, visual o auditiva o problemes de mobilitat, pugui gaudir d'una estada confortable i 
còmoda i d'un bany segur amb la major llibertat i autonomia possible.  
En aquest sentit, més que de platges accessibles, de vegades no només estem parlant de 
platges sense barreres, sinó que han d'existir punts accessibles i zones preparades perquè 
totes les persones puguin accedir i gaudir de l'entorn sense dificultats, i especialment les 
persones amb grans problemes de mobilitat. És a dir, hi ha platges accessibles totalment per a 
persones amb mobilitat reduïda, però no per a persones amb un grau de discapacitat física 
més gran. D'aquesta forma, l'accessibilitat a les platges és, a més d'un atractiu turístic, una de 
les prioritats que hauria de tenir aquest municipi.  
Actualment al nostre municipi hi ha algunes platges i cales amb accés per a persones amb 
mobilitat reduïda, no partim de zero, però creiem que en termes d’accessibilitat ens queda 
molta feina per fer. 
Alguns dels elements que ens ajudarien a gaudir de major autonomia a les nostres platges 
seria, a nivell d’exemple: 

 Aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la platja. 

 Senyalització amb els elements i serveis de la platja, carreteres d'accés… etc. 



 Passarel·les d'accés al mar i a diferents punts de la platja. Han de ser amples perquè 
puguin circular les cadires de rodes i antilliscants perquè els nens i les persones grans 
no rellisquin. 

 Lavabos, dutxes, vestuaris i rentapeus adaptats. 

 Socorristes i personal de suport formats per poder ajudar a persones amb diferents 
capacitats. 

 Boies i xarxes perpendiculars a la platja per facilitar l'accés i l'orientació a dins l'aigua. 

 Ajudes tècniques accessibles: cadires amfíbies, crosses amfíbies, flotadors, armilles 
salvavides, armilles flotador, etcètera. 

 Para-sols amb zona per a persones amb discapacitat. 

 Possibilitat de practicar esports adaptats. 

 Altaveus informatius per a persones amb discapacitat visual. 

 Cartells visibles amb Braille. 

 Panells d'informació en lectura fàcil. 

 Permís per a gossos guia. 

 Etcètera. 

La Normativa, a Catalunya, sobre aquest tema: 
Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat (Generalitat de Catalunya) 
En l'Article 5 s'especifica que correspon als municipis: 

a) Aplicar la normativa d'accessibilitat, en l'àmbit de les seves competències, d'acord amb 
la normativa municipal i de règim local de Catalunya, sense perjudici de les normes 
específiques establertes per la corresponent legislació sectorial. 

b) Elaborar, aprovar i executar el pla municipal d'accessibilitat i les seves corresponents 
revisions, així com els plans d'actuació i gestió en àmbits concrets amb afectacions en 
matèria d'accessibilitat, i determinar anualment les actuacions que han de dur-se a 
terme i el corresponent pressupost. 

c) En el capítol 6. b) 3º s'inclou les platges com a “espais naturals d'ús públic” a l'efecte 
d'aquesta llei. 

d) En l'Article 9 s'especifiquen les condicions d'accessibilitat dels espais naturals d'ús 
públic: “Als espais naturals, allí on es desenvolupin activitats destinades a l'ús públic, 
han de preveure's itineraris per als vianants i serveis accessibles, en els supòsits i en la 
forma que sigui tècnicament possible, de manera que es combini el respecte al medi 
ambient amb el dret de totes les persones a gaudir de la naturalesa, de conformitat 
amb els plans d'accessibilitat”  

e) En l’Article 82, cita al Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat, constituïda entre 
altres persones amb un representant d'ens locals, i les funcions dels quals són: 
 

 Assessorar i informar al Govern en matèria de promoció de l'accessibilitat i 
proposar criteris d'actuació en aquest àmbit. 

 Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l'accessibilitat. 

 Avaluar el grau de compliment de la present llei i els avanços produïts en matèria 
d'accessibilitat. 

 Unes altres que li siguin atribuïdes per reglament. 

A Catalunya tenim el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat. Entre les seves funcions és 
la d’assessorar i informar en matèria de promoció de l’accessibilitat i proposar criteris d’actuació 
en aquest àmbit així com fomentar actuacions en matèria de promoció de l’accessibilitat. 
 
 



El Ple de l'Ajuntament, amb 8 vots a favor (grups municipals: PDeCAT; ERC, FIC i C’s) i 8 
vots en contra (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup mixt), NO S’APROVA LA 
MOCIÓ, pel vot de qualitat de l’alcalde. 

1. Contactar amb el Departament Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
perquè ens faci un estudi sobre l'adaptació de les nostres platges en un espai 
accessible. 

2. Instar al Consell per a la promoció de l’Accessibilitat perquè assessori a l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp i ens proposi criteris d’actuació en aquest àmbit. 

3. Disposar d’un pla Municipal de millora de l’accessibilitat universal a les nostres platges i 
dotar-lo de partida pressupostària.  

 

11. Afers sobrevinguts 

 

Sr. Alcalde: El següent punt. Afers sobrevinguts que no n’hi ha cap 

 

No hi ha assumptes a tractar. 

 

12. Precs i Preguntes 

 

Sr. Alcalde: I el següent, Precs i preguntes.  

 

Sr. Abbas: Perdoneu, jo he de marxar. 

 

Sr. Alcalde: D’acord. I el... 

 

Sr. Aragonès: Bé, jo faig un prec més que una pregunta. Com tots o molts sabem ara 

en aquests moments s’està desallotjant el que era el Centre Miró al carrer Major i 

llavors, clar, s’estan traient coses del Centre Miró. Quina no ha estat la meva sorpresa 

avui veure l’Enric de l’empresa Nostreserveis amb el llibre d’honor de signatures del 

municipi de Mont-roig a sota del braç. I li he dit “escolta, tu, i on vas ara amb aquest 

llibre?” i m’ha dit “Ho porto del Centre Miró”, “I què hi fa un llibre d’honor de 

l’Ajuntament de Mont-roig al Centre Miró?” I llavors m’ha dit que també hi ha uns 

quadres que va donar el Juanito, va fer una donació la família a Mont-roig que també 

estan allí i que el tapís que va cedir la família també està allí. Home, el llibre no ho 

passo però lo demés, el meu prec és que se’m faciliti per part de l’ajuntament còpia de 

l’expedient on es va autoritzar que tots aquests béns municipals durant uns anys hagin 

estat a l’església vella, Centre Miró i veure quin llistat d’inventari i en quines condicions 

es va autoritzar que aquestes propietats de l’Ajuntament estiguessin al Centre Miró. 

Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: D’acord. Prenem nota, Sr. Aragonès, de buscar l’expedient d’on es va fer 

la cessió de tots aquests quadres i el llibre i tot i el tapís a veure on està. El grup de 

Ciudadanos? 

 



Sr. Velasco: Sí, nosotros tenemos unas preguntes que realizar. Aprovechando las 

competencias, Sr. Alcalde, nos gustaría saber las competencias del hacer respetar el 

espacio público a nivel municipal, ¿de quién son estas competencias? Porque desde 

Ciudadanos hemos detectado decenas de actos incívicos en el espacio público que 

degradan la convivencia de nuestros vecinos: parques, vallas, farolas, asfaltos, 

casetas de los bus donde recogen a los críos para llevarlos a nuestros centros que lo 

que tendrían que tener es el mensaje de la educación y un largo etcétera. Nos consta 

que la Policía Local está haciendo denuncias, está trabajando en el tema pero por 

parte del Consistorio creemos que hay cierta dejadez o relajación. No sé si, esta es la 

pregunta concreta, si haríamos o instanciaríamos muchos espacios o zonas, para 

instanciar no sé si le daríamos más trabajo al Ayuntamiento o sencillamente nuestro 

alcalde tomaría nota que el espacio público se tiene que hacer respetar. 

 

Sr. Alcalde: El alcalde tiene asumido que el espacio público se tiene que hacer 

respetar y cuando se detecta que no se respeta se envía la brigada o, como usted bien 

ha dicho, la Policía Local que forma parte del Consistorio también actúa y se ha 

levantado alguna denuncia contra algunas personas que han hecho algún acto incívico 

en la calle. Referente a las paradas de autobús, la pintaron unos grafitis, la pintó la 

brigada y creo que pasaron 24-48 horas que ya estaba otra vez pintada. Podemos 

volver a pintarla y seguramente volverá a pasar lo mismo. Desde aquí, desde Alcaldía, 

lo que se ha pretendido desde siempre con la situación que estamos viviendo desde 

hace un tiempo es intentar que no haya confrontación, de que intentar dar voz a todas 

las partes y en la medida esa continuaremos trabajando, al menos esto es lo que he 

pretendido desde el primer día e intentaré evitar y también, como ya pasó en alguna 

ocasión, ordenaré que se actúe en el espacio público cuando realmente se actúe 

sobre él de manera incívica. 

 

Sr. Velasco: De hecho hay una frase concreta que está en esta banda del 

Ayuntamiento y la verdad es que me llama la atención, todos pasamos y lo primero 

que hay, palabras textuales que está escrito ahí, no sé qué, bien sea una parte, bien 

sea la otra, “hijos de puta”, hombre, creo que es una señal muy cercana que vemos 

todos todos los días. Le voy a comentar algo, hablé con el Sr. Gallardo sobre un tema 

concreto porque es cierto que hay que ser muy cuidadoso y tenemos que ser 

sensibles con lo que ocurre pero le voy a comentar unos hechos. En Miami Playa hace 

semanas alguien utilizó unas farolas, que es espacio público, para colocar unos 

símbolos, no es para entrar en detalle. Creo que se tardó dos horas o tres en retirar-

los, entonces, claro, a mí me gustaría que se tendría esa agilidad de retirar otros 

espacios que creo que además sí que son más sensibles. Sé que me va a contar el 

señor o creo que me contestará, que me contestó que se ha instanciado por parte del 

Ayuntamiento para retirar ciertos símbolos y —porque sé lo que me va a contestar— 

cuando se retiran símbolos sin esa instancia, ¿dónde está el equilibrio de las 

decisiones? 



 

Sr. Gallardo: Vamos a ver, cuando hay una infracción de la ordenanza de buen uso de 

la vía pública lo que hace la Policía es levantar acta. El acta y aquí se aplica la Ley de 

procedimiento administrativo común y eso es ciego el procedimiento, como tiene que 

ser, por su puesto. Entonces lo que hace el acta viaja al que hemos creado por cierto 

no hace mucho tiempo, hay un departamento de disciplina y entonces en ese 

departamento de disciplina existe un titulado superior licenciado en derecho que 

analiza estas actas de la Policía, que no dejan de ser denuncias, y abre los 

correspondientes expedientes sancionadores con todas las cautelas que marca, repito, 

la Ley de procedimiento administrativo común. Entonces, sigue su curso y eso puede 

dar origen o no a una sanción. Por lo tanto, el inicio de ese expediente puede venir por 

un acta policial o por una denuncia de parte que se analiza por parte de la Policía y 

también se lleva al departamento de disciplina. Por lo tanto, yo creo que el 

ayuntamiento en este caso está actuando. Si usted analiza las juntas locales de 

gobierno, le diría que prácticamente llevamos de un tiempo para acá que es continuo 

este tipo de expedientes. Se va actuando, lo que evidentemente ha de quedar claro 

que el ayuntamiento en un sentido o en otro da curso a todas las denuncias, ya sea la 

instancia de parte o promovidas por la Policía Local. Por lo tanto, si quiere en todo 

caso o consultaré a ver si hay alguna estadística global para que usted la tenga, 

evidentemente, no vamos a entrar en ningún tipo de pormenorizar porque todos esos 

datos están protegidos como usted se puede imaginar por legislación de protección de 

datos. Pero bueno, a ver qué tipología de sanciones ha habido, yo se lo puedo facilitar 

sin problemas a nivel estadístico. Pero tenga tranquilidad de que se está actuando, 

otra cosa es que en algún momento determinado no se haya dado, la Policía Local no 

haya pasado o no lo haya visto o no haya habido o la denuncia no se haya 

sustanciado pero en cualquier caso eso, si se sustancia, se actúa.  

 

Sr. Velasco: Un tema, bueno, confío en lo que está diciendo. ¿Tenemos algún dato de 

lo que nos cuesta a este Ayuntamiento los actos incívicos? 

 

Sr. Gallardo: Desde Policía Local entiendo que no le puedo dar esa respuesta, en todo 

caso, no sé si desde el área de medioambiental, en todo caso la respuesta quizá sea o 

desde Nostreserveis o desde Secomsa que en algunos casos ha de ser Secomsa 

quien actúe dada la tipología. Una cosa es retirar un objeto y otra cosa es tener que 

actuar y limpiar y yo ahí no le puedo dar respuesta, Sr. Velasco.  

 

Sr. Alcalde: No, no està quantificat. No ho tenim... 

 

Sr. Pellicer: Por ejemplo en la iglesia hubo una pintada satánica hace tiempo, 

Secomsa tiene un equipo de chorreo de arena para intentar [Inaudible 01:55:33] 

 

 



Sr. Gallardo: También le digo desde más Policía Local que, y esto el alcalde también 

lo ha manifestado, que hay determinados supuestos que mejor es evitar en la medida 

que sea posible y siempre que no sea excesivamente ofensiva. Por ejemplo, puedo 

estar de acuerdo con la pintada que usted ha aducido antes, la de aquí, estoy de 

acuerdo, no es agradable. Pero hay alguna pintada que algunas mejor no quitarlas en 

algunos casos para evitar efectos de acción-reacción. Pero evidentemente si son 

denunciadas por instancia de parte se actuará. A ver, yo la persona que se vea 

ofendida, que denuncie y entonces se actúa, por su puesto. En otros casos, pues 

bueno, si no se aprecia una connotación fuertemente, claramente ofensiva  en algunos 

casos no se actúa no porque no se quiera actuar sino para no generar una dinámica 

de acción-reacción. El alcalde lo indicaba con muy buen criterio hace un momento: 

una parada de autobús, la pintan, vamos, la limpiamos, vale dinero todo eso y nos la 

vuelven a pintar y al final dices “oye, si de verdad no es ofensivo, déjalo a ver si se 

tranquiliza y dentro de un tiempo lo arreglamos”. Que es ofensivo, denuncia al canto y 

por supuesto que se actuará. 

 

Sr. Velasco: Comentarle al Sr. Alcalde que entonces creo que las que retiró en Miami 

Playa no eran ofensivas, las podría haber dejado y se hubiese aburrido de retirarlas de 

las farolas en este caso. Hubiese sido algo coherente, sobre todo, vamos a ver, 

tenemos que contestar a la parte que está en nuestra filosofía, no sé cómo llevar el 

término, y tenemos que contestar a la contraria. Quiero decir que el equilibrio en el 

municipio es importante, lo que hagamos en un espacio creo que se tiene que realizar 

en otro, creo que esa es una manera de relajar muchas veces los ánimos. Tomo nota 

de lo que me ha dicho. 

 

Sr. Aragonès: Yo creo que, com a responsable que ets de la Policia Municipal amb 

l’excepció del Sr. Alcalde, evidentment, però que no ens passi aquí que tinguem un 

cap de Policia Municipal que tingui tendències com el Trapero dels Mossos, que no tiri 

massa com diu el Francisco i passi de llarg i no es fixi en les pintades. Potser no 

estaria mal fer-li un toc perquè no sé les tendències del cap de Policia Local però que 

no fos que tiri massa a l’estil Trapero, tot sigui dit. 

 

Sr. Gallardo: Jo m’abstindré com no pot ser d’altra manera de comentar qualsevol 

tendència política que pugui tenir qualsevol funcionari públic, de l’ajuntament, 

funcionari o personal laboral. Jo el que sí que li diré és que la Policia Local es 

comporta amb absoluta professionalitat i si de motu propio no aixeca alguna denúncia 

en un moment determinat sempre hi ha la possibilitat d’acudir als serveis municipals i 

denunciar-ho i llavors s’actuarà d’ofici, evidentment. I, repeteixo, si hi ha alguna 

pintada o algun element d’aquesta qüestió que ofengui a algú, actuarem sense cap 

mena de dubte. La Policia Local l’únic que fa és constatar el fet i denunciar-ho, la 

neteja ja ha de ser per part dels mitjans propis que és Nostreserveis o més 

probablement Secomsa que és la que té la capacitat per netejar pintades i tot això.  



 

Sr. Alcalde: Gràcies. Sr. Velasco, ¿alguna pregunta más? 

 

Sr. Velasco: Sí, tengo alguna pregunta, en ese comentario no iba a entrar porque no 

era la línea que nosotros queríamos porque si no nos aseguramos que esto daría 

mucho juego. Le quería hacer una pregunta al Sr. Regidor d’Esports, es un tema que 

creo que a principio de año había una partida presupuestaria para las pistas de tenis, 

tanto de Mont-roig como de Miami, era para si tenía alguna información a día de hoy. 

 

Sr. Redondo: Sí, lo que nos ha pasado en las pistas de tenis es que nos ha pillado por 

medio la nueva Ley de contratos con lo cual se ha tenido que modificar todo el proceso 

y ahora estamos, realmente no sé si ya estamos en licitación o tal pero eso te lo dirá 

mejor Tico que no yo. 

 

Sr. Velasco: Usted, Sr. Francisco, como siempre se equivoca de enemigo.  

 

Sr. Velasco: Esa palabra no me gusta, no tengo enemigos. Tengo personas, 

adversarios… 

 

Sr. Pérez: Es ironía, ironía, [Inaudible 02:00:39] se lo digo porque hace dos plenos ya 

se lo dije que el Sr. Redondo gestiona las pistas cuando están hechas pero hasta que 

no están hechas no dependen de él. Hemos detectado en las pistas de tenis que había 

antes que, a raíz de echar el autonivelante, que nos está pasando en las pistas de 

pádel, al echar el autonivelante para arreglar las pistas que antes eran pistas de tenis 

esta capa de cemento autonivelante lo que está haciendo es desprender cemento de 

las pistas de tenis. Entonces hemos detectado sobre todo en Miami que hay algunas 

pistas que lo que han hecho ha sido pequeños levantamientos de la lona porque es un 

material rígido y cuando la ha despegado, la superficie de la pista de tenis con el paso 

de los años lo que ha pasado es que la gravilla que en su día tenía que estar hormigón 

no es hormigón y está suelta. Entonces, antes de instalar las pistas de tenis, a pesar 

de lo que es cierto que ha dicho el Sr. Ángel Redondo, el tema de la contratación nos 

ha pasado, lo que estamos haciendo ahora con los servicios técnicos para que no 

pongamos otra vez la lona y nos pase lo mismo que nos podía haber pasado en las 

pistas de pádel, hemos hecho unas catas para no poner la lona y que nos pase lo 

mismo. Porque, claro, cuando pongamos las pistas de tenis tendremos que poner otro 

autonivelante porque se ha deformado con el tiempo y que no nos vuelva a 

desprender la moqueta y la bufe. Entonces, junto con el ingeniero municipal y la 

empresa Nostreserveis estamos haciendo unas catas en las pistas de tenis para saber 

si realmente antes de poner la lona tenemos que hacer una superficie de hormigón 

para que no nos pase lo mismo. Es complejo porque en algunos puntos está bien, es 

curioso porque en algunos puntos está bien y en otros puntos se rasca con la mano la 

gravilla, en los puntos donde se va la gravilla cuando le metes autonivelante no te das 



cuenta y luego eso se bufa, porque eso tira, y lo que hace es despegar y cuando está 

la lona montada se ven unas pequeñas cavidades. Estamos haciendo catas porque la 

empresa seguramente, justamente hace dos semanas pasamos la orden de trabajo 

para que miren de quitar la lona, de hacer catas nosotros y vemos, si es poco, intentar 

repararlo nosotros y si vemos que la pista de tenis está realmente con la misma 

situación de las pistas de pádel entonces tendremos que hacer una base de hormigón 

para que luego, cuando implante la lona de la moqueta de las pistas de tenis, no se 

nos bufe. Y estamos ahí. La empresa está mirando a ver cómo está y a ver qué 

solución le damos porque si no le tendremos que hacer una losa de hormigón encima 

porque la que hay existente hasta ahora aguantaba con la lona porque no tenía 

autonivelante y no se veía pero, al meterle autonivelante a una superficie que no es 

rígida, lo que hace es que tira de ella, la levanta y luego cuando está la lona puesta se 

ven unas pequeñas cavidades que hace. Y eso nos ha pasado en Miami, por eso 

estamos en estudios. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

 

Sr. Velasco: Esto que estamos hablando, ¿pistas para final de año? 

 

Sr. Alcalde: Ojalá. 

 

Sr. Pérez: En principio sí porque la alternativa ya sabemos... [Inaudible 02:03:53] si no 

a finales de mayo como dice el Sr. José María.  

 

Sr. Velasco: Por poner un poco nerviosos a los futuros enemigos [Inaudible 02:04:05], 

contrincantes, muy bien. Tenía una pregunta para la Sra. Núria Esquius de Cultura. La 

verdad, le volvemos a preguntar, creo que esta vez no me equivoque, creo que es 

usted la responsable, ¿me puede decir si tenemos novedades sobre la oficialidad del 

aula de música Bautista Nogués [Inaudible 02:04:29]? Y le pregunto ya adelantado, 

¿hay posibilidad de oficialidad antes de que finalice su mandato? Gracias. 

 

Sra. Esquius: Sí que ha habido novedades pero “no” a tu última pregunta, ahora te lo 

desarrollo. Como ya he explicado, hay dos partes. Una parte que era que nos dieran el 

ok de las instalaciones y otra parte que es el proyecto educativo. Ya le contesté a la 

Sra. Imma hace dos plenos, creo, que no nos habían respondido la primera parte, 

justo tres días después nos respondieron, que es la parte de las instalaciones, la han 

aprobado, ya ha venido con el ok de Barcelona y ahora teníamos que tramitar, que ya 

lo hemos hecho, el expediente a Tarragona para el proyecto educativo. Ya nos han 

respondido y nos han hecho una serie de requerimientos pero evidentemente este año 

las matrículas ya están hechas o sea que para este año es imposible aparte de que 

tenemos requerimientos, no tenemos el ok y no tenemos todavía el expediente 

terminado y podría ser que para el siguiente curso sí estuviera. Estamos en ello. 



 

Sr. Velasco: Gracias. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Sra. Aragonès. 

 

Sra. Aragonès: Jo referent a això de l’escola de música també tenia una pregunta que 

va quedar pendent del mes de febrer sobre el projecte educatiu de l’escola de música 

que entenc, doncs, que si ho han presentat aleshores ja m’ho podria facilitar. 

 

Sra. Esquius: Del projecte educatiu, sí, el podia facilitar el que passa que faltaven unes 

dades per això encara no estava, ara no sé, no te’l van passar al final? 

 

Sra. Aragonès: No, no me l’han fet arribar. 

 

Sra. Esquius: Doncs, disculpa. Crec que en el moment que el vas demanar encara no 

estava acabat del tot. Ara te’l podem facilitar però si vols t’esperes a que estigui 

l’expedient acabat o si te’l facilitem a mitges? Com vulguis. 

 

Sra. Aragonès: Al febrer em va dir que no me’l podia facilitar perquè no estava acabat i 

que tan aviat com ho finalitzés... 

 

Sra. Esquius: Ara ens han fet aquests requeriments, si vols quan tingui els 

requeriments solucionats? 

 

Sra. Aragonès: No, per veure-ho, no, m’interessa veure el projecte que han presentat 

els professors. 

 

Sra. Esquius: Val, doncs, sí ja t’ho farem arribar. 

 

Sra. Aragonès: I el Sr. Gairal, suposo que sí que avui em podrà contestar a la pregunta 

que va quedar pendent en l’anterior ple que no vam fer Precs i preguntes pel tema de 

l’horari. Recorda que hi havia una resposta pendent de la denegació de la subvenció 

sol·licitada a l’ermita de Mare de Déu de la Roca?  

 

Sr. Gairal: Si vol li contesto ara o esperem que s’acabi el torn de preguntes i al final. 

 

Sra. Aragonès: És que és el meu torn de preguntes. 

 

Sr. Gairal: D’acord, li contesto. 

 

Sra. Aragonès: Gràcies. 

 



Sr. Gairal: Primer que res la tinc que felicitar pel nou càrrec que té al Consell Comarcal 

de consellera comarcal. En segon lloc demanar disculpes perquè al ple, precisament, 

del dia 11 d’abril del 2018 que se’m va fer aquesta pregunta no vaig poder assistir, 

demanar disculpes a tots vosaltres i, precisament, a les persones que van dipositar en 

mi el vot i a les que represento perquè en tota la meva dilatada vida política en 

comptadíssimes ocasions no he assistit en un ple per respecte al ple, perquè és un 

òrgan de màxima representació. Quant a la contesta de la pregunta, intentaré ser breu 

perquè si no ens trobarem que quedaran unes altres sense contestar com la passada 

vegada a l’altre ple. Intentaré ser breu. Es tracta, aquí de vegades les interpretacions 

de les lectures dels escrits donen a interpretacions que no són les correctes i és lògic 

perquè la subvenció aquesta va ser denegada per falta de pressupost. Dit així 

d’aquesta manera podríem entendre que era per falta de pressupost municipal i no és 

el cas. La pregunta anava per aquí, no? 

 

Sra. Aragonès: No, evidentment que no. 

 

Sr. Gairal: Doncs, bueno, era per falta... 

 

Sra. Aragonès: Suposo que és per manca de pressupost de l’organisme al que vostè 

demana la subvenció. 

 

Sr. Gairal:  Exacte. Si és aquesta la pregunta doncs jo li responc el que nosaltres 

sabem i el que consta a l’expedient que l’invito a mirar l’expedient i, si vol, ho mirem 

tots dos que sempre hi veuen més dos persones que una, amb això jo sempre estic 

obert a tots els expedients. Aquesta subvenció era una subvenció que és la segona 

vegada que hi optem, la segona, la primera ja ens la van denegar i aquesta segona, 

també ens l’han denegat. La subvenció era dels espais naturals de Catalunya, els 

hàbitats i espècies, programa de desenvolupament rural 2014-2020 convocatòria 2017 

i això es va publicar el 10 del 10 del 2017 i nosaltres hi vam optar amb una sol·licitud 

d’una ajuda de 50 mil euros. Es va fer un projecte, tot això porta feina que jo agraeixo 

als serveis tècnics perquè estan bastant sobrecarregats de feina, de planells, 

d’informes, de tot el que vostè sap que representa fer un projecte d’aquest tipus. 

Teníem l’esperança que al ser la segona vegada que ho havíem presentat, teníem 

l’esperança perquè no només es referia al pàrquing com a tal sinó que es referia a tot 

el PEIN [Inaudible 02:09:56] de Mare de Déu de la Roca de protecció d’espècies tant 

de fauna com de flora i la manera d’abastir nosaltres el pàrquing era precisament per 

evitar els aparcaments incontrolats a les zones boscoses i regular la circulació i 

l’aparcament dels cotxes. Es basava en això però no només era el pàrquing sinó que 

hi havia altres actuacions de tipus mediambiental. Això es va presentar, la Generalitat 

amb els suposats informes de la intervenció municipal, de Secretaria, de totes les parts 

i la Generalitat va resoldre al seu dia dient, va resoldre denegant la sol·licitud. Aquest 

document, que està aquí que el podrà consultar vostè sempre que vulgui, en aquest 



document denegaven la sol·licitud de tres maneres, les primeres perquè no eren 

correctes d’acord a les bases, la segona és per falta d’aportació de documents que 

faltaven i la tercera, per puntuació i nosaltres ens troben en aquesta tercer apartat. 

Dintre de tota, ho vam cobrir tot, tot correcte, tot bé, però quan és l’hora la Generalitat 

de puntuar unes puntuacions d’aquests projectes, nosaltres ens trobem que estem 

fora, dels que no estem puntuats dels primers. Llavors ells agoten tota la subvenció, tot 

el que tenen destinat seguint la línia de les puntuacions. Jo li podria dir que de 

puntuacions, com una idea, a la província de Tarragona va quedar Marçà, Marçà el 

van puntuar 17,6 i li van donar subvenció, Flix amb 16 i li van donar subvenció i, en 

acabat, fora de subvenció queda Vilaplana amb 15,2, Piera amb 15, Mont-roig amb 

13,4 i Vandellós-Hospitalet amb 13,4. O sigui, és precisament aquesta puntuació. Els 

barems que es fixen els tenen establerts i si nosaltres no vam complir amb els barem i 

les puntuacions van ser baixes va ser el motiu de desestimar. Quedem en reserva 

però sense gaires esperances perquè al número que estem, estem per sota de 

Vilaplana, Piera, per tant, primer seran altres municipis, no crec que ens el donin per 

aquest any. Insistirem en el tema, intentarem a la tercera que sigui i potser traurem 

part del que és el pàrquing i ampliarem més el que és cosa mediambiental perquè 

puguin entrar totes les coses. Aquesta és l’explicació que jo li puc donar respecte a la 

subvenció aquesta. 

 

Sra. Aragonès: És que jo no vull entrar en cap mena de polèmica pel tema d’una 

pregunta que jo vaig fer el mes d’abril i jo em sembla que per part meva no hi ha hagut 

cap mena d’interpretació, jo em vaig limitar a un expedient que sortia d’informació a 

una Junta de Govern local i era traslladar-li la pregunta. Si bé vostè també tenia 

aquesta resposta tan amplia i aquest document que fa referència que a mi no me l’ha 

fet arribar, també me l’hagués pogut fer arribar a temps i així també ens haguéssim 

estalviat potser ara debatre una cosa que ja ve del mes d’abril. Lo del pressupost, 

evidentment que tenia clar que no era el pressupost municipal, vostè la subvenció la 

demana a l’organisme competent i fa referència al pressupost que teníem per assignar 

aquestes subvencions. Que sabem que quan es demana una subvenció hi ha una 

feina darrera dels nostres equips tècnics i tot, per descomptat, per descomptat i, bé, 

agrair la feina aquesta que a més a més és bastant feixuga. Aleshores, si és un tema 

de puntuació, que no es tracta que estem fora, ha dit, que podem estar fora de 

presentació de termini, de presentació de documentació de terminis, no sé quin ha dit 

que era l’altre criteri i s’ha referit a la puntuació i, a més a més, ha dit que ja són dos 

anys consecutius que demanem aquesta subvenció i que d’alguna manera no se’ns 

atorga, doncs, a veure mirem d’alguna manera com podem augmentar aquesta 

puntuació perquè sigui a la tercera vegada que ens la puguin donar. Si em pot fer 

arribar la documentació aquesta també li agrairia perquè jo només em vaig limitar a 

això i per tant no vaig poder-ne fer la valoració, no he fet cap interpretació sinó que la 

meva voluntat és que fos vostè qui em donés aquesta informació. I després una única 

pregunta... 



 

Sr. Gairal: Perdona, responent-te, jo no et vaig sentir aquí, jo vaig llegir l’acta i a l’acta 

em va donar la impressió, potser sembli que no hi ha pressupost per part municipal, 

em va semblar a mi, no és que ho haguessis dit, m’ho va semblar a mi. Hi havia 

pressupost per part municipal perquè estava prevista aquesta subvenció, ja l’havíem 

dotat pressupostàriament al pressupost de 2018, al 2017 ja l’havíem...per lo tant 

estava dintre de la línia de normalitat absoluta. Per tant, ja et dic, t’enviaré la 

documentació aquesta i ja està. Gràcies. 

 

Sra. Aragonès: Perfecte, gràcies, Sr. Gairal. A veure, res, una única pregunta referent 

al llibre que ha editat el departament de cultura que ens ho van explicar a la Comissió 

Informativa de la setmana passada, el llibre que explica la llegenda de la pirata Lluna 

roja i s’aprova al preu públic de 5€. A veure, nosaltres volem plantejar unes qüestions 

que realment ens han sorprès i fins i tot també demanar l’assessorament del Secretari 

en aquest cas. Entenem que l’Ajuntament es reserva uns exemplars, un total de 500 

per actes protocol·laris, per fer regals als alumnes de Primària perquè coneguin, amb 

la voluntat i objectiu de fer difusió d’aquesta història, de la llegenda, i es reserven, a 

més a més, 48 exemplars pels autors del llibre i trobem que entre els autors del llibre 

trobem dues persones que són càrrecs públics del nostre ajuntament, tenim el Sr. 

Alcalde que ha col·laborat com a autor, si ho vaig entendre bé, ha col·laborat en 

aquesta llegenda i, a més a més, la càrrec de confiança. També ens ha sobtat que en 

el paper no apareguin tampoc els noms dels autors, en la documentació no apareixen 

en cap moment els noms dels autors, que diem que no sé perquè no es pot fer públic 

si, a més a més, es tracta del nom de l’alcalde i de la Irene Valdivieso, doncs...També 

volem preguntar si és normal que amb diners públics es regalin llibres als mateixos 

autors del llibre, dos dels quals són treballadors públics en aquests moments. I és 

normal que l’Ajuntament editi un llibre escrit per càrrecs públics? I és normal que el 

departament de cultura accepti l’edició? Perquè es podria entendre una col·laboració, 

una compra de llibres però estem parlant de que assumeix l’edició del llibre coescrit 

per l’alcalde i sabem que moltes vegades molts autors locals s’han posat en contacte 

amb el departament de cultura per tal que se’ls hi donés ajudes i col·laboracions per 

poder editar llibres propis i aquí hi ha hagut una negativa. 

 

Sra. Esquius:  L’últim que has dit no és cert, així que ara ho explicarem. A veure, no sé 

per on començar. No és la primera vegada que l’Ajuntament edita un llibre, en aquest 

cas seria la segona vegada, l’any passat vam editar un llibre sobre la història de 

Baptista Nogués que la família va donar els drets igual que han fet ara els autors, és a 

dir, no hi ha hagut cap intercanvi entre els autors i l’Ajuntament, per entendre’ns, de 

diners sinó que només hi ha hagut una cessió de drets perquè s’ha considerat, fa molt 

temps que la idea de fer aquest conte corre i l’associació demanava, té un interès 

general o generalitzat igual que ho tenien els escrits de Baptista Nogués que ve a ser 

el mateix cas. O sigui, no és la primera vegada que, o sigui, l’Ajuntament en aquest 



cas el que ha fet és ficar un preu públic però en aquell cas, el de Baptista Nogués o les 

edicions de premis literaris o en altres coses no s’ha ficat preu públic però ve a ser el 

mateix, l’Ajuntament agafa uns escrits i en fa una edició. No sé quin és el problema 

que hi veus. De fet, després, aviam, del que dius, apart de fer aquests dos llibres que 

hem fet, apart dels premis literaris, també hem fet suport al centre d’estudis adquirint 

llibres que ells han editat, al Josep Maria Savall, a la Teresa Mariner. El que no es pot 

fer des d’una regidoria és fer una concessió directe sufragant les despeses de 

qualsevol que vulgui editar un llibre a títol personal, el que podem fer és editar llibres 

que puguin tenir un interès general o generalitzat. Sí que ens han arribat peticions a 

títol personal, en un cas concret se li va dir que podia accedir a una subvenció de 

concurrència competitiva que suposo que és aquest cas el que deus estar parlant però 

no va voler fer aquest tràmit, se li va dir durant dos anys seguits “fes aquesta petició 

mitjançant una subvenció de concurrència competitiva” i no va voler, ho volia a títol 

personal i a títol personal es feia una miqueta més difícil. De totes maneres, a aquesta 

persona se la va recolzar d’altres maneres, fent la presentació a les biblioteques i fent 

una compra de llibres, aquests llibres que comprem o editem la majoria estan a 

l’Ajuntament i els regalem, no els venem. En aquest cas, el llibre de la Lluna li hem 

ficat un preu públic per recuperar part de la inversió que no em sembla malament que 

puguem recuperar una part de la inversió i per això se li ha ficat preu públic, a l’altre no 

se li ha ficat perquè no el volem vendre. Si el volguéssim vendre ho faríem, com vaig 

explicar a la Informativa. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna cosa més? 

 

Sra. Aragonès: No, era per deixar constància d’això, que no sé, ho trobem... Està molt 

bé que vostè hagi col·laborat i la càrrec de confiança hagin col·laborat degut als seus 

coneixements, experiència i tal en la publicació i que siguin autors d’un llibre però que 

l’Ajuntament hi inverteixi uns diners per fer-los propaganda no hi estem d’acord. 

 

Sr. Alcalde: Quina propaganda? 

 

Sra. Esquius: L’ajuntament inverteix diners per fer propaganda? Deixem contestar, per 

favor. 

 

Sra. Aragonès: En el moment que els regala llibres [Inaudible 02:21:21] Els regala 

llibres als autors. 

 

Sra. Esquius: En els premis literaris regalem llibres als autors, a la família de Baptista 

Nogués els vam regalar molts exemplars. 

 

Sra. Aragonès: Sí però és un cas diferent. Els autors són l’alcalde i la seva càrrec de 

confiança. 



 

Sr. Alcalde: Sap quan es va escriure això, Sra. Aragonès? Sap quan es va escriure 

aquesta llegenda? Abans, abans. Abans del 2010. A veure, aquí no és, perdoni? És 

que això ve de l’any 2006, perdó, 7, 8, de l’any 2008, a través d’una subvenció de la 

Generalitat es treballa en la creació o impuls de nous elements culturals dintre dels 

diferents municipis. En aquell moment es considera oportú en una població jove com la 

de Miami la qual la seva història no és molta, el que es pretén és des del primer 

moment buscar un element que fos l’inici per poder treballar amb temes festius i per 

això mateix es crea la geganta i des del principi es pensa en el fet de que això es 

comenci a introduir a les escoles i per aquest mateix motiu, en aquell moment, quatre 

persones que estaven molt engrescades en aquest tema sense cap ànim de res, que 

és l’Armando Franco, Pep Cruz, la Irene i jo mateix, vam decidir fer la llegenda 

aquesta. Durant aquest temps la llegenda s’ha quedat penjada, s’ha anat treballant, 

però des del departament de cultura i evidentment i jo donant-li suport sempre hem 

cregut que seria bo que la llegenda es convertís en un conte i que aquest conte el 

comencessin a conèixer els nens a les escoles. Ja ho sé que tot això li sembla bé però 

deixi-m’ho explicar perquè vostè ha fet unes afirmacions que si jo no faig aquesta 

explicació es queden amb les seves. Jo ho he d’explicar. I a més a més ha fet una 

acusació bastant directa. Per lo tant, a partir d’aquell moment, també a la regidora, 

estaria bé convertir-ho en un conte i que aquesta llegenda comenci a calar entre els 

més petits i així aquesta llegenda en aquesta població jove com és la de Miami 

comenci a tindre, com tenen altres poblacions amb molts més anys, símbols, històries 

que sempre ajuden a consolidar i que els pobles estiguin més cultura i que vagin molt 

millor. Per lo tant, a partir d’aquell moment, nosaltres, les quatre persones que vam 

escriure aquesta llegenda, cedim tots els drets a l’Ajuntament i l’Ajuntament, en aquest 

cas la regidora de Cultura, comença a treballar en la confecció d’aquest conte parlant 

amb els quatre autors i aquí al final ha sortit aquest llibre que s’ha actuat igual que 

s’actua amb la resta de publicacions. Jo m’acabo d’assabentar ara que em donen 12 

llibres, 12 llibres? 14? 40? Me’n donaran 12, ara acabo d’assabentar-me que em 

donaran 12 llibres. Jo no faré res amb aquests 12 llibres, m’entén? Jo crec que si el 

que vol és confondre una miqueta tot el procediment, si el que vol és confondre una 

miqueta que aquí hi ha hagut alguna cosa estranya dintre d’aquesta història, jo crec 

que està equivocada, Sra. Aragonès. Ni els quatre autors, ni la regidoria ni ningú té 

cap intenció de fer res i no s’ha fet res que no es pugui fer, en primer lloc, d’acord? I el 

que hem fet en tot moment és fer-ho amb un sentit mot molt clar, ni buscar el profit 

personal, sino no haguéssim cedit tots els drets, i el que es pretén al final és un 

objectiu, insisteixo, de dotar a una població jove de coses que ajudin i que la gent jove 

s’ho faci seu i que els nens s’ho facin seu i creixin amb aquestes històries que jo crec 

que són prou interessants.  

 

 

 



Sra. Aragonès: Evidentment que jo no em referia al tema del projecte, no em referia 

pas al tema del projecte però em sorprenen aquests 12 llibres, no ho trobo correcte 

que es regalin aquests 12x4=48 en els autors, és a dir, estaríem parlant de 24 llibres. 

Que és una minuciositat? Potser sí, potser sí però jo poso el flanc en els 24 llibres i res 

a dir amb el tema del projecte.  

 

Sr. Alcalde: Ja però és que 12, insisteixo que jo m’acabo d’assabentar ara d’això, que 

no en tenia ni idea, però de veritat vostè creu que, ni sent jo mateix, si fossin unes 

altres persones que van fer aquesta llegenda, que la cedeixen a l’Ajuntament, que no 

volen cobrar res, que se li donin 12 llibres no ho troba bé? Home, escolti’m, 

sincerament, més enllà de que no fos jo, escolti, amb l’última edició del llibre...suposo 

que també es van donar llibres, jo em perdo, no estic...suposo que també, en aquell 

cas també. 

 

Sra. Esquius: Veu 12: També va cedir els escrits i se’ls va fer regal de llibres, 

evidentment. 

 

Sr. Alcalde: D’acord, val. Alguna pregunta més? No? 

 

Sra. Garcia: La primera pregunta també anava una mica en referència al tema aquest 

del llibre de la Lluna roja, vostè ja ha donat les explicacions. De fet també ens sembla 

que és un projecte molt interessant, a nosaltres ens agrada molt, el que passa que el 

que no tenim clar és si aquí s’obre la veda de que la colla del Pitot i la Pitota, la colla 

dels Gegants dels sis carrers, la colla de gegants de la vila també puguin, 

representants o membres de les colles, puguin fer també un llibre y la regidoria els 

tracti de la mateixa manera i se’ls atorgui les mateixes condicions d’edició i impressió, 

és a dir, hi hauria algun inconvenient també a realitzar aquests altres llibres? 

 

Sra. Esquius: En aquest cas el que es fa és difondre una llegenda local, en el cas que 

tu dius, quan vingui el projecte mirem a veure de què es tracta i evidentment que es 

pot estudiar. 

 

Sra. Garcia: Nosaltres el que trobàvem interessant és que potser es fes un llibre de tot 

el seguici popular del que és el municipi (la Lluna roja, els Pitots, els gegants de la vila, 

etcètera) més que fer un llibre pròpiament d’una de les colles o un dels gegants del 

municipi. 

 

Sra. Esquius : Tot el que ajudi a difondre tot el que tenim al municipi està ben fet. 

 

Sra. Garcia: Perfecte, doncs, els hi farem arribar a la resta de les colles. Gràcies. 

 



Sr. Chamizo: Primer volia agrair-li la deferència que va tenir al ple passat el Sr. 

Gallardo quan ens va convidar a la Junta de Seguretat local. Nosaltres no hi vam 

assistir i així ho vam confirmar per motius laborals perquè pensàvem que es faria a la 

tarda, sincerament. Sabem que les juntes de seguretat locals amb els pagesos es fan 

a les tardes, els hem trobat moltes vegades allà i ens pensàvem que seria a la tarda. 

Quan vam rebre la notificació vam mirar i ens van assegurar que seria el matí, ens 

vam excusar. Lo que no ens va agradar és que, ja que tenim nosaltres la deferència de 

dir que no hi podem anar per motius laborals, doncs, que el dia després o dos dies 

després l’Ajuntament tregui una notícia, es pengi a les xarxes socials i els interessats 

pròpiament que som nosaltres que havíem d’haver assistit i que no vam assistir ens 

tinguem que assabentar de totes aquelles mesures i informes per les xarxes socials i 

no pas directament, de primera mà que esperàvem aquella notícia, envies un email i 

aquí teniu el resum de tot el que ha passat. De totes maneres hem demanat com a 

grup, ja com dues setmanes, l’acta a veure què tal i li pregaria que ens ho fes arribar. 

Després tenim una altra, jo segur que no m’equivoco amb el tema...ah! perdó.  

 

Sr. Gallardo: Recullo el seu prec. A veure les Juntes locals de seguretat, perquè 

tothom ho sàpiga, sempre es fan pel dematí perquè s’han de conjuntar tots els cossos 

i forces de seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra, Policia 

Local, Ajuntament i a més a més delegat de govern de la Generalitat i també s’invita a 

la sots delegació de govern de l’estat) per tant s’ha d’ajuntar a tothom i normalment 

sempre és a les 12 d’un dia central de la setmana i s’avisa amb suficient antelació per 

tenir-ho clar. Està taxada per llei de seguretat de Catalunya la constitució de la Junta 

local de seguretat i quan els hi comento el tema del comunicat aquest és perquè els 

portaveus que van assistir a aquesta Junta local de seguretat, que es va crear un punt 

específic perquè hi poguessin ser-hi perquè està taxada la possibilitat d’assistir i no 

són públiques la resta de deliberacions tot i que no hi ha res estrany de què es pugui 

parlar, els portaveus jo recordo que van demanar tots ells que es fes un comunicat, el 

Sr. Pellicer va insistir i el Sr. Aragonès també va insistir perquè, clar, l’alarma relativa 

però l’alarma que va suscitar aquella noticia molt molt desafortunada per part d’aquella 

patronal d’assegurances, Unespa, bàsicament, sobre el nostre municipi en termes de 

seguretat sobre elements patrimonials els portaveus van creure oportú que mereixia 

una resposta el més contundent possible i els comandaments policials, tots ells, també 

van insistir que no hi havia cap fonament amb aquest pretès informe o estudi d’aquella 

patronal i que endavant i que inclús recordo que l’inspector cap de Mossos d’Esquadra 

va dir que ho trobava molt bé, contestant al Sr. Pellicer, que trobava molt bé que es fes 

aquest comunicat. Per això ho van fer, potser els hi tindríem que haver fet arribar 

abans, em disculpo però aquesta va ser la intenció. Així van anar els fets i no d’una 

altra manera. 

 

 

 



Sr. Chamizo: Entenc que ajuntar molta gent per les reunions de vegades és complicat i 

més en aquest cas tan delicat però la queixa anava per la segona part del meu 

raonament. Gràcies. Pel Sr. Redondo que ja fa com un parell de mesos li vaig 

comentar referent a les pistes de pàdel que faltava llum, sí que ara ve l’estiu i s’allarga 

més, però clar parles amb la gent que fa ús d’aquest servei, inclús jo mateix, i trobo 

que segons em va comentar vostè s’havia de reclamar o s’havia de fer algo a 

l’empresa subministradora. Llavors agrairia lo més ràpidament possible que aquesta 

deficiència s’esmenés. 

 

Sr. Redondo: Pues te has equivocado porque lo lleva Ferran. 

 

Sr. Chamizo: ¡Vaya! Jo entenc que els esports els portes tu. 

 

Sr. Redondo: Sí, ara t’ho comento. Tenia ganes de dir-ho! Hem fet un estudi després 

de...evidentment teniu raó, hi ha poca llum. Hem fet un estudi, el que passa que el que 

s’ha fet és...la normativa diu que per fer ús d’una instal·lació esportiva no competitiva 

té X lux, aquests lux són els que tenim. Evidentment per normativa compleix però no 

es veu. El que s’ha fet és parlar amb l’empresa que faci, la idea és, si no m’equivoco, 

és que es ficaran dos focus més a cada pista per provar si amb dos és suficient i crec 

que estem amb això ara mateix. Es farà perquè, evidentment, no hi ha llum suficient. 

 

Sr. Chamizo: També agrairia de vegades les competències de cadascú perquè no 

cometem aquests errors tan greus. Ja ho sé, ja ho sé. Després una altra... 

 

Sr. Pérez: Solamente decir que las pistas cumplen con lo que marca la normativa. 

[Inaudible 02:34:30] 

 

Sr. Chamizo: Ja ho ha dit, ja ho ha dit... No, però veiem que tots els camps que anem 

a jugar sempre hi ha doble foco i llavors que aquí es fiqui només un també és curiós. 

Després també tinc una altra pregunta que queda del ple passat, normalment no...però 

em va fer... Hi ha una factura del Chez Lorenzo de 450 euros de la Gala de l’Esport, 

suposo que seria pels que van col·laborar en el tema de l’organització. 

 

Sr. Redondo: Sí, va ser un sopar per agrair a tots els que van integrar l’equip de treball 

i van fer una feina excel·lent, agrair-los la seva col·laboració i la seva feina. 

 

Sr. Chamizo: D’acord, gràcies. Després tinc ara una pregunta pel Sr. Alcalde referent 

al passeig de les Cales. Que a l’última Comissió Informativa, no aquesta, en l’altra, ell 

va dir si no recordo malament que el pressupost per executar la primera fase estava 

dins dels pressupostos de l’estat del 2018 dins d’una bossa de Medi ambient i jo ho 

vaig agafar així. Llavors, vaig parlar amb el nostre diputat allà a Madrid, li vaig explicar 

i em va contestar que partida per aquest projecte no n’hi havia, és més el PDeCAT, 



com no hi havia partida, va fer una esmena al pressupost aquest de 3 milions d’euros 

perquè iniciés, es poguessin aprovar. Avui, aquest matí, m’ha contestat que això no 

s’ha aprovat, llavors volia saber si vostè té alguna notícia més respecte això i demés. 

 

Sr. Alcalde: Jo el que li vaig dir és el que em va traslladar a mi el departament de 

Costes, que com a tal aquesta partida no existia perquè estava dintre de una bossa.  

 

Sr. Chamizo: Ja li dic jo que no existeix aquesta partida. 

 

Sr. Alcalde: Que parli el seu diputat amb el director de Serveis Territorials de Costes i 

ho aclareixin. Si a mi em diu el director de Serveis Territorials “escolta, això està dintre 

d’una bossa perquè aquí, tal”. Bueno, pues, escolta, jo he de creure, en un principi 

m’ho crec quan a més tot això està avançant i en cap moment m’han traslladat “no, 

escolta no es farà o dintre d’aquest any no es pot fer”, no ens ho han traslladat. 

 

Sr. Chamizo: El nostre diputat ha presentat aquesta esmena de 3 milions en base a la 

proposta no de llei i de moment ell no té cap notícia. Jo crec que ell ha fet la feina. 

 

Sr. Alcalde: [Inaudible 02:37:10] 

 

Sr. Chamizo: Si es té interès podríem haver preguntat igual que ha preguntat el nostre 

diputat. 

 

Sr. Alcalde: El què? Perdoni, a qui? M’està dient que el seu diputat sap més que el 

director de Costes d’aquí? Doncs, bueno, que parlin ells dos. Escolti, jo què vol que li 

digui! Jo li pregunto al director... 

 

Sr. Chamizo: Jo no sé si sap més o no sap més.  

 

Sr. Alcalde: M’està dient que no faig la meva feina, Sr. Chamizo. [Inaudible 02:37:31] 

Tornarà a preguntar i jo li diré el mateix, què? No li agrada el que li contesto? Jo què 

vol que li digui! Però m’està dient que no faig la meva feina. 

 

Sr. Chamzo: Vostè quan em va dir a la Comissió Informativa [Inaudible 02:37:45] dic 

“ostres, què bé, a veure si ho tirem endavant”. 

 

Alcalde: Jo no m’estic inventant res, Sr. Chamizo. Però aleshores si jo li pregunto al 

director de Costes i em diu “això està aquí”, jo li trasllado. Que ara el seu diputat ha 

descobert que no estan aquests diners, home, què faig jo? Parlo amb el seu diputat o 

torno a parlar amb el director? Jo tornaré a preguntar-li però és que em dirà el mateix, 

però bueno. 

 



Sr. Chamizo: Esperem que li torni a preguntar. Bé, un altre tema. 

 

Sr. Alcalde: El què? Vostè em preguntarà? 

 

Sr. Chamizo: No, vostè és l’alcalde. El seu director general de Costes aquest. Jo ja he 

fet la feina. Jo ja m’he preocupat. 

 

Sr. Alcalde: Però, Sr. Chamizo, nosaltres estem fent també la feina. Escolti, vostè ha 

preguntat, li han donat una resposta, jo pregunto i em donen una altra i em fica aquí en 

un dilema de dir “escolti, m’està...”. [Inaudible 02:38:33] Ja està, és el que m’han dit, 

l’últim que em van dir és això. 

 

Sr. Chamizo: Després, un altre tema. Volia parlar el tema de que s’han instal·lat les 

papereres noves a tot el municipi i jo volia preguntar si algú s’ha revisat la instal·lació 

d’aquestes papereres. És a dir, perquè, per exemple, parlo d’un exemple molt concret 

del Club Mont-roig en el que les papereres antigues s’han substituït per noves i 

algunes s’han col·locat en el lloc corresponent però altres estan al mig de la vorera, 

altres papereres estan al mig de la vorera. Clar, quan parles amb els veïns del club allà 

“escolta, és que vaig amb el cotxet del nen i haig de baixar”, entenc que amb això 

hauria d’haver-hi una supervisió posterior i dir que aquesta no està bé, que es fiqui la 

mateixa paperera a la cantonada o que es fiqui de manera rectangular que ocupi lo 

menys... Sí, però bueno jo en aquest cas és referent a les papereres. Més que tot es 

traslladar-li a veure si es podria fer... 

 

Sr. Alcalde: El tema de les papereres encara s’estan acabant d’instal·lar, no s’han 

acabat encara d’instal·lar, abans que s’acabin d’instal·lar, és a dir, quan s’acabin 

d’instal·lar es revisaran totes aquestes coses que puguin haver, que suposo que n’hi 

haurà alguna més. Evidentment prenem nota d’aquesta del Club Mont-roig perquè s’ho 

mirin. 

 

Sr. Chamizo: Per poder continuar caminant.  

 

Sr. Alcalde: Val, d’acord. 

 

Sr. Chamizo: I, després, l’última pregunta per la meva part és comentar referent, per 

lligar-ho amb el ple del mes passat, que avui ha sortit una notícia al Reus digital 

[Inaudible 02:40:31] Digital referent a la via del tren dient que el Síndic de Greuges 

aposta per la connexió del famós tram de totes les, des de PortAventura fins 

Hospitalet. Si vostè havia tingut notícies noves al respecte. 

 

 

 



Sr. Alcalde: No, no, el Síndic de Greuges aposta el mateix que nosaltres. El Síndic de 

Greuges, vostè ha vist la notícia però no s’ha llegit tota la notícia o tot l’informe del 

Síndic. El Síndic diu “escolti, nosaltres —el que diu el Síndic— és una llàstima que es 

perdi una via de connexió com aquesta”, ell no diu en cap moment que no s’ha de 

desmantellar, i el que diu és que s’ha de fer un tramvia fins Hospitalet, nosaltres 

també. També ho volem, ja ho hem dit sempre. Nosaltres el que sempre diem “escolta, 

aquesta barrera que tenim, ens la treuen”, ens volen fer un tramvia? Perfecte. El que 

diu el Síndic a nosaltres també ens sembla bé.  

 

Sr. Chamizo: Tots volem el tramvia perquè tothom no volem que es quedi el Tren Tram 

aquest perquè Miami no... Jo més que tot he vist la notícia, l’he vist i pregunto si hi 

havia alguna cosa nova.  

 

Sr. Alcalde: El Síndic el que fa és recomanar i donar la seva opinió en base a alguns 

escrits que han entrat dintre de la Sindicatura però, ja li dic, l’informe, al final, resumint, 

diu que no es perdi aquesta via de connexió però no parla en cap cas, per exemple, 

que no es desmantelli. Nosaltres, insistim, el que volem és que es desmantelli la via 

actual, mentre no es faci res més utilitzar-la com a via verda, com espai de 

comunicació i si algun dia han de portar un tramvia fins el nostre municipi, fins 

Hospitalet, ja pot ser per aquest lloc que està o un altre que nosaltres puguem donar, 

sense cap problema. És el que estem dient des de sempre. 

 

Sra. Garcia: Jo volia fer una pregunta al Sr. Gairal que es va quedar també penjada al 

ple passat sobre el tema dels cursos del DEA a les escoles.  

 

Sr. Gairal: Molt bé, Sra. Regidora. Li he fet una miqueta d’esbós, seré breu. Faré una 

mica d’esbós de com ha anat tot això dels desfibril·ladors. Tot això es va iniciar l’any 

2014 amb la compra de dos desfibril·ladors amb un pressupost de 3 mil euros. I llavors 

el plan era que en quatre o cinc anys hi hagués coberta tot el municipi amb uns mínims 

requerits. Tot el municipi té d’entendre tota la superfície que tenim amb urbanitzacions 

incloses. Aleshores, cada any s’ha anat invertint, perquè en aquells moments encara 

estava en una situació delicada econòmica al 2014, cada any s’ha anat invertint 6 mil 

euros com teníem previst fer-ho en quatre o cinc anys i esperem l’any que ve amb la 

mateixa inversió cobrir el primer pas. Al 2019 quedarà amb 20 desfibril·ladors repartits 

pel municipi. Quant a les situacions, s’ha fet d’una forma tècnica, l’enginyer municipal 

ha treballat el tema dels carrers, de les urbanitzacions, de les distàncies de les vies i 

de la idoneïtat d’on es tenen de col·locar i s’han anat col·locant sobre planell i sobre on 

s’ha anat dient tècnicament que és el més correcte. Quant als cursos, també es van 

preveure, es va elaborar en el pressupost del 2016, durant el 2015, al 2015 vam fer el 

pressupost i ja vam preveure fer els cursos de formació i llavors va ser ratificat amb 

una proposta, ai, amb una moció de vostès que van proposar, va ser al 2016, va ser el 

8 de juny del 2016 que vostès van presentar la moció que una mica vostès se 



sumaven ja al que ja hi havia amb unes aportacions que era dir-ho també als centres 

esportius i culturals i als centres educatius. Jo crec que és una aportació molt positiva i 

jo en aquells moments, recordo que els vaig contestar que tant els centres esportius i 

culturals com en altres que també es podien apuntar però que ho tindríem en compte 

amb la planificació. Aquests cursos s’han anat fent, li tinc que dir que se s’han fet en 

total hasta aquest moment 16 cursos i han sortit 112 persones aptes. El pressupost del 

2016 era de 5.760 euros; el de 2017, de 5.220 perquè vam baixar el pressupost, les 

empreses van baixar el preu; i al 2018 tenim un pressupost de 8 mil euros, més elevat. 

Per què més elevat? Perquè hem estat parlant amb l’Àrea bàsica de salut per no ja 

només fer els cursos del DEA sinó també tenir la possibilitat de fer altre tipus de 

formació sanitària a la població en general. I és el que estem parlant ara amb el centre 

de salut, amb la coordinació que portem. També li tinc de dir que els cursos s’han 

adaptat sempre a les situacions. Nosaltres tenim ara, en aquests moments hi ha 43 

persones matriculades, 43, i tenim un potencial de 18 cursos per aquest any, 

pressupostats. Llavors, nosaltres ens adaptem molt a les necessitats de les persones, 

ho fem els dissabtes, ho fem entre setmana, ho fem a jornades partides perquè tothom 

hi pugui participar i això representa una miqueta de complicació d’organitzar perquè 

potser de les 48 persones només n’hi ha vuit que ho poden fer tal dia... Porta una mica 

de feina però intentem que tothom surti content. No tothom participa perquè és un curs 

de 6 hores, dius “home, sis hores tothom les té!” doncs, sembla que no les tingui 

tothom, és difícil. Llavors, també es va detectar que ens va costar molt transmetre la 

informació d’aquests cursos, tot i que estava ficat a la web, tot i que va sortir el ressò, 

ai, el ressò, perdoni, a la revista publicitària de la costa, tot i que ha sortit a la revista 

municipal, sembla que costava i llavors vam fer una campanya a l’antiga, ho hem fet 

ara fa poc, una campanya a l’antiga de ficar cartells al costat del d’això i ha sigut el que 

ha motivat, potser, les 43 matrícules. La forma queda directa. Li dic els pròxims cursos, 

n’hi ha un de prevista ara pel dia 14, que és demà, pel dia 16 i pel dia 31, un dijous, un 

dissabte i un dissabte. El que és la part dels empleats i funcionaris municipals casi la 

majoria ja el tenen, policies locals, per suposat, i les empreses també, totes les 

persones implicades ho tenen i ara esperem transmetre-ho, que em sembla que ja 

s’ha enviat, que ja he donat la instrucció que s’enviés, és a les empreses i entitats. A 

les entitats se’ls hi ha dit, ja se’ls hi ha dit que tenen un desfibril·lador preparat 

exclusivament per elles quan el necessiten per un motiu d’activitat esportiva o cultural, 

ja se’ls hi ha dit que està a disposició a l’Ajuntament  amb un protocol molt elemental i 

simple. Llavors, el que hi ha és que a les entitats se’ls hi ha dit “mirin senyors, si a 

l’entitat hi ha 8 persones que volen fer el curs, els hi farem un desplaçament especial 

per vostès”, també per promoure perquè costa arrancar. I, quant a les escoles, tant 

institut com escoles, no tenim cap sol·licitud, a dia d’avui no en tenim cap però com 

que tenim aquest potencial de 18 cursos passat l’estiu o abans de que s’acabi l’estiu, 

amb previsió del pròxim curs, anirem a veure els directors i dir “escolta, teniu aquest 

paquet que si voleu utilitzar està a la vostra disposició” basats en el que havíem dit 

aquell dia en aquell ple. També us tinc de dir que enguany amb la relació que hi ha 



amb el CAP i el centre de salut hem decidit que dels 4 desfibril·ladors que teníem que 

comparar ara ja, hem decidit només comprar-ne tres i substituir un desfibril·lador...els 

hi tinc de dir que el CAP al seu dia també se’ls va subministrar un desfibril·lador per les 

urgències, per sortir, perquè ells en tenien un de fix, i la Policia Local per suposat 

també en té. I llavors ara parlant amb el CAP ens van dir que potser seria més 

interessant tindre, en comptes d’un desfibril·lador, un doppler, un doppler és un aparell 

que mesura la circulació de la sang, [Inaudible 02:48:47] Per què? Sobretot per 

malalties de tipus de circulació complicada, complicada. I llavors ens trobem que aquí 

a Mont-roig les persones que s’havien de fer aquestes proves amb el doppler 

d’ultrasons havien d’anar a Miami perquè a Miami sí que hi és, n’hi ha un per cada 

àrea bàsica de salut, i llavors ens van dir “escolta, la gent de Mont-roig té d’anar a 

Miami a fer-se això, per què no en tenim un aquí?” I vam canviar d’acord amb el CAP, 

per la seva sol·licitud, hem canviat un desfibril·lador, que a la fi i al cap no altera 

tampoc la situació, per un doppler que se’ls subministrarà properament per evitar 

precisament els desplaçaments. I, bueno, us podria anar explicant que sabeu que hi 

ha l’expedient obert per qualsevol consulta i aportació per suposat. 

 

Sra. Garcia: La veritat és que em sembla perfecte tot el que vostè m’ha comentat i és 

el que jo li volia dir, de vegades si no tenim la demanda suficient en un tema tan 

important, potser de vegades és millor adreçar-nos nosaltres cap aquestes escoles o 

cap aquestes associacions per oferir-los aquest servei. Dues preguntes ràpides, a 

partir de quina edat es pot fer aquest curs?  

 

Sr. Gairal: La regulació, abans estava regulat per majors d’edat però ara ha arribat un 

moment que ja la tècnica ha avançat tant que es pot fer a partir del 16 anys ho poden 

fer. 

 

Sra. Garcia: A partir dels 16 anys, d’acord. I aquest últim curs que vostès ara em 

comentava que han anunciat a les botigues amb cartells, vostè em diu que és a 

demanda aquest curs, és una mica en funció de la demanda? 

 

Sr. Gairal:  Sí, sí a demanda. 

 

Sra. Garcia: Li dic perquè hi ha hagut varis casos de gent que ha trucat a l’Ajuntament 

per preguntar l’hora del curs i allà a l’Ajuntament no saben ni que hi ha el curs i no 

saben les hores. Que ho tinguin... 

 

Sr. Gairal:  Les persones que han trucat pregunten pel departament de salut pública, 

els passen i els matriculen i llavors, ara quan ja hi ha els cursos, ja se’ls ha anat 

cridant a la gent per ordre d’apuntats i se li diu “tal dia fem aquest curs, li va bé a 

vostè?”, “Sí”, doncs, matriculat, “No”, doncs, el farà més endavant, ja la tornarem a 

trucar a veure si li va bé. O sigui, ho fem personalitzat. 



 

Sr. Alcalde: Molt bé. Si no hi ha cap pregunta més, aixecaríem... 

 

Sra. Margalef: Sr. López, el Consell escolar municipal té previsió de convocar-lo 

aquest curs, abans de que acabi? Cada ple li faig la mateixa pregunta. Perdoni, però 

és que no concreta. 

 

Sr. López: Ja li he dit que ara mateix tenim altres prioritats i no l’hem convocat ni tenim 

la intenció perquè tinc manca de personal i prefereixo prioritzar a que es faci l’obra de 

Mare de Déu de la Roca per exemple o tirar endavant els projectes que ja vaig explicar 

dels 4 mil euros que hem de cobrar de l’estat per portar a terme dos iniciatives per 

intentar atacar el fracàs escolar als instituts, que li vaig dir que no s’havia parlat amb 

els directors però sí que s’havia parlat amb els directors, d’acord? Sí que s’havia parlat 

i s’ha fet aquest projecte comptant amb ells.  

 

Sra. Margalef: Em sorprèn que quan jo li pregunto una cosa en aquell moment em 

digui que no i ara em digui tot el contrari, potser no disposa de prou informació de la 

seva regidoria. Pel que fa a la preinscripció del curs 2018-2019, el Sr. Alcalde va 

comentar una miqueta per sobre sense concretar les dades A Portaveus, la Sra. 

Aragonès li va demanar les dades, al menys, nosaltres també les vam demanar, al 

menys a nosaltres no ens han arribat, quan puguin a veure si ens les poden fer arribar, 

si us plau. I una última pregunta per vostè, el taller aquest d’estiu de reforç de les 

matèries instrumentals, a veure si tenen alguna cosa concretada perquè el curs 

escolar acaba la setmana que ve si no ha acabat ja i és per saber si tenen alguna 

informació o ens pot avançar alguna cosa perquè dimecres no en sabia res. 

 

Sr. López: Ben bé no he acabat d’entendre l’última pregunta que m’ha fet. 

 

Sra. Margalef: Si ens pot dir el taller aquest d’estiu en què consistirà, quins dies, 

quines hores, etcètera, etcètera perquè dimecres li vaig preguntar i no tenia res 

concret encara. 

 

Sr. López: És que no és per aquest estiu, el taller no és per aquest estiu, els 4 mil 

euros aquests no són per aquest estiu, són de cara al començament de curs. I, quant a 

que no tinc la informació, vostè té la seva opinió i no entraré a valorar el seu comentari 

però em sembla despectiu, allà vostè amb la seva forma de fer. 

 

Sra. Margalef: Si l’he ofès li demano disculpes, en cap moment era la meva intenció. 

Jo havia entès que això era per aquest estiu perquè fica “reforç d’estiu” però no serà 

reforç d’estiu. 

 

Sr. López:: No serà reforç d’estiu, serà reforç quan comencem el curs. 



 

Sra. Margalef:  2 mil euros destinats al desenvolupament de tallers d’estiu de reforç en 

les matèries instrumentals dins de la mesura “Ilusiónate”. No és així? 

 

Sr. López: Miri, li llegiré el que té la documentació que vostè comenta. 2 mil euros, això 

s’ha assignat la addenda però nosaltres no tenim els recursos encara per destinar això 

i això són activitats realitzades en dues mesures que s’adrecen a l’alumnat identificat 

en un perfil de possible abandonament del sistema educatiu, preferentment de 1r 

d’ESO i 2n d’ESO en els centres de titularitat pública. Nosaltres ja estem fent el reforç 

d’estiu, nosaltres ho estem fent, aquest que vostè comenta en concret no són per 

aquest estiu, no són per aquest estiu, ja s’estan fent. No sé si m’explico. Nosaltres, 

dins del Pla educatiu d’entorn, estem fent estudis assistits, que es continuaran fent. 

Aquests 4 mil euros, quan els tinguem, sí que els podrem destinar a això i sobretot al 

reforç una vegada acabi l’estiu i comencem les classes, primer per les activitats 

extraescolars com ja li vaig comentar i després per l’inici de curs, per reforçar aquells 

nens o nenes que tinguin més dificultats.  

 

Sra. Margalef: Llavors, un prec, Sr. Alcalde. En els contractes menors d’aquest primer 

semestre hem vist que es destinen 7.986 euros a la gestió de l’app municipal, xarxes 

socials i actualitzar el web i nosaltres en alguna ocasió ja hem parlat amb la Sra. Irene 

Valdivieso a veure si podíem procurar que les publicacions que surtin des de la casa 

intentar vetllar una miqueta perquè no hi hagi errades tipogràfiques ni ortogràfiques 

que també és una imatge que donem del nostre municipi i ara últimament sembla que 

anem a errada per post. Intentar vigilar una miqueta això. 

 

Sr. Alcalde: Molt bé. Moltes gràcies. Alguna cosa més? No? Doncs, s’aixeca la sessió. 

 

 

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

 

Fran Morancho López                                                           Xavier Tardiu Bonet 

Alcalde                                                                                 Secretari  

 

13 de juny de 2018 


