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

2018/3
Ordinari
9 de març de 2018
14 de març de 2018
13:00 h. – 15:00 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Juan Gallardo Algueró, regidor IMM
Vicente Pérez Mula, regidor IMM
Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+
Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+
Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT
José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT (s’incorpora en el punt 5 de l’ordre del dia)
Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Francisco Velasco Autor, regidor C’s
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC (abandona la sessió abans de la votació del punt 12)
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
Sr. Alcalde: Bon dia, donaríem inici al Ple.
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 14 de febrer de
2018.
Sr. Alcalde: El punt número u seria l’aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 14 de
febrer de 2018. Si hi ha algun comentari? Si no, la donaríem per aprovada. Doncs, si no hi ha
comentaris, 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 ata 14 de febrer de 2018.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2.

Donar compte dels Decrets del número 280 al 580 de 2018.

Sr. Alcalde: El punt dos: donar compte dels decrets, del número 280 al 580 del 2018. Hi ha
algun comentari? Si no hi ha cap comentari, doncs, passaríem al tercer punt.
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. Festes . Expedient 2263/2018. Aprovar, si s’escau, la celebració de la festa tradicional
i el programa d’espectacles taurins, inclòs en les activitats de la Festa Major de Sant
Jaume de Miami Platja 2018.
Sr. Alcalde: El tercer punt és aprovar, si s’escau, la celebració de la festa tradicional i el
programa d’espectacles taurins, inclòs en les activitats de la Festa Major de Sant Jaume de
Miami Platja de l’any 2018. Com va sent una tradició, s’ha de passar pel Ple els dies previstos,
les hores previstes també dels actes dels correbous que es fan al nucli de Miami. Així, el dia 21
de juliol de 18 a 21 h hi haurà el primer dels actes i, el segon, el 22 de juliol també a la mateixa
hora, de 18 a 21 h, tots dos a la plaça del Cinquantenari. Algun grup vol fer ús de la paraula?
Ciudadanos? No? Per part d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres, com a tercer any consecutiu, hi votarem en contra. Sí que
entenem que és una festa que porta anys fent-se com va sent tradicional, com ha dit el Sr.
Alcalde, però nosaltres no compartim el fet de celebrar un espectacle on el divertiment sorgeixi
pel fet de jugar amb un animal i en cap cas volem emetre un vot populista ni electoralista, el
nostre vot serà en contra. El que sí que demanem, com estem demanant de forma reiterada
quan passa pel Ple aquest punt cada any, doncs, que l’espectacle sorgeixi i esdevingui sota la
normativa i que no es repeteixi en cap cas, com al 2016, que va haver una associació contra la

tortura i maltractament d’animals que va fer arribar una denúncia, malgrat després es va veure
que no va prosperar, però sempre tenim una mica l’angoixa, les persones que no compartim
aquest tipus d’espectacle, que es faci sempre sota la normativa i que es compleixi i que es
castigui, en aquest cas, si hi ha qualsevol conducta inapropiada.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. No? Les denúncies es produeixen cada any, no va ser només al
2016 sinó, des de ja fa uns quants anys, diferents entitats animalistes presenten denúncies i en
cap cas cap de les denúncies s’ha tirat endavant precisament perquè estava tot correcte. Però,
en qualsevol cas, sí que tindrem cura de que, com sempre fem, però que el que la festa
aquesta no es converteixi en una altra cosa sinó en la festa que volem tots que sigui.
Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Faré recompte
ràpidament, més que res pel Secretari que hem comentat que avui...per part de “a favor” seria
el grup de Ciudadanos, Ara-Verds, No adscrits, Pamino i PSC; “abstenció” per part del grup del
PDeCAT i “en contra” el grup de la FIC i Esquerra. Correcte, val.
Identificació de l’expedient: Vaquetes 2018
Número d’expedient: Serveis Interns / Secretaria General / Àrea de Festes /dc /
Exp.2263_2018
Tràmit: Ordinari
Fets
1.

Vist que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, és l’organitzador de la festa tradicional
d’espectacles taurins que es celebra anualment a Miami Platja per la programació de la
Festa Major de Sant Jaume 2018.

2.

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

Dia

Modalitat

Hora inici

Hora final

21.07.2018

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

22.07.2018

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

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

1. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones de data 7
de març de 2018.
Fonaments de dret
1. Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

El Ple d’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt), 3 abstencions (grup municipal: PDeCAT) i 2 vots en contra (grups municipals: ERC
i FIC) acorda:
1. Aprovar la celebració de la festa tradicional amb bous amb motiu de la festa que
s’especifica.
2. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent:
Dia

Modalitat

Hora inici

Hora final

21.07.2018

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

22.07.2018

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

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

4. Serveis Socials. Expedient 1729/2018. Aprovar, si s’escau, la moció de suport i
adhesió presentada pel Consell de la Gent Gran de Catalunya per garantir el sistema
de pensions.
Sr. Alcalde: Següent punt, el punt quatre, en aquest cas, és aprovar, si s’escau, la moció de
suport i adhesió presentada pel Consell de la Gent Gran de Catalunya per garantir el sistema
de pensions. Si el regidor vol fer ús de la paraula per explicar cinc cèntims del punt.
Sr. López: Bé, és una moció que va passar per Comissió Informativa. Un petit resum, el que
demana aquesta moció és, a petició del Consell Gran de Catalunya, recuperar el poder
adquisitiu que s’ha anat perdent durant aquests anys, donar-li el valor que té i la importància al
Pacte de Toledo, que no es pugui, que cap govern de torn pugui agafar d’aquesta bossa de 66
mil euros que es va trobar el govern del PP i que s’ha anat gastant sense tenir en compte els
agents socials. El que demana és, si s’ha de tocar, s’ha de tocar, però que es tingui en compte
el Pacte de Toledo, és a dir, que estiguin tots els agents socials i les parts implicades. En
principi no té res més, si voleu o teniu alguna pregunta o dubte.
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Per part de la FIC?
Sr. Aragonès: Jo hi votaré a favor però el tema de les pensions, a part del fons que hi havia, el
sistema de pensions a Espanya, per exemple, és diferent que a Noruega i d’Alemanya. Per
exemple, en aquests països la gent ha anat cotitzant per la seva jubilació, el govern, anem a
dir, els fons de pensions de Noruega els gestiona un fons del propi Estat i amb molt encert i,
llavors, no els fan retencions de l’IRPF com fan aquí, tampoc cobren 14 vegades com aquí.
Aquí ens diuen que som treballadors, els jubilats, jo sóc pensionista, som treballadors de
l’INEM, no cobrem les vacances però som treballadors de l’INEM, 14 pagues i la retenció

d’IRPF. Clar, aquí el que hi ha hagut és una estafa, d’això se’n diu una piramidal que els que
arriben, amb els que paguen avui cobrem els d’abans. I el que vam pagar nosaltres ja s’ho van
gastar ja fa anys. Aquí a Espanya el tema de pensions és una estafa. Aquells d’Amèrica que
van anar a la presó per fer una piramidal, no?, que el que va arribant i van fent. Per lo tant, voto
a favor, però el vergonyós és que hi hagi aquests debats i tertúlies pels mitjans de comunicació
sobre el tema de les pensions. El tema de les pensions no és altre que el que jo vaig pagar es
fa servir perquè cobrés un altre i, avui, el que cobro jo és el que pagueu els que treballeu.
D’això se’n diu una piràmide. S’ha fet amb tot, és una estafa. Per tant, el que ha de fer el
Govern espanyol, per mi, és reconèixer aquesta estafa, que no som treballadors de l’INEM, que
ens tindrien que tornar el que ja vam cotitzar en el seu dia i, llavors, el que ha de fer el Govern
espanyol és de les partides de pressupostos generals de l’Estat cobrir les necessitats perquè
en aquest país, i no pot ser d’una altra manera, els pensionistes continuem cobrant i no
espantant a la gent. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Per part del grup de Ciudadanos?
Sr. Velasco: Gracias, Sr. Alcalde. Nosotros, sobre todo, argumentaremos por qué nos
abstendremos en esta moción. Esta moción se presentó en el Consell Comarcal y ya nuestro
representante en el Consell Comarcal se decidió por la abstención y, sobre todo, se justificaba
porque, aunque estamos de acuerdo con muchos puntos de esta moción, también es cierto que
creemos que el Consell Comarcal no tiene competencias sino en el mero hecho de instanciar.
Nuestro grupo sigue trabajando y nos comprometemos a pasar esta propuesta a nuestro
representante en el Congreso para que lo trabaje y evidentemente está en las comisiones del
Pacto de Toledo. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias. Per part del grup d’Esquerra? El grup del PDeCAT? No? Doncs, si no hi
ha més intervencions, passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Sr.
Secretari? Sí? Quedaria el punt aprovat.

Identificació de l’expedient: Moció per garantir el sistema de pensions.
Número d’expedient:

Serveis al ciutadà / Serveis Socials / Exp.1729_2018

Tràmit:

Ordinari

Fets
1. Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunit en la sessió
ordinària de 19 de desembre de 2017, va adoptar per majoria absoluta la moció presentada pel
Consell de la Gent Gran de Catalunya, per garantir el sistema de pensions.

2. Atès que el mateix Consell Comarcal ens ha traslladat l’esmentada moció per aprovar-la, si
fos el cas, i remetre-la a la Comissió Executiva del Consell de la Gent Gran de Catalunya.
Moció que presenta el Consell Comarcal del Baix Camp, a instància del Consell de la
Gent Gran de Catalunya, per garantir el sistema de pensions.
Consideracions en matèria de pensions
1r - El Sistema Públic de repartiment de la Seguretat Social és un dels eixos vertebradors de
l'Estat del Benestar, element determinant de cohesió social, de solidaritat intergeneracional,
inter-territorial, intersectorial i un potent mitjà de redistribució de la renda. A més de la seva
funció en l'enfortiment de la cohesió social, el Sistema de Seguretat Social té un paper de
primer ordre com a estabilitzador macroeconòmic, i serveix com a garantia i sustentació de la
demanda interna de béns i serveis, provocant la generació d'ocupació.
2n - Amb l'aprovació dels Pactes de Toledo amb el suport de totes les forces polítiques i
socials, el 6 d’abril de 1995, es va establir el full de ruta per assegurar l'estabilitat financera i les
prestacions futures de la Seguretat Social. Era necessari crear un òrgan que permetés donar
estabilitat institucional i social al nostre Sistema Públic de Pensions, hi participen totes les
forces polítiques i els agents socials, per evitar que qualsevol govern de torn pogués prendre
mesures unilaterals.
3r - Per primera vegada es va preveure, mitjançant la Llei 24/1997, de 15 de juliol, de
consolidació i racionalització del Sistema de Seguretat Social, en l’article 11, la revaloració
automàtica del conjunt de les pensions amb l'IPC, i l'any 2001 es va crear el Fons de Reserva
de la Seguretat Social, regulat per la Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de
Reserva de la Seguretat Social; segons l'informe preceptiu anual de la Seguretat Social al
Congrés dels Diputats al desembre de 2011, en plena crisi econòmica, disposava de
66.814'993 milions d’€.
4t - La taxa de reemplaçament del nostre Sistema Públic de Pensions ronda el 80%, una de les
més altes de l'OCDE; les baixes pensions no són conseqüència de l'estructura del sistema, són
provocades pels baixos salaris amb baixes cotitzacions i les carreres laborals discontínues; a
data d’1 de febrer de 2017, la mitjana de les pensions de jubilació dels homes era de 1.226'17 €
al mes, i la de les dones era de 773'13 €, amb un diferencial de menys del 36'95 %. Com en
altres aspectes de la vida social i pública, una vegada més les dones estan pagant les
conseqüències de la discriminació històrica que pateixen. El conjunt de les pensions mínimes,
incloses les del SOVI, fins i tot amb l'increment experimentat superior a l'IPC durant els anys
2004- 2011, té unes quanties inferiors al límit de pobresa de la nostra comunitat. Continua
sense resoldre’s el problema de les pensions de viduïtat. L'aplicació de la "Disposició addicional
trenta. Pensió de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més anys que no percebin una altra
pensió pública, de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització
del sistema de Seguretat Social", hauria representat una millora per a una gran majoria de
persones perceptores de la pensió de viduïtat, però des de l'any 2012, mitjançant els
Pressupostos Generals de l'Estat, aquesta mesura continua tenint paralitzada la seva aplicació.

5è - La crisi econòmica i les mesures que s'han adoptat per superar-la, entre d'altres: les
retallades en tots els sistemes de protecció social (sanitat, ensenyament, dependència, serveis
socials), les dues reformes laborals imposades, el no-increment del Salari Mínim
Interprofessional amb l'IPC, les polítiques actives d'ocupació finançades des de la Seguretat
Social, han provocat una caiguda accelerada de l'ocupació, una baixada generalitzada dels
salaris, amb una disminució dels ingressos a la Seguretat Social sense precedents. Les hores
setmanals treballades en el segon trimestre de 2008 (722.012.500), respecte a les treballades
en el primer trimestre de 2017 (609.969.800), van significar en negatiu 112.042.700 hores
setmanals menys.
Això representa menús de 2.801.067 treballadors a jornada completa; la caiguda d'hores
treballades està provocant la precarietat laboral, que, sumada a la baixada generalitzada dels
salaris, està generant treballadors pobres. I hem de tenir present que hi ha 1.394.700 llars amb
tots els seus actius en atur.
6è - No s'ha complert la normativa inicial que regula el Fons de Reserva, en retirar entre els
anys 2012 i 2016 quantitats anuals superiors al 3 %; en total, s'han retirat 67.151 milions d'€, i
s'hi han de sumar les quantitats retirades entre els anys 2012 i 2015 dels excedents de les
mútues d'accidents de treball, 8.129 M €. Així, en cinc anys, s'han consumit 75.280 milions d’€.
Actualment, segons l'últim informe al Congrés dels Diputats, el Fons de Reserva el 31 de
desembre de 2016 era de 15.020’039 milions d’€, i aquestes existències en gran mesura són
degudes als rendiments que han generat les inversions del Fons, més de 26.000 milions d’€
fins a aquesta data, quantitat que no arriba per a pagar dues mensualitats. ¿Com és possible
que, de forma unilateral, sense haver tingut cap reunió amb el Pacte de Toledo i els agents
socials, s'hagi buidat el Fons de Reserva?
7è - Com és possible que es reformi de manera unilateral el Sistema Públic de Pensions
mitjançant la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de
l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, sense previ acord del
Pacte de Toledo i els agents socials, amb l'informe desfavorable del Consell Econòmic i Social
d'Espanya i les mocions en contra aprovades en algunes corporacions locals de Catalunya,
entre elles l'Ajuntament de Barcelona?
El Sistema Públic de Pensions no ens l’han regalat, és fruit del treball de tota la societat, de la
lluita dels i les treballadors/es i les seves organitzacions sindicals i és un dels millors d'Europa.
Senyores i senyors diputats i responsables dels agents socials, com en altres ocasions, el
Consell de la Gent Gran de Catalunya exposem que la nostra fonamental preocupació és la
societat que deixarem als nostres fills/es i néts/es, que és fonamental per a ells, i per això no
podem permetre que es debiliti el nostre principal sistema de protecció social, el Sistema de
Seguretat Social.
3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones de data 7
de març de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; PDeCAT, ERC i FIC) i 1 Abstenció (grup municipal: C’s) acorda:
1.

Aprovar la moció presentada pel Consell Comarcal del Baix Camp a instància del Consell
de la Gent Gran de Catalunya, amb els següents punts:

1r -Instar al Govern de l'Estat que s'efectuïn les reunions urgents que siguin necessàries del
Pacte de Toledo i els agents socials, per estudiar els mecanismes a aplicar perquè de forma
permanent es garanteixi la suficiència financera del Sistema de Seguretat Social.
2n - Que s'estudiïn els mecanismes necessaris per superar l'efecte negatiu en els actuals i
futurs pensionistes que té i tindrà l'aplicació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora
del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la
Seguretat Social.
3r - Plena aplicació de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i
modernització del Sistema de Seguretat Social, inclosa la "Disposició addicional trenta, referent
a la pensió de viduïtat”, última reforma pactada amb els agents socials.
4t - Creació d'un nou marc de relacions laborals, pactat, que superi les conseqüències de les
dues reformes laborals imposades.
5è - Increment gradual del Salari Mínim Interprofessional perquè, en una legislatura, sigui
equiparable al 60% del salari mitjà, segons recomana la Carta Social Europea.
6è - Plena aplicació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.
7è - Que el conjunt de les pensions mínimes s'incrementi per sobre de l'IPC, perquè les seves
quanties siguin superiors al límit de pobresa. Les quanties de les pensions no contributives i les
del SOVI estan pròximes al límit de pobresa severa; així doncs, és urgent el seu increment.
8è - Recuperació del poder adquisitiu perdut pel conjunt de les pensions des l'any 2011.
9è - Recuperació del nivell existent el 2011 del Fons de Reserva per poder afrontar la pressió
que el sistema de pensions tindrà amb motiu de la incorporació de la generació del baby boom
(els nascuts entre 1958 i 1978); i supressió de la normativa legal imposada que ha permès
retirar del Fons de Reserva més del 3% inicialment previst, i que qualsevol retirada superior al
3% hagi de ser objecte d'acord en el Pacte de Toledo.
10è - Que les polítiques actives d'ocupació consistents en deduccions en les cotitzacions siguin
finançades des de la fiscalitat general.
11è - Cap reforma del Sistema de Seguretat Social sense previ acord del Pacte de Toledo i els
agents socials.

2. Notificar el present acord als interessats.

5. Planejament.Expedient 2579/2018. Suspensió de tramitació de llicències i de plans
urbanístics i instruments de gestió urbanística entre la via del ferrocarril fins al
domini públic marítim terrestre, a Miami Platja.
En aquest punt s’incorpora la regidora Annabel Garcia Echevarria del grup municipal PDeCAT.
Sr. Alcalde: Passaríem al punt cinc que és suspensió de tramitació de llicències i de plans
urbanístics i instruments de gestió urbanística entre la via del ferrocarril fins al domini públic
marítim terrestre a Miami Platja. Sr. Regidor, vol fer una petita explicació?
Sr. Pérez: Gracias, Sr. Alcalde. En el Pleno anterior salió una suspensión de licencias de la
avenida Barcelona puesto que es evidente que, a raíz del cambio que va hacer de
circunvalación que ha soportado el municipio y la reconversión de la avenida de Barcelona, se
hizo una suspensión para, de alguna manera, hacer un estudio urbanístico de la zona para
potenciar el comercio y así, de alguna manera, intentamos que la gente no se tenga que ir
fuera a comprar. Esto, evidentemente, va en consecuencia con un volumen de densidad,
seguramente, y ese es el estudio que se está haciendo. Visto que lo mismo que ha pasado con
la Nacional va a pasar con la vía del tren, que la vía del tren, si no es este año, en principio, el
año que viene, es algo inminente que también va a sufrir un cambio, lo que también hemos
considerado que también se tendría que hacer un estudio urbanístico y ampliar el sector para
hacer lo mismo, hacer un estudio de la zona y generar más densidad y más comercio y, de
alguna manera, cohesionar la modificación de la avenida de Barcelona con el paseo hasta las
calas. Es simplemente ampliar el ámbito porque entendemos que, una vez esté fuera la vía del
tren, será un terreno amplio que se unirá y se conectará tanto una zona como la otra y para
mejor estudio, entendemos que hay que hacer una suspensión.
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Regidor. Algun grup vol fer ús de la paraula? Sí?
Sr. Aragonès: Jo hi votaré a favor perquè considero que el tema de la 340 i el tema del tren, és
clar, si es van donant llicències, alguna llicència pot ser que es contradigui amb els criteris.
L’altre Ple també hi vaig votar a favor i avui el que es fa per mi és una ampliació de l’altre.
Aquesta la veig més completa perquè arriba fins els penya-segats, per tant, hi votarem a favor.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Per part del grup d’Esquerra? PDeCAT? Sí?
Sr. Chamizo: Sí, nosaltres només dir que votarem a favor també. Més que tot, el Ple passat
nosaltres ens vam abstenir perquè va ser un punt sobrevingut, no teníem informació suficient i
no havia donat temps d’estudiar-ho. Ara ho hem revisat i trobem bé la postura. D’acord?
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? La resta. Quedaria aprovat el punt.

Identificació de l’expedient: Suspensió de tramitació de llicències i de plans urbanístics i
instruments de gestió urbanística entre la via del ferrocarril fins al domini públic marítim
terrestre, a Miami Platja
Número d’expedient: Serveis Territorials/ Urbanisme/ Exp. 2579/2018
Tràmit: Aprovació
Fets
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre
de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007.
2. En data 5 de desembre de 2017 , la Junta de Govern Local va prendre l’Acord contractar
l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP, amb NIF B-64.750.300, per dur a terme els treballs
tècnics consistents en la redacció de l’Estudi d’idoneïtat urbanística i territorial de la
transformació de l’Avinguda Barcelona i entorns.
3. L’arquitecte municipal ha redactat un informe proposant que se suspengui la tramitació de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com
també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, de nova construcció
i gran rehabilitació amb augment de volum així com, d'instal·lació o ampliació d'activitats o
usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial.
4. En l’informe de l’arquitecte municipal es concreta l’àmbit de la suspensió que està inclòs
dins el de l’ Estudi d’idoneïtat urbanística i territorial de la transformació de l’avinguda
Barcelona que està portant a terme l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP el i els seus entorns.
S’hi inclou l’entorn de l’Avinguda de Barcelona de Miami Platja des d’una illa per sobre en
sentit muntanya i fins la via del tren en sentit mar, per sota la via del tren s’incorporen a
l’àmbit d’aquesta moratòria dos grans espais sense edificar. S’incorpora plànol adjunt a
l’informe.
5. El termini de la suspensió serà d’un any i caldrà excloure’n els procediments de concessió
de llicència iniciats amb anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió previstos en
l'article 71 de la Llei d'urbanisme. Aquesta resolució de suspensió podrà ser aixecada,
totalment o parcialment, en qualsevol moment per acord plenari.
6. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 7 de
març de 2018.

Fonaments de dret

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre
de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007.
2. L’article 73 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), regula la suspensió de tramitacions i de llicències per a
l’estudi de la formació o reforma d’instruments de planejament urbanístic.
3. Els articles 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU), desenvolupen els articles anteriors i en regulen els
detalls.
4. D’acord amb l’article 102.4 de l’RLU mentre estigui suspesa la tramitació es poden tramitar
els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.
El Ple de l’Ajuntament, amb 15 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; PDeCAT, C’s i FIC) i 1 Abstenció (grup municipal: ERC) acorda:
1. Aprovar la suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió
urbanística i d’urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, de nova construcció i gran rehabilitació amb augment de volum així com, d'instal·lació
o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial; per un termini d’un any; en l’àmbit situat per entre la via del ferrocarril
i la zona de domini públic marítim terrestre, entre l’estany Gelat i fins l’alçada del Parc de la
Pèrgola de Platja Cristall, a Miami Platja. També s’hi inclouen per sota de la via del tren en
direcció mar, les illes que hi ha entre aquesta via i els carrers Ripollès, del Xiprer, Osona i Rosa
dels Vents, excloent de l’àmbit d’aquesta moratòria dos grans espais sense edificar que es van
incloure en una suspensió de llicències anterior. Aquest àmbit es grafia en plànol adjunt a
aquesta resolució.
S’exclouran d’aquesta suspensió els procediments de concessió de llicència iniciats amb
anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió previstos en l'article 71 de la Llei
d'urbanisme. Aquesta resolució de suspensió podrà ser aixecada, totalment o parcialment, en
qualsevol moment per acord plenari.
2. Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la província.

6. Hisenda Expedient 1855/2018. Retiment del Seguiment de Pla d’Ajust del 4t
Trimestre de l’exercici 2017 i tancament del Pla d'ajust
Sr. Alcalde: El punt sis és el retiment del seguiment de Pla d’ajust del 4t trimestre de l’exercici
2017 i tancament del Pla d’ajust. Si vol fer cinc cèntims el regidor sobre aquest punt.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Molt ràpidament. Es tracta del darrer retiment de Pla d’ajust
que venia derivat per haver contractat els préstecs derivats del mecanisme de pagament de
proveïdors. Com vostès saben, per l’aplicació del romanent de tresoreria, l’any passat es va
cancel·lar el crèdit que hi figurava en viu per la qual cosa ja no és necessari continuar amb

aquest retiment i això alleugerirà, ni que sigui mínimament, l’activitat del departament. Les
línies generals les tenen vostès a la seva disposició, estan incloses al punt. Simplement, és
anar informant de les grans magnituds pressupostàries per classificació econòmica de
l’Ajuntament i simplement esmentar, com ja es va dir a la Comissió, que aquest és el darrer
retiment. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup vol fer ús de la paraula? No? Passaríem al següent punt
De conformitat amb el que estableix l’ article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012, l’anàlisi de les
desviacions produïdes en el calendari d‘execució o en les mesures del Pla d’ Ajust ha de ser
retut amb la periodicitat establerta.
Veure arxiu adjunt "Proposta Hisenda1855_2018 GEST.pdf"

7. Hisenda. Expedient 1772/2018. Informe de Morositat 4t trimestre 2017
Sr. Alcalde Que és el punt número set. Aquí, en aquest cas, és l’informe de morositat del 4t
trimestre de 2017.
Sr. Gallardo: Sí, com és preceptiu, d’acord amb la normativa legal vigent, s’informa del període
mig de pagament tant de l’Ajuntament com del grup consolidat, és 1,71 dies, per tant està dins
de la normativa i va en la línia dels darrers períodes que s’ha anat informant. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup vol fer ús de la paraula? No? Passaríem al següent punt
Expedient número: 1772/2018
Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat
Tràmit: Donar compte al Ple

INFORMACIÓ AL PLE
En virtut del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials,
s’adjunta informació del 4t trimestre sobre compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de les entitats locals, que inclou el nombre i
quantitat global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint els terminis.
veure document adjunt "Remissió al Ple Informe Morositat 4t2017.pdf"

8. Hisenda.Expedient 10243/2017. Donar compte al Ple de L’Informe de Fiscalització de
l’endeutament 2015
Sr. Alcalde: En aquest cas, és donar compte al Ple de l’informe de fiscalització de
l’endeutament de l’any 2015. Sr. Regidor.
Sr. Gallardo: Sí. Gràcies, Sr. Alcalde. Es tracta d’un informe elaborat per la Sindicatura de
Comptes. Aquest informe el que ha analitzat és l’endeutament a l’exercici 2015. Com ja vam
comentar abastament a la Comissió Informativa, presenta unes conclusions molt breus que es
fonamenten solament a esmentar que es materialitza un alt incompliment en els terminis de
tramesa d’informació obligatòria en aquell moment, tema que ha estat òbviament subsanat a
posteriori. També fa tot un seguit d’observacions que també han estat subsanades
pràcticament en la seva totalitat en matèria funcional, sobre personal, en matèria de funcionaris
de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional que no es recollia al pressupost i
que ja al pressupost del 2018 ja s’ha recollit les de secretari, tresorer i interventor. Fa una
menció, un esment al Pla de sanejament que es va tancar precisament l’any 2015, simplement
sobretot qüestionant les previsions que es van fer però, tenint en compte que el Pla de
sanejament es va tancar satisfactòriament en aquell mateix exercici, no té major
transcendència. I després fa tot un seguit de consideracions sobre algunes operacions de
caràcter financer i operacions comercials de transcendència menor amb les quals fa tot un
seguit de recomanacions a l’Ajuntament sobre el tractament dels productes derivats que és un
tema que s’arrossega des del 2009 i de les operacions comercials relatives amb el mecanisme
de pagament de proveïdors que, com ja he esmentat abans quan hem parlat del retiment del
Pla d’ajust, ja no tenen cap virtualitat perquè aquest préstec ja es va cancel·lar l’any passat,
l’any 2017. Per tant, és un informe, com ja els vam comentar a la Comissió Informativa, en
línies generals és un informe prou satisfactori perquè el que fa és unes mínimes consideracions
que perfectament ja han estat cobertes i que altres consideracions també són d’un ordre menor
i no s’ha detectat cap incompliment greu que tingui, que mereixi algun retret de tipus
administratiu, patrimonial o comptable. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Alguna intervenció per part dels grups? Sí? Per part de
Ciudadanos.
Sr. Velasco: Nosotros nos hemos leído tranquilamente este informe y nos gustaría pararnos un
momento en el instrumento financiero derivado de los swaps. Entendemos que, en ese
momento, de acuerdo con el informe preceptivo del tesorero y del interventor del Ayuntamiento,
la mejor oferta presentada para este tipo de préstamo por los diferentes bancos era lo que
llevaba aparejado un collar a coste cero. Dentro de estas alternativas que presentaba el Banco
Sabadell, no obstante, en aquel momento la Junta de Gobierno va adoptar el acuerdo de
concertar la operación con el mismo Banco Sabadell, estaba vinculada a un paquete swap.
Según el informe del tesorero, las tres ofertas recibidas del Banco de Sabadell obligaban a la
concertación de un seguro a través de la contratación de un derivado financiero. Todo esto, en
la solicitud del contratante constaba de forma expresa que era el mismo Ayuntamiento quien
tomaba o solicitaba este producto financiero. En este caso el interventor, en el punto 12 de esta
Memoria, incluye una información detallada y suficiente sobre el derivado financiero, lo que se
da…de este informe también se extrae que este Ayuntamiento tomó una decisión, yo creo, que
poco aconsejada o desacertada porque no tenía experiencia en este tipo de préstamo. Nos

llama un poco la atención que los gastos que supone esta operación desaconsejada o poco
acertada que se tomó en ese momento nos supone para las arcas municipales a día de hoy
cerca de 400 o 500 mil euros.
Sr. Gallardo: Le respondo todo después.
Sr. Velasco: Sí. Evidentemente nos gustaría que nos daría una explicación de estos hechos y
preguntaría…
Sr. Alcalde: Sí, sí, perdone.
Sr. Velasco: Cuando me contestará, luego le haré la siguiente pregunta.
Sr. Gallardo: Yo le contesto desde el punto de vista del departamento de Hacienda y de las
actuaciones que ha adoptado este Gobierno, yo no puedo responder por lo que hicieron
anteriores gobiernos que, no obstante, ya le voy a indicar que, en mi opinión, las decisiones
son a veces en la vida acertadas o desacertadas después del resultado pero, en aquel
momento, le tengo que decir, porque lo que ha sucedido aquí no solo ha sucedido aquí, ha
sucedido en la mayor parte, en un gran número de ayuntamientos en toda España. Para que se
haga usted una idea, en el año 2015, el cancelar los swaps que tenía —swap es un derivado
financiero que es una permuta— que tenía el Ayuntamiento de Madrid suscritos por
operaciones de préstamos ascendía a 400 millones de euros, el coste de la cancelación. Por
tanto, no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno puramente que hayamos padecido
nosotros, que estamos padeciendo, sino que es un fenómeno generalizado. Mal de muchos,
consuelo de tontos, tampoco es cuestión de decirlo, por esto ya, en todo caso, ya le diré lo que
hemos hecho después. De acuerdo con la información que tenemos, el año 2009 se contrató
un préstamo y, a través de un acuerdo de Pleno, en el momento en el que se contrató ese
préstamo con el Banco, que se suscribe con el Banco de Sabadell, vino aparejada la
contratación de un derivado financiero, táctica bancaria que se realizaba en aquel momento de
forma habitual no solo con los ayuntamientos sino con las pequeñas y medianas empresas e
incluso con las economías familiares, era un sistema de comercialización de productos
bancarios de alto riesgo que podemos calificar como, por lo menos, poco ortodoxo bajo mi
punto de vista, poco ortodoxo y, de hecho, los tribunales están dando la razón a los
prestatarios, en este caso, es decir, a quien contrató y no a la entidad financiera. Entonces, en
ese momento se contrata la operación de préstamo, lleva aparejado una operación, un
derivado financiero, ese derivado financiero tenía como finalidad última dar cobertura ante un
riesgo de tipo de interés al Consistorio, pero entendemos que se lleva a cabo una mala
comercialización porque tampoco, porque lo que se vende realmente en aquel momento es un
seguro, una operación de seguro en la cual hay un tomador que es el Ayuntamiento, un
asegurador que es el banco y, a cambio del pago de una prima, das cobertura a un riesgo. Y
esto resulta que no es así, esto resulta que no es así. ¿Y por qué sabemos que no es así?
Porque hemos elaborado, este Gobierno el año pasado, antes de que se iniciara la auditoría, y
a la luz de toda una serie de sentencias favorables que se estaban materializando en aquellos
momentos dando la razón a los ayuntamientos por una mala comercialización de este tipo de
productos, vimos que teníamos muchas posibilidades de que demandando a la entidad
financiera, poder obtener un resultado favorable en los tribunales, lograr que este contrato
fuera declarado nulo por error en el consentimiento, es decir, por engaño a la entidad, perdón,

por engaño al ayuntamiento, engaño contractual, y en ese camino lo adoptamos. Para adoptar
ese camino, lo primero que hicimos también desde el departamento de Hacienda es solicitar un
informe previo de carácter jurídico donde, del examen de todo el expediente, se desprenden
todas estas consideraciones que le hago ahora: error en el consentimiento, mala
comercialización, venta como seguro en lugar de venta como derivado financiero, incorrecta
cumplimentación del cuestionario MiFID —cuestionario MiFID es el cuestionario que se rellena
cuando se realizan operaciones de especial complejidad y que responde a una directiva
europea que es la que regula los instrumentos financieros complejos— hay errores de bulto en
ese cuestionario. Y, por tanto, eso lo que nos llevó es, en una primera instancia, desde el
departamento de Hacienda, a pedir a la Junta local de Gobierno que se nos autorizara para
iniciar las acciones pertinentes, incluyendo las judiciales, para declarar la nulidad de este
contrato y reponer los caudales públicos que usted ya ha avanzado que se han derivado de su
ejercicio. En un primer, ya en el año 2017, tuvo lugar un arbitraje privado con la entidad
financiera que no resultó y la demanda ya ha sido presentada, con lo cual esperemos que en
función de la velocidad con la que avancen los tribunales de justicia tengamos una resolución,
esperamos, favorable como otros ayuntamientos de tipología similar a la nuestra está teniendo
en la actualidad. Entonces, repito, es una situación que se dio en aquel momento, muy puntual,
afecta a un gran número de agentes económicos, no solo ayuntamientos sino familias,
pequeñas y medianas empresas, por una comercialización entendemos errónea —y lo digo con
toda claridad porque tengo un informe jurídico que lo dice, que lo avala, también es un informe
jurídico de parte, el banco dijo otra cosa pero en principio el informe jurídico que tenemos dice
que claramente hubo un error en el consentimiento, eso lo deberá decidir el tribunal— y, a la
vista de estos hechos, ya le digo, el Gobierno del que yo, en el cual yo estoy ha adoptado las
medidas pertinentes para intentar reponer esta situación. Usted ha hablado de acierto o no
acierto, la verdad es que en aquel momento, en el año 2009, esto se tomó al final por acuerdo
del Pleno de mayo 2009, la situación financiera hacía que este tipo de productos eran
fácilmente comercializables, todo se ha de ver en su contexto. Veníamos de una caída
tremenda de los tipos de interés des de octubre del 2008, estaban aproximadamente el Euribor
de un año estaba en el 5,5%, estábamos a mediados del año 2009 aproximadamente en el 1,82%, una caída tan tremenda de los tipos de interés lo que promovía entre las personas que
tenían que tomar decisiones era inmunizarse, cubrirse ante eventuales subidas, es decir,
pensando que los tipos de interés retomarían su senda altista y que no seguirían bajando como
luego realmente sucedió. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en aquel momento se
adoptó esta decisión aconsejada por la propia entidad financiera y, lo que es muy importante
también, poco menos que exigida por la entidad financiera. Si querías suscribir el préstamo,
tenías que concertar este tipo de derivado financiero. Con lo cual, nos encontramos en una
situación que ha devenido en un problema que entendemos que hemos adoptado las medidas
adecuadas para subsanar. Por lo tanto, es la explicación que le puedo dar. Me ha pedido usted
el coste, lo ha avanzado usted, el coste, en todos los años que lleva vigente esta operación,
asciende a 447 mil euros que esperamos, repito, recuperar en sentencia favorable que
pronuncie un tribunal de justicia en el tiempo que sea menester.
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Gallardo. Yo le quería contestar también porque en aquel momento
era el alcalde. En cualquier caso, dejar muy claro que se pidieron unas ofertas, hubo unas
ofertas que trajeron diferentes entidades y que el departamento de Intervención hizo el informe
pertinente que era la mejor oferta que se ponía encima de la mesa en aquel momento y con
eso se llevó el acuerdo al Pleno. En cualquier caso, los servicios jurídicos y económicos

valoraban las diferentes ofertas y consideraron que esa era la más adecuada. Por lo que a mí
respecta, yo, la primera vez que escuché la palabra swap fue en aquel momento, no la había
escuchado y también recuerdo que me lo tuvieron que explicar tres veces para entender la
complejidad del producto que se estaba hablando. Pero sí que me gustaría dejar claro que los
informes todos fueron favorables y ya el resto lo ha explicado muy bien el regidor.
Sr. Velasco: Para seguir intentando, como mínimo, yo digo que cuando nos piden explicaciones
a las personas que estamos vinculados al mundo local, tenemos que saber responder que 447
mil euros, para nuestro municipio, con las necesidades que tenemos es una cantidad
aconsejable. Yo, sirve para ahora, evidentemente hay un informe del MiFID que dice que se
desprendía que era un producto que no se consideraba que fuese adecuado para el
ayuntamiento, nos lo dice en el informe. Y, luego, espero que en un futuro se tenga más en
consideración cuando nos hacen informes para tener en cuenta que hay un riesgo. A colación,
le quería comentar, en estos presupuestos generales, uno de los puntos, por ejemplo, que
nosotros nos hemos abstenido que guarda relación, cuidado con las equivocaciones que
hacemos porque, vuelvo a decir lo mismo, para nuestras arcas y para la necesidad que
tenemos en estos momentos de ingresos, nos hacen daño. Hay un expediente de la calle
Londres que, si no me equivoco, estamos hablando también por cierta gestión poco
aconsejada o desacertada, tenemos 204 mil euros, si no me equivoco, a día de hoy, quiero
decir que, cuando se suman esos desaciertos, suman grandes cantidades, ¡eh!
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Vamos a ver, vuelvo a repetirle lo mismo. Fue una decisión
tomada en aquel momento con todos los informes favorables y la mejor oferta que había
encima de la mesa de las diferentes que se pidieron respecto a esto. Lo ha explicado muy bien
el regidor, no fue el Ayuntamiento de Mont-roig que contrató el swap y no lo ha contratado
nadie más, es el producto que estaba en aquel momento y, si se tomó la decisión, pasó por el
Pleno, se votó a favor y ese dinero se destinó, precisamente, para unas necesidades del
municipio, como bien también ha explicado el regidor, a toro pasado decir que era
desaconsejable porque… bueno, pues sí pero en aquel momento era la mejor oferta que había
encima de la mesa. Nada tiene que ver con lo que usted ha comentado respecto a la avenida
Londres que me voy a permitir explicárselo porque, si lo dejamos tal como lo ha comentado
usted, parece que aquí en algún momento dado un técnico municipal emitió un informe
favorable respecto a una licencia de obras, este informe favorable pasó por Junta de Gobierno
y se le dio la licencia y, al cabo de un tiempo, unos vecinos han presentado una demanda que
se ha alargado en el tiempo y al final el juez ha dicho que esta licencia estaba mal dada. No sé
si… Y, evidentemente, el Ayuntamiento tiene que responder ante un informe que en su
momento no hizo bien el técnico. Claro, su intervención, la lleva hacia una parte como si esto
fuera una constante en la casa y, le advierto una cosa, no tengo las cifras de las licencias que
se daban en el año 2004 que me parece que es cuando se dio esta licencia…
Sr. Pérez: Alrededor de dos millones y medio.
Sr. Alcalde: O sea, se daban muchísimas licencias al cabo del año y, evidentemente, yo no
pretendo culpar, ni muchísimo menos, al técnico, se equivocó y ha habido un juez que ha dicho
que esto se tiene que resolver. El Ayuntamiento tiene que asumir estas cosas, ¿de acuerdo?
Gracias.

Sr. Aragonès: Bueno, de fallos d’aquests n’hem tingut varis, El Casalot, per donar una primera
ocupació incorrecta també vam haver de pagar, El Casalot. Jo crec que aquests fallos de
tècnics ens costen bastants diners i si als tècnics en un moment donat se’ls va pressionar
políticament, allà la seva responsabilitat. Jo recordo aquesta llicència i tots érem conscients de
que es donava mal donada al carrer Londres, jo vaig conèixer aquests tema, sí, jo sí però està
fet. Una cosa, jo volia preguntar, Joan, quan parles d’aquests productes, “varis ajuntaments
similars”, has anomenat el de Madrid i massa similar al de Mont-roig no ho és. En tens algun
més de més similar?
Sr. Gallardo: Sí, Cambrils, Masquefa, Borges Blanques, aquests ja tenen inclús, Cambrils no,
Cambrils està en procés judicial, Masquefa i Borges Blanques em sembla que ja tenen
sentència favorable. Hi ha alguns, un bon grapat a la corona de Barcelona també de mida
similar i és lo que ens va...quan vaig demanar —que està a la seva disposició aquest informe
jurídic— el vaig demanar, com a previ, se’ns va fer. Se’ns va dir que nosaltres, els jutges
entenen que un ajuntament de la nostra mida, amb els limitats recursos que té, no és un
ajuntament precisament com Madrid, perquè Madrid difícilment guanyarà un plet com aquest, o
Barcelona difícilment guanyarà, o les diputacions difícilment guanyaran plets d’aquesta
tipologia però nosaltres que som un ajuntament mitjà i amb unes característiques, repeteixo, de
comercialització fins i tot abusives, fins i tot abusives. Jo entenc fins i tot que els comercials
dels bancs, això ho sabrà millor el Sr. Alcalde perquè jo no hi era, no entenien el que estaven
venent, fins i tot. Però també t’haig de dir una cosa, Josep Maria, si em permets, si te’n
recordes l’any 2008 esclata la crisi financera i la crisi financera, què comporta? Que tallen el
crèdit a les entitats. Llavors, quan et donaven un crèdit al 2009, els bancs ja pràcticament
abusaven en temes de condicions, abusaven amb tipus, abusaven amb comissions i abusaven
amb productes paral·lels que col·locaven amb aquesta pràctica de venda creuada que tu saps
perfectament que, amb la reforma de la llei hipotecària, això s’està prohibint, es prohibirà al
menys per la part aquesta. Per tant, jo crec que això va ser un còctel que ens va agafar a molts
ajuntaments que teníem necessitats d’inversió en aquell moment, encara, que hi havia alguna i
que tenien que manllevar crèdits. Clar, per exemple, Tarragona no el van enganxar però, per
què a Tarragona no la van enganxar? Perquè Tarragona no es podia endeutar en aquell
moment. No el van enganxar. Per tant, Reus, en canvi, que sí que continuava, Reus sí que el
van enganxar amb el préstec de la fira [Inaudible 34:41]. Aquestes són circumstàncies que jo
crec que, clar, quan tens mitjans i tens capacitat d’anàlisi, crec que un jutge, sensatament, no
et donarà la raó però nosaltres que som un ajuntament mitjà amb pocs mitjans tècnics i amb un
grau de desconeixement notablement elevat d’aquest tipus de derivats que són molt
complexes, jo crec que ens acabaran donant la raó. Ara, igual perdem perquè ja saps com van
els d’això.
Sr. Aragonès: Bé, jo, com que aquest any les places d’interventor i tresorer i que també
l’informe fa referència que el del 2017 no hi havia partida, ara n’hi ha, jo sí que faig un prec a
l’Equip de Govern i al Sr. Alcalde que, a ser possible, que les cobreixin. Per què? Perquè quan
m’has dit, Joan, els ajuntaments d’aquí a la vora més o menys similars com nosaltres no has
anomenat Cambrils i Cambrils, si no recordo malament, té el mateix interventor que Mont-roig.
Res més, moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor...

Sr. Gallardo: A veure, la provisió i aquí tenim, per exemple, ara tenim un secretari que és
habilitat nacional que jo entenc que benvingut sigui però, em pot corregir amb tota llibertat si
m’equivoco, però proveir les places d’habilitats nacionals no és gens fàcil, no és gens fàcil
perquè hi ha moltes places buides i hi ha pocs habilitats nacionals i moltes vegades s’han de
proveir per règim d’acumulació, etcètera. Però, evidentment, com les tenim dotades i
provisionades, evidentment, que les haurem de treure, evidentment.
Sr. Aragonès: Tu i jo sabem, Joan, que aquestes places es cobreixen segons la voluntat que té
l’Equip de Govern. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Sí.
Sr. Pérez: No, solamente un pequeño, una pequeña aclaración con respecto a los técnicos.
Nosotros, los que estamos aquí, la mayoría, hay algunos que tienen más estudios que otros,
evidentemente, no somos profesionales ni técnicos de licencias de obras ni de urbanismo ni,
incluso Joan que es una persona que es profesor, seguramente tendrá a alguien superior en el
tema de leyes, de Hacienda y tal. Claro, si nosotros tenemos técnicos municipales que son los
que emiten informes y tenemos que poner en tela de juicio los informes que hacer los técnicos
es evidente que pueden equivocarse y no lo vamos a dudar porque todos nos equivocamos, los
que toman decisiones todos se equivocan, pero se equivocan hasta los propios jueces y toman
decisiones. Nosotros en Tarragona, la sentencia de la avenida de Londres la ganamos. Bueno,
muy bien, y después hubo otro tribunal que lo hemos perdido. Quiero decir con esto que los
jueces y son jueces del TSJ, del Supremo, también son jueces y también se equivocan y toman
interpretaciones. A veces la justicia no es que tenga razón o no tenga razón sino la
interpretación de la persona que tiene más poder. Nosotros lo que interpretamos es el informe
del técnico que para nosotros es favorable y entendemos que cumple la ley, si luego hay otra
apreciación de otra persona lo que hacemos es recurrir como recurrimos, ganamos en primera
estancia esa sentencia, la recurrieron y perdimos. ¿Qué pasa con los jueces? Hay jueces que
determinan sentencias y luego hay gente que va al Supremo y luego va a Estrasburgo y las
sentencias se modifican. También se equivocan los jueces. Pues, si se equivoca un juez, es
fácil que se pueda equivocar un técnico y echar toda la, con perdón, la mierda encima de
alguien que hace trabajo y decir que no hace bien su trabajo tampoco lo veo muy…bueno, no
lo veo bien tampoco. Perdón, nada más era eso.
Sr. Alcalde: Sí. Sr. Velasco.
Sr. Velasco: A ver, no sé la reflexión que ha sacado usted de lo que hemos hablado aquí pero
le vuelvo a decir “informar al ciudadano no viene mal” y decir “oye, nos hemos equivocado” o
“me he equivocado” creo que no es malo. En ningún momento yo quiero que se tenga la
sensación de que yo estoy echando mierda sobre los técnicos pero también se pueden
equivocar, “nos hemos equivocado, nada más”, no voy por ese camino porque si Ciudadanos y
me imagino que los demás grupos políticos tendríamos constancia de que verdaderamente se
hace de una manera fehaciente o aposta o con una dejación de su trabajo habría que decir
algo a esos técnicos. No voy por ese camino, solo es de la aclaración, se lo aseguro. Gracias.

Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Pero, ¿quién quiere que diga que se ha equivocado? Es que
no lo he entendido. Para usted, ¿quién tendría que decir que se ha equivocado? Porque ha
dicho…no lo he entendido, para usted, ¿quién tendría que decir?
Sr. Velasco: En la exposición de Tico que ha hecho una reflexión general de lo que estamos
hablando aquí, no es intención de nosotros echar mierda hacia los técnicos.
Sr. Alcalde: No, pero usted en su intervención ha dicho…
Sr. Velasco: En mi intervención yo he dicho…
Sr. Alcalde: Que lo que tendríamos que hacer es que, si se ha equivocado, pues, pedir perdón.
Lo he entendido yo así, a lo mejor…
Sr. Velasco: Le voy a hacer...a ver si me explico mejor. Yo trabajo para una empresa privada,
muchas veces cometo errores, evidentemente, Sr. Tico, claro que cometo errores pero tengo
que asumirlos y tengo que decir “oye pues mira…” y no pasa nada. Si no son, si en el tiempo
no se dan muchas veces porque no hay que olvidarse de una cosa, estos errores son dinero
para nuestras arcas municipales. Yo voy por ese camino que tiene que ponerse atención. Yo,
el depurar aquí de quién es la responsabilidad, oiga, a ver, los políticos no solamente tenemos
que coger la responsabilidad y decir “sí, mira, esto es un proyecto maravilloso para el municipio
y hemos acertado”, también hay que estar a la altura de las circunstancias en ciertos
momentos y decir “oiga, me he equivocado yo” y no pasa nada. La verdad es que lo
desconozco, no iría buscando quién tiene que, quién es el culpable de esta decisión pero,
evidentemente, Sr. Alcalde, ya que me lo ha preguntado de esta manera, usted es el
responsable de este Ayuntamiento.
Sr. Alcalde: Ahora, ¿por qué considera usted…? Claro, es que yo quería llegar aquí. Si
realmente usted considera que es el responsable, no navegue tanto, dígamelo claramente,
espere que termino, dígamelo claramente y ya está porque es que... Primero, porque yo creo
que es bueno que todo el mundo lo entienda claramente, ¿de acuerdo? Yo, me parecía
entenderlo pero no me quería quedar en la duda. Por lo tanto, ustedes consideran que la
decisión que se tomó en aquel momento fue equivocada, que fue un error, equivocada, error y
que soy el culpable. Claro, es que, perdone, si usted no ha querido decir esto, diga “no he
querido decir esto” y ya está y yo termino aquí mi intervención. Si usted ha querido decir esto,
yo quiero que me lo diga para responderle.
Sr. Velasco: Si yo hubiese querido decir esto, se lo hubiera dicho sin ningún problema pero lo
único, escuche, lo único que aquí hay un informe y desaconseja una serie de actuaciones.
Sr. Alcalde: ¿Dónde está este informe?
Sr. Velasco: En el informe está diciendo…
Sr. Alcalde: ¿Qué informe? ¿En la Memoria? Sí, claro, pero, oiga, estamos hablando del año
2008, no me diga…estamos hablando de una cosa del año 2008 que voy a decirle lo mismo, en
aquel momento se pidieron diferentes ofertas, las ofertas se recibieron en el Ayuntamiento, los

técnicos hicieron un informe, los informes eran favorables, pasó por un Pleno y se aprobó por
un Pleno. Me puede decir ¿dónde está el error aquí, en aquel momento, por favor?
Sr. Velasco: Yo no hablo de error.
Sr. Alcalde: ¿Quién fue el culpable en aquel momento?
Sr. Velasco: ¿De tomar esa decisión?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Velasco: Casi, si quiere que nos pongamos, casi, si quiere que yo le pregunte, se lo he
comentado, usted tendría que estar a cargo de la responsabilidad de este Ayuntamiento pero
yo no le he dicho que usted es responsable. Yo voy por la línea de que tenemos que informar
y nuestros ciudadanos tienen que saber que a lo mejor dejamos de ingresar en nuestras arcas
municipales 447 mil euros y en un futuro…
Sr. Alcalde: Sr. Velasco, en la explicación que ha hecho el regidor, ¿ha ocultado en algún
momento algún dato?
Sr. Velasco: No.
Sr. Alcalde: Estamos explicándolo. Claro, es que tal como lo dice usted, ahora parece que
ocultamos datos que el ciudadano tiene que saber o los ciudadanos tienen que saber. Es un
documento público, en la Comisión Informativa se dijo que estaba colgado, cualquier pregunta,
¡claro! Escuche, que yo…está haciendo una serie de afirmaciones que ponen en duda una
serie de cosas por parte del Equipo de Gobierno que no son ciertas. No es cierto, lo ha
explicado de principio a fin, por lo tanto los ciudadanos lo están sabiendo a partir del momento
que está siendo público este pleno.
Sr. Velasco: Es el objetivo, que los ciudadanos sepan de lo que hablamos en los plenos pero
no voy por esa línea, solamente es información. Le vuelvo a repetir lo mismo, una de nuestras
funciones es pedir explicaciones y fiscalizar y, muchas veces, a lo mejor, aclarar porque, fíjese,
si usted no sabe lo que es un swap después de su amplia experiencia, imagínese los
ciudadanos que no están entendiendo a lo mejor por dónde vamos.
Sr. Alcalde: Yo he dicho que en aquel momento me tuvieron que explicar tres veces qué era un
swap, en aquel momento yo no tenía ninguna experiencia, Sr. Velasco, no saque de contexto
mis palabras. Y cuando digo que me lo tuvieron que explicar tres veces, lo que usted pide que
sea reconocer las cosas, fíjese, no le dije que me tuvieron que explicar, he dicho que me lo
tuvieron que explicar tres veces porque no lo entendía, no saque de contexto mis palabras, no
se las lleve hacia un sitio que no es el que toca, yo creo. Si usted sigue creyendo estas cosas,
yo, al menos, aclararé que no son como usted las dice.
Sr. Velasco: Yo creo que a lo mejor usted no las entiende como yo las digo, tiene su forma, por
supuesto. Pero no voy por ese camino, le vuelvo a repetir, sino le aseguro una cosa que sería

contundente porque es mi obligación denunciarlo o pedir responsabilidades, no ha sido el caso
este.
Sr. Alcalde: La mía es aclarar que al menos lo que yo entiendo que declaro. Sra. Esquius,
quería intervenir.
Sra. Esquius: Bueno, es que como ha estado hablando de los técnicos todo el rato y aquí ha
hablado de dos temas y sobre todo este de la avenida de Londres, yo fui técnico del
Ayuntamiento durante dos años, le aseguro que no nos queremos equivocar en los informes,
que queremos hacerlo bien pero que lo que no pueden hacer los políticos es revisar ese
informe porque ese informe requiere unos conocimientos que tienen los técnicos, en este caso,
un arquitecto tiene las normativas, sabe todas las normativas tanto del ayuntamiento como de
la Generalitat o las que le sean competentes en ese caso y cuando emite el informe nadie lo
cuestiona. Evidentemente, nos podemos equivocar. Es lo único que quería decir.
Sr. Alcalde: Gracias, Sra. Esquius. Si no hay ninguna intervención más. Per part d’Esquerra, sí,
d’acord.
Sra. Aragonès: Una cosa molt breu. Ja que ens diu que l’alt incompliment en els terminis està,
de la tramesa d’informació em refereixo, està subsanat, que si ens pot argumentar els motius
d’aquest retard per no haver complert i respectat els terminis.
Sr. Gallardo: Li explico. En aquell moment tinc aquí la parrilla, si la volen vostès, la parrilla
d’incompliment, perdó, d’incompliments, no, de retiments que s’havien de fer en aquells
moments que són uns 35 retiments que s’havien de fer. D’aquests retiments, precisament els
que afecten a l’endeutament que són quatre, perdó, cinc, són els que es van endarrerir en dies,
endarrerir en dies. En aquell moment, el que va succeir, ho vaig esmentar també a la Comissió
Informativa, normalment hi havia dos tècnics al departament...
Sra. Aragonès: Ho dic perquè jo hi era present a la Comissió i ja m’hagués estalviat la
pregunta.
Sr. Gallardo: No es preocupi, no es preocupi perquè a lo millor com va haver-hi bastant, també
he de reconèixer que no se’ls va lliurar l’informe en aquell moment, se’ls va lliurar l’informe en
aquell moment, no se’ls hi havia lliurat abans, tema desafortunat del qual demano disculpes
davant de tots vostès i que m’encarregaré que aquests temes més de tipus tècnic tinguin
vostès la informació sempre molt abans pel seu abast i poder-la preguntar. Llavors, repeteixo,
l’any 2015 va haver-hi un dels tècnics en baixa maternal, llavors, va haver alguns
endarreriments puntuals que van afectar precisament en els temes d’endeutament però que
dels 35 retiments que en aquell moment s’havien de fer, només aquests van patir una demora.
Com va també indicar l’interventor a la Comissió Informativa, va ser un tema de dies, es van
subsanar i ara això ja no ha tornat a passar. És un tema purament de manca de recursos.
Sr. Alcalde: Per part del grup de PDeCAT.
Sr. Chamizo: Sí, dos, una coseta només. Jo m’he mirat també l’informe com la resta de
regidors i demés, és correcte, no? Suposo que a partir d’ara es prendran les mesures, com ja

va dir vostè a la Comissió Informativa, que es faria però jo només li faré un incís perquè ja he
dit, sempre ho utilitza vostè i és una cosa que no m’agrada, vostè compara sempre amb la
resta de municipis i, clar, en aquest cas, la resta de municipis no han pagat els 400 mil euros
que esperem ens tornin per una sentència. És a dir, Cambrils o Madrid, és igual el que passi en
aquests municipis, ens hem de fixar en el nostre, hem d’intentar fer les coses, la feina ben feta
perquè al final qui paga aquests 400 mil euros hem estat nosaltres. Ja està, és això, la
comparació, però la resta ho trobo correcta.
Sr. Gallardo: Aquest tema, a veure, recullo les seves paraules però el que he volgut il·lustrar
realment és que no és un problema aïllat. Fora preocupant que només fos un problema que
s’ha donat a l’Ajuntament nostre, fora preocupant, però per il·lustrar que efectivament això no
ha estat així els he comentat que pràcticament tots els ajuntaments que a finals del 2008 i
durant 2009 i fins i tot 2010 van manllevar préstecs per qualsevol circumstància, bàsicament
inversions, els van, utilitzant una paraula... els van encolomar aquest producte, els van col·locar
aquest producte, producte d’una venda creuada que jo crec que no és ortodox i que molts
tribunals en molts casos, repeteixo, per ajuntaments de la nostra mida estan reconeixent que hi
ha hagut una mala comercialització, una comercialització errònia. Evidentment, nosaltres no
ens podem comparar amb Madrid ni amb la Diputació de Barcelona ni amb l’Ajuntament de
Reus però també és cert que, per analogia, si aquests ajuntaments que tenien una capacitat
negociadora molt més forta que la nostra i amb uns tècnics no més bons, ni de bon tros, però
molts més tècnics que els que teníem nosaltres, hi van caure, van ensopegar amb aquest
tema, doncs, imagini’s nosaltres que teníem menys recursos i una posició negociadora
substancialment més tova, més inferior a la que presenten aquests ajuntaments. Evidentment,
el que hem fet, jo, per la seva tranquil·litat, jo el que els vull esmentar és que els mecanismes
per redreçar aquesta situació han funcionat més enllà dels polítics. Quin ha estat aquest
mecanisme? Que quan es detecta que hi ha sentències en contra de les entitats bancàries per
aquestes qüestions que beneficien ajuntaments de la nostra mida, els mateixos tècnics del
departament m’ho fan saber, jo també segueixo aquests temes per qüestions professionals, i
ens adonem tots plegats —que seria la meva vessant de tècnic però l’altre tècnic que tenim al
departament que és un senyor que té una gran experiència en el món bancari i que ens ha
ajudat moltíssim en aquesta tasca, entre d’altres— es detecta tot plegat que hi ha aquesta
situació. Això és un tema important, no és ni el polític de torn ni es, que no és la seva tasca, és
el mateix l’Ajuntament, els seus tècnics els que han parlat d’aquestes qüestions, detecten
aquesta circumstància i automàticament ens reunim, ho parlem, cerquem documentació i
verifiquem que hi ha possibilitats I, abans d’anar a la Junta de Govern local i dir-li que hem
d’anar a un pleit amb el Banc de Sabadell, que no és del gust de ningú perquè és un proveïdor
habitual de la casa, fem un, requerim un informe previ i aquest informe ens dona la raó i,
sobretot, per un treball previ que també fa el departament analitzant tota la documentació,
l’acord del Ple, el contracte, el qüestionari MiFID, etcètera. I això ens porta a una proposta del
departament vers la Junta local de Govern i, amb bon criteri, la Junta local de Govern ens diu
“si hem d’anar a pleit, anirem a pleit però intenteu arribar a un acord”. I s’intenta, s’intenta amb
l’entitat financera, es fa un arbitratge privat, si es vol, un intent de conciliar posicions. Al menys
es cercava que se suspengués aquest contracte i es negociés el retorn d’una part dels recursos
que ha suposat la seva aplicació. No va ser possible, el banc considera que ha estat un
producte ben comercialitzat i que li assisteixen totes les seves raons per defensar-ho. Doncs,
bé, hores d’ara, això ja està als tribunals. És una pràctica que ens hem d’acostumar perquè és
així. I seguirem treballant amb el Banc de Sabadell, sens dubte, perquè ens han presentat

ofertes i ells són sabedors que en aquest tema concret tenim un litigi i els litigis es resolen als
tribunals. Jo els faig esment de tot aquest tema perquè tinguin la tranquil·litat de que els
mecanismes interns de l’Ajuntament funcionen.
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha cap intervenció mes, passaríem al següent punt.

Expedient número: 10243/2017
Identificació expedient: Donar compte al Ple de L’Informe de Fiscalització de
l’endeutament 2015
Tràmit: Donar compte al Ple

INFORMACIÓ AL PLE
En virtut del que estableix la Disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, s’adjunta l’informe de fiscalització
limitada financera i de legalitat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’exercici 2015,
realitzat per la Sindicatura de comptes.
Mitjançant aquest donar compte es dóna tràmit de coneixement al Ple de la corporació alhora
que es publica l’informe en seu electrònica corporativa.
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9. Recursos Humans: Expedient 2663/2018. Aprovar, si s’escau, l’adequació
retributiva singular, d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada en
sessió plenària de data 15 de gener de 2018, d’uns llocs de treball.
Sr. Alcalde: En aquest cas és aprovar, si s’escau, l’adequació retributiva singular, d’acord amb
la relació de llocs de treball aprovada en sessió plenària del 15 de gener del 2018. Això fa
referència al col·lectiu de la Policia Local, concretament, per tal de donar resposta a la relació
de llocs i es demana aquí l’adequació retributiva singular per equiparar el sou de policies locals
al nivell d’altres poblacions com la nostra. Si hi ha alguna pregunta o aclariment per part
d’algun grup. No? No? Per part del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Si, a veure, nosaltres [Inaudible 54:05] que vam votar en contra de la relació de
llocs de treball i veient l’expedient, nosaltres no hi votarem a favor d’aquesta adequació
singular. Pensem que una de les tasques molt, molt important que té la Policia Local és la
proximitat amb la gent i pensem que, en aquests moments, segons el que nosaltres em pogut

veure i comprovar, no hi ha proximitat amb el municipi, no hi ha proximitat amb la gent i
pensem, segons l’expedient, que aquesta singularitat per nosaltres no és suficient. Parla
únicament a nivell de seguretat seva, és a dir, parla a nivell del tema dels últims atemptats que
es van produir al municipi i, en principi, ja se’ls va proveir d’unes armilles antibales i demés
però jo crec que això tindria que haver anat més enllà de només la seva seguretat, també
suposo que hauria d’haver anat en base a la seguretat del nostre municipi, és a dir, es podrien
haver fet tasques de prevenció antiterrorista, no sabem si han fet. Per tant, està molt bé que
per cobrir la seva perillositat se’ls habiliti qualsevol mitjà que tinguin al abast però també la
població hem de percebre que aquesta seguretat de la ells entenen i estem d’acord, també
l’han de transmetre cap a nosaltres, per tant, en aquest cas, aquesta singularitat no la veiem.
Per tant, votarem en contra.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor...
Sr. Gallardo: Molt breument, Sr. Alcalde, gràcies. Home, em preocupa el que em comenta. Jo si
vostè percep que hi ha alguna disfunció entre la Policia Local i alguna part del municipi, jo els
encoratjo a que m’ho facin saber com a responsable polític perquè, pel que m’està dient,
alguna cosa grinyola, entenc. Els agrairia que m’ho fessin saber a fi efecte de redreçar
qualsevol situació. Jo crec que aquest és un altre tema respectable, evidentment, important que
vostè treu a col·lació, però el que estem fent aquí es una adequació salarial en base a uns
criteris de singularització previstos per la normativa legal vigent i que, també és un tema
important, els faig esment que el cost, la massa salarial roman gairebé inalterada perquè es
finança aquesta singularització amb l’amortització de dues places d’agent i amb una reducció,
amb un compromís de reducció d’elements com hores extra. Per tant, aquest tema és aquest.
El que m’ha dit vostè em preocupa i jo li agrairia, si més no, ni que sigui fora del Ple, que em
fessin arribar quins elements consideren vostès que són millorables en la gestió de la Policia
perquè, els hi dic de forma molt clara, els agents i els comandaments de la Policia Local són
persones expertes, són persones que porten molt de temps aquí, coneixen molt bé el municipi,
no tinc constància de que hi hagi queixes o disfuncions en moments anteriors, si això succeeix
segurament serà per una qüestió de mala gestió del responsable polític que sóc jo, per la qual
cosa em preocupa i li agrairé en la mesura que vostè pugui i qual li resulti adient que em faci
arribar aquells punts que vostès, el seu grup, considera necessari tractar i/o millorar. Gràcies.
Sr. Alcalde: Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? D’acord.
Identificació de l'expedient: Adequació retributiva singular d’uns llocs de treball
Número d'expedient: Serveis Interns / Secretaria General / 06.00 Recursos Humans /Exp:
2663/2018
Tràmit: Ordinari

Antecedents

1.

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en la seva sessió extraordinària de data 15
de gener de 2018, va aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp per a l’any 2018. Aquest acord es troba publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona núm. 33, de 15 de febrer de 2018.

2.

Els Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Tarragona havia emès un informe jurídic en data
20 de febrer de 2017 relatiu als efectes jurídics de l’aprovació d’aquesta relació de llocs de
treball. Aquest informe concloïa que:
1. Les adequacions retributives singulars, associades a modificacions en el contingut del
lloc de treball constitueixen una excepció al principi general de la limitació dels
increments retributius del personal del sector públic establertes a les lleis de
pressupostos.
2. L’aprovació o modificació de la RLT o altre instrument d’ordenació i planificació dels
RRHH pot contenir adequacions retributives singulars i en conseqüència generar
efectes econòmics més enllà de les disposicions de les lleis de pressupostos de l’Estat,
en els supòsits i en les condicions que es descriuen als fonaments jurídics d’aquest
informe.
3.

L’aplicabilitat dels increments retributius que es recullen ala RLT aprovada per
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i per tant la seva quantificació efectiva a efectes
pressupostaris, dependrà de l’estudi individualitzat de cada lloc afectat, per determinar
si efectivament es tracta d’una adequació retributiva singular, associada a una
modificació del contingut del lloc de treball en el sentit definit per la Jurisprudència o,
per contra, es tracta d’increments no associats a cap dels elements que justifiquen
l’excepció prevista a l’article 19.7 de la Llei de Pressupostos de l’Estat de 2016, vigent.

3.

La Subdirecció general d’ordenació normativa i recursos de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Despeses, del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en data 17 de maig de
2017 va emetre el seu informe jurídic en relació a l’increment retributiu derivat de la relació
de llocs de treball, el qual concloïa que l’increment de retribucions com a conseqüència de
l’aprovació d’una nova relació de llocs de treball per l’Ajuntament no s’ajusta a les normes
bàsiques pressupostàries, ja que no pot considerar-se com una adequació retributiva
singular i excepcional, màxim tenint en compte el volum d’increment que representa en el
cas plantejat.

4.

La Consultoria de dret local Lefebvre el Derecho ha emès, a petició de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, un informe de data 9 d’agost de 2017, en el qual conclouen el
següent:
1.

La RPT se erige como el instrumento técnico idóneo y obligatorio a través del cual se
puede modificar el contenido y valoración económica de cada puesto.

2.

Las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, efectuadas a través de la
RPT, no están sujetas a la limitación establecida en el art. 18.Dos LGPE 2017,
siempre que las mismas traigan causa de una correcta valoración de los puestos de
trabajo nunca realizada anteriormente (ex novo), o por razones de creación de
nuevos puestos, o modificación sustancial de los preexistentes, realizada mediante la

aplicación de conocimientos científicos o prácticos que busquen la objetiva
adecuación entre el contenido del puesto y su compensación económica.
3.

Como ya se ha indicado en la Sentencia del TS de 20 de mayo de 2011 (EDJ
2011/99965), entre otras, lo que está, en su caso, sujeto a los límites de la LPGE es
el Presupuesto anual y no la RPT y, por ello, cabe que no se aplique la RPT en un
solo ejercicio presupuestario y se pueda diferir su aplicación a lo largo de varios años,
tal y como indica la Sentencia del TS de 14 de julio de 2008 (EDJ 2008/147655).

4.

En consecuencia, si la Corporación ya ha aprobado la RPT, si bien no la han
aplicado todavía presupuestariamente debido a las limitaciones fijadas por las LPGE,
cabe que acuerden la aplicación de la RPT gradualmente en diversos ejercicios
presupuestarios y puedan acordar la aplicación de algunos incrementos retributivos
singulares que resulten de la valoración objetiva en la RPT de esos puestos
singulares y concretos, como excepción de adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los
puestos de trabajo.

5.

Para ello, habría que adoptar el acuerdo, previa negociación sindical, de aplicación
gradual de la RPT en los ejercicios sucesivos que se determine y aprobar la
modificación en la Plantilla presupuestaria correspondiente a los puestos de la RPT
afectados que se haya decidido aplicar en este ejercicio, con las adecuaciones
retributivas de carácter singular y excepcional imprescindibles por el contenido de los
puestos de trabajo, cuyos retribuciones resultan incrementadas por encima del
incremento general determinado por la LPGE 2017.

5.

El cos de la Policia Local de Mont-roig del Camp està subjecta, com la resta de cossos
policials, als nivells d’alarma terrorista provocats per diferents atemptats, alguns d’ells molt
greus i recents en municipis limítrofs. Aquest fet implica l’assumpció d’un grau de
perillositat més elevat en l’exercici de la seva tasca. Per aquest motiu s’ha elevat el règim
de protecció amb armilles antibales, que els membres del cos han de dur en totes les
seves tasques. Aquestes armilles provoquen un grau elevat de penositat en el treball,
sobretot en les tasques realitzades a la via pública i en època estival.

6.

Analitzat legalment des del punt de vista de recursos humans, hem d’afirmar que les
retribucions que poden percebre els funcionaris públics a l’administració són taxades.
El complemento específico retribuye las especiales características de algunos puestos
de trabajo a cuyos efectos han de tenerse en cuenta los siguientes factores:
- especial dificultad técnica;
- especial dedicación;
- responsabilidad;
- incompatibilidad;
- peligrosidad o penosidad.

Las dos características fundamentales del complemento específico son:
a) Concreción: se fija atendiendo precisamente a las características de un puesto de
trabajo.
b) Objetividad: se atiende a las condiciones particulares de ese puesto de trabajo,
ajeno a todo matiz subjetivo derivado de la persona titular del puesto que lo
desempeña.
(Fuente: Memento Empleado Público)
7.

Per tant, doncs, es proposa aplicar pressupostàriament la relació de llocs de treball només
de forma singular, a determinats llocs de treball singulars i concrets.
Els llocs de treball proposats corresponen a places d’agents i responsables de la Policia
Local.

8. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 7
de març de 2018

El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; ERC, C’s i FIC) i 4 vots en contra (grup municipal: PDeCAT) acorda:
1.
Aprovar l’adequació retributiva singular, d’acord amb la relació de llocs de treball
aprovada en sessió plenària de data 15 de gener de 2018, dels llocs de treball següents:

2.

Orgànic

Denominació del lloc

Policia Local
Policia Local
Policia Local

Sergent
Caporals
Agents

Complement
de destinació
22
22
22

Complement
específic
21
19
18

Les retribucions anuals per cada lloc de treball de la Policia Local és de:

SB

Nivell

CD

Nivell

CE

TOTAL ANUAL

Sergent

10.083,76

22

7.281,26

21

24.966,89

42.331,91

Caporal

10.083,76

22

7.281,26

19

20.966,89

38.331,91

Agent

10.083,76

22

7.281,26

18

16.766,89

34.131,91

3.

El cost de la Policia Local pel que queda de l’any 2018 per un sergent, sis caporals i vint-idos agents, ascendirà a un total de 1.025.924,31.-€, dels quals 771.371,66.-€ corresponen
a retribucions i 254.552,65.-€ al cost de la Seguretat Social:

SB

Nivell

C. Destí

Nivell

C. Específic

TOTAL

Sergent

7.562,82

22

5.460,95

21

18.725,17

31.748,93

Caporal

7.703,99

22

5.460,95

19

15.725,17

28.890,10

Agent

7.703,99

22

5.460,95

18

12.575,17

25.740,10

TOTAL

Número efectius

TOTAL

Sergent

31.748,93

1

31.748,93.-€

Caporal

28.890,10

6

173.340,59.-€

Agent

25.740,10

22

566.282,15.-€
771.371,66.-€

4.

Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Mocions
Sr. Alcalde: Punt 10, passaríem ja a mocions. Hi ha tres mocions que es van presentar a la
Junta de Portaveus, de les tres, Esquerra Republicana, si vol fer ús de la paraula.

10. Moció. Expedient 3056/2018. Presentada pel grup municipal ERC per
l'acostament presos polítics.
Sra. Aragonès: Nosaltres presentàvem, en principi, una moció per l’acostament dels presos
polítics però la retirem perquè la volem presentar a l’abril ja que el company Abbas Amir,
primer, ningú la justificat i ell ha justificat que no podia venir avui al Ple per motius laborals,
aleshores pensem que seria més idoni presentar aquesta moció al Ple del mes d’abril quan ell
hi sigui present. Gràcies.

11. Moció. Expedient 3057/2018. Moció que presenta el grup municipal PDeCAT
per instar al govern de l'Estat Espanyol a rescabalar els imports que va

deixar de subvencionar des de l'any 2008 a la Generalitat per a l'educació de
0 a 6 anys i reclamar a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les
escoles bressol municipals.
Sr. Alcalde: Gràcies. Aleshores, passaríem a les altres dues mocions. En aquest cas són del
grup del PDeCAT.
Sra. Margalef: La primera moció que presentem és per instar al Govern de l’Estat espanyol a
rescabalar els imports que va deixar de subvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat per
l’educació de 0-6 anys i reclamar a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles
bressol municipals, això ja ho vam avançar al Ple passat. El motiu principal d’aquesta moció és,
primer, per donar una versió, creiem, més real dels fets i de la situació en què es troba el
finançament de les llars d’infants per part de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament i Estat i
també per fer una descripció, creiem i entenem, més acurada d’aquesta situació. El nostre
municipi compta amb les llars d’infants Mare de Déu de la Roca i Petete que són de titularitat
municipal i que atenen prop de 130 alumnes amb servei des de l’any 1977 i 1994,
respectivament. La legislació estableix que l’atribució de competències en el marc de l’Estatut
són d’àmbit local, que això no vol dir que la Generalitat de Catalunya no tingui competències,
per tant, no són exclusives ni de l’àmbit local ni de la Generalitat sinó que són compartides. Des
de l’àmbit local es pot gestionar, decidir, planificar una part de les llars d’infants però el
currículum, els docents, la regulació d’aquests espais correspon a la Generalitat de Catalunya.
Però, de fet, com sol ser normal, cosa que no passa sovint a l’Estat espanyol o amb el Ministre
Montoro, quan et traspassen una competència, t’han de passar també els diners per executarla. I, per tant, si passem la competència als ajuntaments perquè puguin dir la seva en el tema
de les llars d’infants, també hem de passar aquests recursos. I d’aquesta manera la Generalitat
ha anat firmant convenis, competències que es basaven en un finançament dels plans
territorials que venien dels pressupostos de l’Estat i els números són els que són. Entre el 2008
i fins el 2017 diríem que la Generalitat ha deixat d’ingressar més de 600 milions d’euros
destinats a l’escolarització dels infants de 0-6 anys. Llavors, quan s’inicia un programa,
s’avancen diners i, quan convé, l’Estat deixa de finançar com s’ha vist quan va entrar el Govern
del Partit Popular l’any 2012 es van destinar zero euros en els pressupostos per l’educació dels
infants de 0-3 anys. Evidentment, la Generalitat això no ho pot suportar sola i són les
diputacions que intenten apaivagar el mal finançament de l’Estat, una vegada més. Llavors, en
comissió mixta entre l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis es
va acordar que, si es dicta sentència ferma del TSJC, no seran només els ajuntaments que han
reclamat judicialment sinó que seran tots els que rebran els diners, esperem, no de la
Generalitat de Catalunya, sinó a través de la Generalitat provinents de l’Estat espanyol. I,
nosaltres, aquesta és la moció que presentem.
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup vol fer ús de la paraula?
Sr. Velasco: Yo quería comentar una cosa porque en esta moción le agradezco el párrafo que
han retirado pero creemos que esta moción hace una, de hecho, está haciendo un juego entre
las obligaciones del Estado y las obligaciones de la Generalitat. Donde quiero ir es que el
Estado no gestiona la subvención, lo que gestiona es la transferencia de dinero y la Generalitat
es quien decide crear las subvenciones. Y, evidentemente, quien ha hecho los recortes en esta

parte, en este paquete de subvención ha sido la Generalitat. Creo que en ese momento, si no
recuerdo mal, estaba la Sra. Irene Armengol, Rigau, perdón, dentro de Ensenyament, con lo
cual a veces creo que deberían instar directamente a la Generalitat. Creemos que, al Estado,
no lo vemos lógico. En el tema de las escuelas bressol creo que en el Pleno pasado ya nos
posicionamos y creo que estamos de acuerdo que se tendrían que pedir estas subvenciones.
Es el único aclaramiento porque la verdad es que cuantas más veces la he leído, hay una
mezcla de de quién es la obligación pero no hay que olvidar lo que le he dicho, que la
subvención, quien la gestiona es la Generalitat. Gracias.
Sr. Alcalde: Alguna intervenció més? Sí?
Sr. López: Primer de tot, jo sí que els hi volia agrair que quitessin aquest paràgraf perquè es
veu la bona voluntat de que el nostre municipi rebi la subvenció que fa uns anys va deixar de
percebre. En aquest sentit, com ja li vaig dir al darrer Ple, nosaltres ens hi sumarem, sigui el
govern que sigui, sigui de la manera que sigui, si els nosaltres veïns es veuen beneficiats per
aquesta moció, d’acord? Gràcies.
Sr. Alcale: Gràcies. Vol fer ús de la paraula?
Sra. Margalef: Gràcies. Sr. Velasco, la manca de finançament i qui castiga l’ensenyament de 03 anys és el Govern espanyol quan des de l’any 2008 es redueixen les subvencions i, a partir
de l’any 2012, les subvenció és de zero euros, no hi ha partida pressupostària per això,
l’eliminen. No li nego, nosaltres també volem el millor pel nostre municipi i per això creiem que,
si aquests diners haguessin continuat venint com venien anys anteriors, no estaríem fent el que
estem fent aquí, que estem intentant defensar els interessos d’aquest Ajuntament reclamant
diners a l’Estat espanyol i reclamant a la Generalitat de Catalunya [Inaudible 01:05:11] surti
aquesta sentència ferma, ingressi els diners que ens corresponen com a municipi.
Sr. Velasco: Los recortes en Educación, según un informe presentado por la Fundación Jaume
Bofill de 2014, fueron realizados por el anterior gobierno, fueron más allá de lo que exigía la
propia casuística de la crisis económica, recordamos, y le vuelvo a decir, que en ese mandato
la consejera Irene Rigau es la responsable que estaba y se redujo el gasto público por
estudiante en un 17,5%. El gestionar estos recursos es de la Generalitat y se redujo un 17,5%.
Sra. Margalef: Escolti, aquí a cadascú li toca fer la feina que li toca fer. L’Estat espanyol ha de
pagar a la Generalitat de Catalunya i la Generalitat ha de pagar als ajuntaments. La part que li
toca a cadascú. Quan alguna d’aquestes parts incompleix en el seu compromís o realment
retalla la partida pressupostària que tenia prevista, s’han de fer reajustaments. No vull justificar
a ningú, cadascú ha de fer la feina que li toca fer. Nosaltres estem aquí per reclamar que, com
a Ajuntament de Mont-roig, volem cobrar aquests diners, provinguin d’on provinguin, i per això
presentem aquesta moció.
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha més intervencions, passaríem a la votació. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria la moció aprovada. Hi ha una segona moció.

El municipi de Mont-roig compta amb la Llar d’Infants Mare de Déu de la Roca i la Llar d’Infants
Petete, dues escoles bressol de titularitat municipal amb prop de 130 alumnes, en servei des
de 1977 i 1994 respectivament. Les dues escoles llars d’infants han consolidat en aquest temps
un servei públic model i referent per a les famílies per la qualitat de l’educació als infants de 0 a
3 anys del municipi.
La legislació estableix d’una manera clara que l’atribució de competències a les administracions
locals ha de comportar els recursos corresponents, sigui una competència delegada en el marc
de la Llei de Bases de Règim Local o a través d’una competència atribuïda com a pròpia per
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
El fet que la titularitat de la competència en ensenyament infantil correspongui als ens locals,
no comporta que les administracions superiors quedin deslliurades de tota responsabilitat
financera. Tot al contrari: l’establiment de convenis entre la Generalitat i les administracions
locals comportava la competència de gestió i, per tant, la necessitat d’atribuir els recursos
econòmics necessaris.
A més però de la legislació bàsica, l’específica d’Ensenyament estableix que les llars d’infants
formen part de la xarxa de titularitat pública i són part del sistema educatiu, situació que acaba
de confirmar la responsabilitat financera de l’administració educativa. D’aquesta manera, la Llei
12/2009 recull que l’ensenyament de 0 a 3 anys és competència de la Generalitat i que aquesta
obligació s’ha d’articular mitjançant convenis. La mateixa llei regula la creació de places de 0 a
3 anys i la subvenció de les de titularitat municipal.
L’establiment de convenis de la Generalitat amb els ens locals comportava la competència de
gestió i, per tant, la necessitat d’atribuir-hi recursos econòmics. Així ho ha confirmat el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la Generalitat ha de finançar com pertoca
el servei de llars d’infants, donant la raó als municipis que així ho havien reclamat.
Cal recordar i denunciar a més que, en el període 2008-2011, l’Estat espanyol va reduir les
subvencions a l’educació de 0 a 6 (88 milions el 2008, 83,5 el 2009, 78 el 2010 i 17,5 el 2011) i
a partir del 2012 les va suprimir. D’aquesta manera, l’aportació que la Generalitat rebia de
l’Estat espanyol la va haver d’assumir el mateix departament d’Ensenyament que les va
destinar a subvencionar el segon cicle d’educació infantil que té caràcter universal al nostre
país.

El Ple de l’Ajuntament, amb 15 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; PDeCAT; ERC; FIC) I 1 abstenció (grup municipal: C’s) acorda:
1.

Instar al govern de l’Estat espanyol a rescabalar els imports que va deixar de
subvencionar a partir de l’any 2008 per als ensenyaments d’educació infantil a la
Generalitat de Catalunya

2.

Instar al govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar als ajuntaments, entre ells el de Montroig, les subvencions corresponents al servei de les escoles bressol entre els anys
2012 i 2015.

3.

Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al
govern de l’Estat espanyol, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a les escoles bressol municipals Mare de Déu de la Roca i
Petete.

12. Moció. Expedient 3058/2018. Moció que presenta el grup municipal PDeCAT
per crear una taula de treball per solucionar el problema de l'aparcament al
nucli antic i sobretot en persones amb mobilitat reduïda gent gran o
problemes de salutdels Membres de la Corporació

Sr. Alcalde: Hi ha una segona moció
Sra. Garcia: La segona moció que presentarem avui és per crear una Taula de Treball per
poder solucionar el problema de l’aparcament al nucli antic i, sobretot, amb persones de
mobilitat reduïda, gent gran o amb problemes de salut. Aquesta moció ve motivada per les
diferents queixes i diferents inquietuds que ens han fet arribar els veïns i veïnes del nucli antic
des de fa ja un temps. Al nucli antic de Mont-roig del Camp s’hi situen alguns dels edificis
emblemàtics o punts d’interès com poden ser l’església, el Centre Miró i la plaça Joan Miró i per
això creiem que és important preservar-lo, mantenir-lo i tenir-ne cura. Actualment hi ha molts
habitatges del nucli antic que disposen d’aparcament tancat en el propi immoble de forma que
s’hi accedeix de forma rodada però també n’hi ha de molts altres que no disposen
d’aparcament tancat propi i els veïns han d’estacionar als aparcaments habilitats que sovint
estan plens o queden lluny. Per accedir a les àrees d’aparcament pròximes i senyalitzades, un
dels accessos és el de la plaça Mossèn Gaietà Ivern on arrenca el carrer Major que baixa amb
una pendent de gairebé un 14% fins arribar al portal d’avall; la plaça Joan Miró constitueix un
llom o esquena d’ase amb punts baixos en els extrems des d’on es connecta amb el carrer de
la Mare de Déu de la Roca amb una pendent mitja de baixada de gairebé un 17%; i amb
l’aparcament de la Murada amb una pendent mitjana de més del 10%. Així doncs, tenint en
compte les característiques del nostre nucli antic, fer aquest recorregut a peu esdevé sovint,

sobretot per les persones de mobilitat reduïda o problemes de salut o gent gran, una tasca
difícil de repetir més d’una vegada al dia. En una primera instància, el que nosaltres havíem
pensat de preparar per aquesta moció era una sèrie de mesures per intentar solucionar o, si
més no, minimitzar aquest problema, com podria ser la creació d’una ordenança reguladora de
reserves d’espai d’estacionament o la reserva d’espais amb restriccions amb franges horàries,
caps de setmana... També havíem pensat quins podien ser els requisits per sol·licitar aquesta
targeta i inclús demanar també un estudi de mobilitat, tema de guals, direccions dels carrers,
espais disponibles, etcètera. Però, posteriorment, vam pensar que la millor manera d’intentar
solucionar aquest problema, que el volem solucionar, és crear una Taula de Treball on tots els
partits polítics, tant de l’Equip de Govern com l’Oposició, estiguin representats i on disposem
també d’uns tècnics de l’Ajuntament que ens puguin assessorar. Nosaltres podem presentar
moltes propostes i mesures però sovint potser no són factibles i també que en aquesta Taula
de Treball hi estiguin representats els veïns i veïnes del nucli antic perquè puguin exposar de
primera mà quins són els inconvenients que es troben al dia a dia. I, sobretot, un dels punts
més importants per presentar aquesta moció era el fet de que entre tots ens comprometéssim
amb els plaços i no estiguéssim demorant aquest tema mesos i mesos. Per tot això, per tot lo
exposat, el grup municipal del PDeCAT sol·licita als tècnics de l’Ajuntament de Mont-roig un
estudi de mobilitat del nucli antic com a punt de partida i, en segon punt, proposem crear en el
termini màxim de tres mesos, una Taula de Treball com ja he dit, amb representants de tots els
grups municipals, tècnics de l’Ajuntament i també veïns del municipi.
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup vol fer ús de la paraula?
Sr. Aragonès: Aquesta problemàtica del casc antic, com tu molt bé has exposat, és coneguda
per tot el poble. Jo, en una comissió que estàveu tots els grups, diferents grups que composem
l’Ajuntament de Mont-roig, ho vaig exposar. Jo no sé vosaltres quin seguiment heu fet o no heu
fet però jo vaig a explicar el que he fet jo. Jo em vaig posar en contacte amb l’Alcaldia per fer
un seguiment de què feia l’Alcaldia o l’Equip de Govern. Per part de l’Alcaldia, em consta que
han encarregat uns estudis tècnics per buscar la problemàtica d’aquelles persones, per edats,
per grups de salut o el que sigui, quants n’hi ha i quina solució es pot fer. També per part de
l’Alcaldia, sé que també aquest tema el porta el secretari, el tema de fer l’estudi d’aquestes
persones i de quina manera es podria prendre un acord plenari o de Junta de Govern per
buscar una solució englobada en aquestes persones. També sé que s’han fet inclús alguna
oferta o s’han fet contactes amb l’entitat bancària del solar del Casino. Per tant, des del dia que
jo us vaig exposar aquest problema o aquesta problemàtica en la comissió que estava en avui,
s’ha fet tot aquest seguiment. Jo no sé si vosaltres també heu anant a l’Alcaldia i a la Secretaria
i als tècnics a veure què es feia. No sé si ho heu fet. Ho heu fet? No sé, pregunto perquè
sembla que portar la moció és com si d’aquell dia no s’hagués fet res.
Sra. Garcia: Ara li explico, Sr. Aragonès. És veritat que en la passada comissió del mes de
gener vostè va comentar el tema i el Sr. Alcalde va dir que en prendria nota. Nosaltres, un mes
més tard, vam fer una trucada al regidor de Seguretat Ciutadana el qual ens va contestar que
no tenia constància del tema, ara ens posem al mes de febrer, i que li enviéssim un correu
electrònic explicant-li la problemàtica. De fet, fa una setmana, un parell de veïns del municipi
ens van comentar que se li va adreçar al Sr. Alcalde una altra vegada aquest tema i el Sr.
Alcalde va dir que en prendria nota. Clar, nosaltres el fet de que en prenem nota, no en sabem
res, envia’ns un email, ens dona una mica la sensació de que aquest tema, potser sí que és

cert que hi ha la intenció de solucionar-lo, de tirar endavant però creiem que, avui en dia, no hi
ha res fet, si no rectifiqui’m, Sr. Alcalde.
Sr. Alcale: No, no li puc rectificar. El Sr. Aragonès ha explicat tots els passos que estem fent
perquè ell sí que s’ha anat informant, si més no, quan m’ha preguntat a mi, jo li he anat dient
com anaven aquests passos. És cert que hi ha certa problemàtica entre diferents veïns, fa
temps que va sorgir aquesta problemàtica però ara hi ha més persones que tenen certa
dificultat per aparcar i, des del moment que va sorgir això, s’està buscant una solució que
permeti, en primera instància, donar resposta a aquests ciutadans que ho tenen més necessitat
però, en una segona instància, fer-ho més globalment i així ho estan fent des del departament
de Mobilitat, ja preveient i estudiant i, també, com ha comentat el Sr. Aragonès, s’ha parlat
també amb Secretaria. Ho estem fent. Quan algun veí se m’adreça i em pregunta, com va ser
fa poc, i em va preguntar “com està?”, sí, prenc nota, en aquell cas, no sé si es refereix a la
mateixa situació, va ser una veïna, em va dir “escolta mira”, vaig prendre nota del seu nom, del
seu telèfon per tal de que des del departament tinguessin en compte això. S’està treballant en
aquest tema, s’està treballant des de fa un temps, sobretot, des de que s’ha detectat que hi ha
més gent amb aquesta problemàtica, s’està contemplant i així es va contemplar en el
pressupost, ja vam preveure l’adquisició del solar del Casino i s’està negociant amb l’entitat que
seria una possible solució per donar resposta a aquesta problemàtica i estem treballant en
aquest tema igual que en d’altres que tenim oberts.
Sra. Garcia: Bé, llavors, avui, el que farem és presentar una instància perquè ens puguin fer
arribar tots aquests informes que estan preparant. Quan diu que fa que s’estan preparant
aquests informes? Quant temps fa?
Sr. Alcalde: Des del moment que va sorgir la problemàtica, sobretot, d’un cas, se li va donar
trasllat a la Policia, la Policia ha fet alguns moviments i estem buscant la solució. No podem fer
un traje a mida i solucionar un problema o dos, hem de buscar una solució que englobi, buscar
una solució que doni resposta a les diferents problemàtiques, d’acord? Per tant, des del
moment que se’m va traslladar, ho estan mirant. També he de dir-li una cosa que segurament
que vostès ja en son conscients. Tenim molts front oberts i no podem fer una única cosa i, per
exemple, el cos de la Policia se’ns està marxant la gent o vol marxar la gent perquè —que són
qui tindria que fer en primera instància aquests informes— perquè estan tenint altres condicions
econòmiques millors en altres municipis i no podem dedicar únicament una persona a fer
aquest estudi de mobilitat. Ho sento, l’administració és lenta, no només en aquest cas, en molts
casos, i com li deia tenim molts fronts oberts i anem a la velocitat que podem anar.
Sra. Garcia: Precisament, la moció, la intenció que tenia era precisament que tota la resta de
grups municipals poguéssim participar i poguéssim ajudar en la redacció d’aquestes mesures o
d’aquestes actuacions per tal de que, en un temps breu, es pugui solucionar. Aquesta és una
mica la intenció. Si vostès ens veten la nostra ajuda, doncs..
Sr. Alcalde: No, no, ni molt menys, no li vetem, ni molt menys. Poden fer totes les propostes
que considerin oportunes i, evidentment, quan arribi aquest punt a la Comissió Informativa
tindran la informació abans, després a la Comissió Informativa podrem debatre, poden portar
propostes que millorin la proposta que porti l’Equip de Govern a la Comissió Informativa, es
debatran i encara, si no estan contents, arribarà el Ple i vostès podran fer més propostes sobre

la proposta que faci l’Equip de Govern. No, no, el que passa que hi ha uns espais on debatre
segons quins temes, com és la Comissió Informativa o com és adreçar-se a l’Ajuntament quan
tenen alguna pregunta, o a l’Equip de Govern quan tenen alguna pregunta, se’ls hi respon,
nosaltres preferim que continuïn sent aquests espais.
Sra. Garcia: Bé, suposo que vostès entenen el motiu pel qual nosaltres presentem aquesta
moció, és a dir, a nosaltres també se’ns fan, ens arriben aquestes inquietuds, aquestes
queixes, ens fan arribar que aquesta problemàtica fa temps que va, que no s’ha donat cap
solució en mesos i és per això que nosaltres intentem donar-li una mica d’empenta a
solucionar-ho. És per això que presentem aquesta moció. L’objectiu és que se solucioni el més
aviat possible.
Sr. Alcalde: L’entenem i no repetiré ja el que hem parlat. S’està treballant en el tema, tenim els
recursos que tenim, la problemàtica abarca el problema que abarca i tenim d’anar apagant focs
en la mesura que puguem.
Sra. Garcia: Bé, jo l’última cosa que volia dir és que el que ens sorprèn, i ho torno a repetir, i és
que no fa ni gairebé un mes que el regidor de Seguretat Ciutadana no en sabia res del
problema i això ens sobta, la veritat.
Sr. Alcalde: Hi ha temes que es porten més directament des d’Alcaldia i n’hi ha d’altres que es
porten més des de la regidoria. En aquest cas, en el moment que jo vaig rebre això, ho vam
absorbir des d’Alcaldia i de vegades no ho expliquem tot perquè tenim, i en aquest cas, la
confiança perquè aquestes coses hagin passat alguna vegada però no té més.
Sra. Garcia: El que passa és que si vostès demanen un informe a la Policia Local, entenem que
el regidor n’hauria d’estar, si més no, assabentat. Entenc el que m’està dient, que és un tema
que vostè...
Sr. Alcalde: Doncs, miri, farem una cosa, el dia que li vagi bé, el que vulgui, quedem i vostè
passa el dia amb mi i veu una miqueta com funciona la casa, els informes... No, rigui, ja ho sé,
ja sé que és difícil entendre...
Sr. Chamizo: Això no és de rebut. Escolti, a veure, això...
Sr. Alcalde: Em deixa acabar, si us plau? Em deixa acabar? Després intervé, sense cap
problema. Vostès estan ficant en qüestió una sèrie de coses i jo, escolti, tenen tot el dret. Jo li
dic, escolti, per no fer una gran explicació, jo li convido a passar un dia i veurà tot el que passa
durant un dia i que es pot, i que ha passat, però no només en aquest cas, passa en molts
casos que a lo millor aquesta informació no arriba. I que tingui que fer el cap de la Policia un
informe i no ho sàpiga el regidor... Creu que tots els informes que fa el cap de la Policia que li
demana l’alcalde? Bueno, ja està, sí.
Sra. Garcia: Puc entendre el que hem diu, lo lògic seria que el regidor n’estigués assabentat, és
lo lògic.
Sr. Alcalde: Ja li he dit perquè no.

Sra. Garcia: Sí, sí, jo sol li dic que és lo lògic.
Sr. Chamizo: Dos coses. Suposo que és veritat que la Policia haurà fet informes que el regidor
suposo que tindrà constància però també suposo que quan parlen de solucionar han parlat
amb els veïns en aquest aspecte o...? Per que quan hi ha un problema generalitzat que el Sr.
Aragonès també es fa ressò suposo que han d’anar a buscar també a parlar amb la gent, si
han rebut queixes de la gent, quantes n’han rebut, quin és el problema principal. Han fet això?
No han parlat amb els veïns en dos mesos? S’ha dirigit vostè o el Sr. Regidor o la policia o, en
aquest cas, qui faci l’informe n’ha parlat?
Sr. Alcalde: En aquest cas, jo m’he dirigit a un directament i a l’altre, a través d’un familiar, sí,
estem en contacte.
Sr. Chamizo: I, després, per acabar la meva part, em sembla que ja és la segona vegada o
tercera vegada que ha dit en aquest mandat que ens obre la casa, que ens ensenya la feina
diària... i també l’invitem que un dia vegi el treball de l’Oposició, el que fem de carrer perquè
vegi que realment nosaltres també treballem, atenem a la gent, presentem mocions, o sigui,
també fem la nostra feina. O sigui que, si us plau, cada vegada que ens retreu això, lògicament,
per mi ens està desvirtuant el treball de l’Oposició, cosa que vostè també hauria de saber que
també ha estat a l’Oposició.
Sr. Alcalde: Gràcies. En cap cas, en cap cas, en cap moment des de que sóc alcalde jo he ficat
en qüestió la seva feina, en cap cas, en cap moment, vostès, sí. I cada vegada que fiquin la
meva feina en qüestió jo defensaré la meva feina. Jo, en cap cas, Sr. Francisco, li he dit mai
“hosti que no fan res” o “això que estan fent ho estan fent malament” o “aquesta moció que han
presentat...”, no. [Inaudible 01:23:05] Quan acabi, si us plau. Quan acabi vostè agafa la paraula
sense cap problema. Jo mai he qüestionat, d’acord? Vostès m’estan fent ara un tercer grau,
que ho trobo correcte, eh! i jo el que faig, a lo millor no li agrada, probablement no li agrada,
però la meva manera d’explicar-me i de dir-li “escolti, com que no ho veiem clar, jo li convido”,
ho sento si no li agrada, ho sento però és la meva manera, d’acord?
En aquest moment abandona la sessió el regidor Josep M. Aragonès Roca, grup municipal FIC.
Sr. Chamizo: No m’agrada perquè ja és la tercera o quarta vegada en aquest mandat que torna
a dir el mateix, és a dir, com “que estem tot el dia passejant, estem tot el dia fent coses, que no
donem a l’abast”, escolti, nosaltres traiem el temps d’on podem, tenim la nostra feina a banda
de tot això i, per tant, quan vostè parla que està a dedicació exclusiva per mi desvirtua el treball
de l’Oposició, senzillament això. Perdoni un moment, quan vostè rep un problema dels veïns o,
com vostè ha dit, una sèrie de cartes o queixes, lògicament, si és un problema que ja fa temps
que hi va, lògicament el primer és adreçar-se a la mare que són els veïns a veure quines
solucions podríem adreçar. Llavors, la nostra moció precisament era aquesta, agafar totes les
sensibilitats de la gent, partits polítics que porten treballant suposo, no sé, ja ho veurem quan
demanem tots els informes la data dels informes, lo que es demana en aquells informes...però
crec que en aquest cas nosaltres hem tingut que anar per aquí perquè veiem realment com ha
passat moltes vegades, després les mocions aquí es presenten, es deixen sobre el calaix, al
cabo d’anys surten vostès amb la mateixa moció que nosaltres o amb l’esmena que nosaltres

presentem i vostès han votat en contra i després l’executen i la veritat és que la feina que fem,
escolta, és poc agraïda, vostè ha estat a l’Oposició i sap que és desagraïda i, per tant, quan fa
aquests tipus de comentaris de que “acompanyeu-me un dia i veure-ho la feina que faig i tot
això”, escolti, acompanyi’ns a nosaltres també i veurà la feina després de la nostra jornada
laboral la que fem també d’Oposició, cosa que vostè també l’ha fet. Gràcies.
Sr. Alcalde: Sr. Chamizo, insisteixo, jo no qüestiono la seva feina, és vostè qui està qüestionant
la meva feina, d’acord? Torna-hi, una altra vegada, deixi’m acabar, si us plau, Sr. Chamizo,
deixi’m acabar. Escolti, torno a repetir el mateix, jo no qüestiono la seva feina i dient-li el que li
estic dient, de que li convido, jo no estic dient que vostès no fan bé la seva feina. I em diu “és
que és la tercera vegada”, i a lo millor ho faig quatre i cinc vegades, encara que a vostè no li
agradi, ho sento molt però és que no estic dient-li cap mentida i el que estic oferint és una
solució a uns dubtes. Sí, Anabel. Però, escolti, no crec que s’hagi de ficar d’aquesta manera
perquè jo en cap cas, en cap cas, li diré més, quan vaig veure aquesta moció vaig dir “quin
curro! Està molt bé!” i aquí hi ha presents regidors o sigui que no em digui això. No m’ho digui
això perquè no és cert, jo no fico en dubte la seva feina, Sr. Chamizo, de cap de les maneres,
ni la seva ni de cap grup de l’Oposició, precisament pel que vostè ha dit, jo he estat a
l’Oposició, sé el que és picar pedra a l’Oposició i és difícil. Ja està, però jo no ho qüestiono.
Sr. Chamizo: Si li ha agradat la nostra moció, parlem-ne i busquem solucions conjuntes i ja
està, únicament això.
Sr. Alcalde: Però...D’acord. Sí, Anabel.
Sra. Garcia: Sr. Alcalde, a veure, nosaltres lamentablement sabíem que aquesta moció no
tiraria endavant. És que casualment totes aquelles propostes que nosaltres o la gran majoria de
propostes que nosaltres presentem en aquest Ple o ja les tenen contemplades en el PAM o ja
s’està fent un informe o ja ho estem treballant... Clar, ens dona la sensació de que cada vegada
que nosaltres intentem presentar alguna cosa, per un motiu o per un altre, ens el tiren enrere.
Un exemple molt clar, el passat dia 8 de març del 2017 es presenta una proposta conjunta amb
Esquerra Republicana sobre el tema dels canviadors de nadons. Ha passat un any d’aquesta
moció, se’ns va dir que no s’aprovava perquè ja estava contemplada al PAM, ha passat un any
i encara no tenim cap canviador de nadons a les instal·lacions dels ajuntaments. Un altre
exemple, el tema de...ja ho diré, exacte, el tema de l’esport a l’aire lliure. Vam presentar una
proposta sobre el tema d’instal·lació de porteries de futbol, cistelles de bàsquet i altres
materials esportius a l’aire lliure. També ens diuen que no la tirem endavant perquè aquest punt
ja el tenen contemplat en el PAM, del juliol del 2017. Estem a març del 2018 i encara no s’ha
fet res sobre aquest punt perquè, segons vostès, estava en el PAM. Presentem esmenes en els
pressupostos, un total de 25 o 30 esmenes. Se’ns rebutgen totes les esmenes. Un exemple
molt clar, se’n presenta una el 2016 que és el Pla de l’entorn educatiu, ens la rebutgen. Al 2017
la tornem a presentar i ens la tornen a rebutjar. I ara resulta que l’Equip de Govern presenta un
Pla de l’entorn educatiu. O la Gala de l’Esport que era una esmena que nosaltres vam
presentar l’any 2017. Ens la rebutgen i resulta que uns mesos després fem la Gala de l’Esport.
Clar, a nosaltres ens dona la sensació que cada vegada que intentem presentar alguna
cosa...és el que li dic, ja hi estem treballant, ja hi hem pensat, està en el PAM...Sempre és la
mateixa resposta. Ara, en aquest cas, intentem presentar una moció que primer pensàvem
presentar mesures i diem “no, mira, no presentem mesures, proposem treballar tots en equip”. I

també se’ns diu “no, mira, resulta que no perquè això ja ho tenim pensat, ja hi estem treballant,
ja hem fet l’informe”. Bé, és una mica la sensació de que la nostra feina no se’ns té en compte.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció més? No? Passaríem a la votació. Vots en contra de la
moció? A favor? Abstencions? No crec que n’hi hagi. A favor? Sí? No s’aprova la moció.
Sr. Pellicer: Faig l’aclariment ara del vot perquè sé que després les coses es traslladen com es
traslladen. És a dir, és evidentment que nosaltres, el nostre grup, està a favor de trobar
solucions al casc antic i una solució genèrica però no entenc també que aquest Ajuntament,
nosaltres, ja des de fa, no des d’aquesta legislatura, des de la legislatura passada qualsevol
situació de qualsevol veí que tingués una problemàtica de poder arribar a casa seva per una
situació de salut se li ha buscat una solució. Hi ha diferents acords de Junta de Govern per ferho. Si avui hi ha algú de cas immediat, immediat que tingui aquesta necessitat mentre es resol
aquesta solució més genèrica dintre el casc antic, que evidentment que hi estem d’acord a
trobar una solució més genèrica, evidentment no sé pas perquè no utilitza aquest camí,
d’acord? És a dir, perquè hi és.
Sra. Garcia: Sr. Pellicer, i amb això acabo, jo sóc veïna del nucli antic i no és una problemàtica
d’un veí o de dos veïns, no estem parlant d’una problemàtica del carrer o de l’església Gaietà
Ivern, estem parlant del carrer Sant Antoni, del carrer Bisbe Macià, del carrer d’Amunt. Vostès
estan enfocant això en dos casos puntuals i jo els hi estic dient que aquesta problemàtica, i per
això els hi dèiem d’intentar col·laborar amb vostès, no és de dues persones en concret, és un
problema general de tot el nucli antic, Sr. Pellicer, no de dues persones en concret. Ja sabem
que s’ha intentat solucionar cada vegada que hi ha anat algú de manera individual a solucionar
aquest problema. Estem parlant d’un problema d’aparcament genèric en tot el nucli antic, Sr.
Pellicer, no sol aquests casos puntuals. Gràcies.
Sr. Pellicer: Perdoni, és que el problema d’aparcament, per exemple, ara amb la remodelació
de la plaça Miramar també se’ns està generant, no és el casc antic, és el nostre municipi que té
la capacitat dels carrers que té, té els vehicles que té i, dintre d’això, aquest equilibri de buscar
que la gent pugui caminar pel carrer i aparcar és el que és. Les nostres possibilitats són les
nostres possibilitats. Els vam adelantar que estem intentant buscar un pàrquing molt dissuasiu
a l’entrada del municipi perquè la gent hi pugui aparcar, clar, en el moment que generem
pàrquing i després volem treure els cotxes del carrer, segur que sempre hi haurà algú, i
nosaltres som els primers en voler arribar a casa amb el cotxe i tenir-lo davant de la porta i tot
això. Clar, combinar tot això és molt complex.
Sra. Garcia: Sr. Pellicer però, i ara sí, per acabar, no és el mateix el pàrquing a la plaça Nova
que el pàrquing al nucli antic, ja li hem explicat que pel tema de pujades, baixades... En el nucli
antic la mitjana d’edat que hi viu al nucli antic deu ser segurament de 50 anys amunt. Aquesta
problemàtica és diferent a la problemàtica que vostè m’està comentant que, naturalment,
haurem de solucionar. Però estem parlant d’unes característiques en concret del nucli antic que
fa pujades amb pendents del 12-13-15% i que la majoria de gent... està envellit el nucli antic,
no hi ha gent jove i vostè això ho sap, Sr. Pellicer. Doncs, no compari aquest problema amb el
problema de la plaça Nova o amb el problema que poden tenir al passeig marítim de Miami
perquè no és el mateix problema, Sr. Pellicer, no ho és el mateix.

Sr. Pellicer: El problema es va generar quan es va plantejar que el casc antic fos més peatonal
que d’aparcament, aquest és el problema. És a dir, que ara plantegem aquí dalt a Mont-roig
tornar al que estàvem abans, bueno, és una qüestió d’asseure’ns i parlar-ho. Segur que
trobarem diversitat d’opinions i diversitat de d’allò però jo segueixo dient que a totes les
persones que en un moment determinat, per vellesa, per situacions de que es genera en aquell
moment, de salut, que tenen una necessitat imminent d’això, jo crec que l’Ajuntament té
capacitat per donar-los resposta.
Sr. López: Perdoneu. Jo volia fer una petita puntualització. Volia fer una petita puntualització
perquè amb el tema del Pla educatiu de l’entorn, per contextualitzar, d’acord? Això es presenta,
en el moment que vostès presenten aquesta proposta del Pla educatiu de l’entorn al
departament d’Educació hi havia una sola persona enfonsada en papers que no sabia per on
tirar, cap on havíem d’anar, no era el moment d’iniciar un Pla educatiu de l’entorn. Aquesta
persona estava al borde del col·lapse, de fet, aquesta persona va agafar la baixa i va agafar
una excedència per un any. Llavors, tornen a presentar això i entra una persona d’un altre
departament que no té res a veure amb Educació, d’acord? Trobo que tampoc és el moment
perquè tenim l’Oficina Municipal d’Escolarització, el Consell Escolar Municipal i una sèrie de
tasques prioritàries com és el transport escolar i d’altres que no podíem atendre. En el moment
en què nosaltres comencem a treure una mica el cap, reordenem el departament, hi ha tres
persones ara mateix al departament fent la tasca que abans només feia una, se’ns proposa des
del departament fer el Pla educatiu de l’entorn, és el moment ideal perquè tenim el personal,
tenim la capacitat i tenim la voluntat i hi ha la partida pressupostària per tirar-ho endavant.
Només volia fer aquesta petita puntualització.
Sra. Garcia: Jo també li vull fer una puntualització. Entenc el que m’exposa però sí que és cert
que hagués estat de rebut que quan vostè hagués exposat el Pla d’entorn educatiu hagués
pogut comentar que això podia venir d’una esmena que el PDeCAT va proposar l’any 20162017, com a punt de partida, també hagués estat bé.
Sr. López: És la seva visió.

Al Nucli Antic de Mont-roig del Camp s’hi situen alguns dels edificis emblemàtics o punts
d’interès de la població com són l’Església Parroquial, el Centre d’interpretació Miró, i la Plaça
de Joan Miró i per això creiem que és important preservar-lo, mantenir-lo i tenir-ne cura.
Hi ha molts habitatges del Nucli Antic que disposen d’aparcament tancat en el propi immoble,
de forma que s’hi accedeix de forma rodada però n’hi ha molts altres que no disposen
d’aparcament tancat propi i els veïns han d’estacionar als aparcaments habilitats.
Per accedir a les àrees d’aparcament pròximes i senyalitzades, un dels accessos és des de la
plaça de Mossèn Gaietà Ivern, on arrenca el carrer Major, que baixa amb un pendent gairebé

constant (del 13,50%), fins al portal d’Avall. La plaça de Joan Miró constitueix un llom o
esquena d’ase amb punts baixos en els extrems des d’on es connecta amb el carrer de la Mare
de Déu de la Roca, amb un pendent mitjà de baixada del 16,15% i amb l’aparcament de la
Murada, amb un pendent mitjà del 10,30%. Així doncs, tenint en compte les característiques
dels carrers del Nucli Antic, fer aquest recorregut a peu esdevé, per a persones amb mobilitat
reduïda o problemes de salut, una tasca difícil de repetir més d’una vegada al dia.
El Ple de l’Ajuntament, amb 6 vots a favor (grups municipals: PDeCAT; ERC; C’s) i 9 vots
en contra (grups municipals: PSC, AVX+; IMM; Grup mixt) NO S’APROVA LA MOCIÓ.
1. Sol·licitar als tècnics de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp un estudi de mobilitat del Nucli
Antic com a punt de partida.
2. Crear, en el termini màxim de tres mesos, una taula de treball amb representants de cada
un dels grups municipals, tècnics de l’Ajuntament i els veïns del nucli antic (afectats i no
afectats pel tema de l’aparcament) per tal de buscar la solució més idònia per a totes les
parts.

Afers sobrevinguts
No hi ha assumptes a tractar.
Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: Passaríem al torn de Precs i preguntes. El grup de Ciudadanos.
Sr. Velasco: Yo, me gustaría hacer dos preguntas. Vamos a ver. Una, nos gustaría que nos
informaría, creo que en la última Junta de Portavoces nos informaron, no estaba el Sr. Alcalde,
y nos informó el Sr. Enrique sobre la orden judicial de los desahucios de ocupas. Queríamos
tener un poco de información.
Sr. Alcalde: No hay ninguna orden judicial de los ocupas en estos momentos que nos conste.
Ha habido unas comunicaciones pero lo que… ¿lo explicas? ¿Sí?
Sr. López: Intento ser lo más breve posible. Nosotros intentamos hablar con la parte social del
BBVA porque hay unos pisos en la calle Colom que están ocupados y son propiedad del BBVA
o de Anida que era la empresa que se había creado en su día el BBVA. Intentamos hablar para
ver, ellos son los responsables de que en sus viviendas se cumpla la ley y hacer cumplir la ley
en los que en ellas viven. En fin, tenemos una reunión con el BBVA a ver qué intención tienen.
Nos comentan que todos los pisos que tiene el BBVA se han vendido a una tercera, una
empresa x y esa es la información que nos llega. Bueno, cuando aterrice esta empresa nos dirá
qué intenciones tiene, cómo lo puede hacer… Nosotros le decimos que nos faciliten los datos
para podernos poner en comunicación con esta empresa. Es decir, queremos solucionar el

problema que había de ocupas ilegales y si se puede regularizar o se puede hacer pagar un
alquiler social o se mira caso por caso la problemática que había en el edificio. Esta persona, a
través de una videoconferencia, toma todos los datos de la vivienda a la que nos acompaña
también una persona de la Policía local que es quien tiene todos los datos registrados.
Posteriormente, en la Junta de Portavoces, a mí me llega un comunicado que esta persona ha
enviado a Servicios Sociales diciendo que el día, el lunes día 12, iba a haber un desahucio de
46 viviendas de estos edificios, 46. Evidentemente, nosotros decimos “ostras, un viernes a las
dos del mediodía no tenemos poder de reacción”, no podemos ir a mirar caso por caso porque,
a ver, sí que tenemos constancia de que hay cinco personas en situación de vulnerabilidad que
sí que habían ido a Servicios Sociales, intentar mediar para que estas personas, estas cinco
familias no se fueran a la calle. Me pongo en contacto con la Policía local, ellos no tienen
constancia de que vaya a haber ningún tipo de desahucio, me pongo en contacto, perdón, la
policía local se pone en contacto con los Mossos d’Esquadra y tampoco tienen en ese
momento constancia de que vaya a haber ningún tipo de desahucio. Nos ponemos en contacto
con el Consell Comarcal que, a su vez, se pone en contacto con el juzgado de Reus y les
pregunta a ver si va a haber algún desahucio. No tenemos toda la información ninguna de las
partes. Lo que sí que es cierto es que el lunes por la mañana se presenta la secretaria judicial
a pedir una orden de desahucio, mirar todos los pisos que tiene en propiedad el banco, no
recuerdo el número, los noventa y pico propiedad del BBVA, lo que se hace es un
requerimiento de que tienen un plazo de 10 días para presentar un informe en el juzgado de
Reus que justifique la necesidad de la vivienda. Y lo que se está haciendo por parte de
Servicios Sociales es este trabajo a día de hoy. Sí que es cierto que solamente el hecho este
ha hecho que donde residía el problema, que era en la escalera C principalmente donde había
veintitantos ocupas, queden, si no recuerdo mal, siete, y, de esas siete, cinco tenemos
nosotros constancia en Servicios Sociales que quieren regularizar la situación. Es un tema muy
complejo que abarca varios años atrás y la situación actual es la que le acabo de comentar.
Sr. Velasco: De acuerdo. Gracias por las explicaciones. La siguiente pregunta es para el Sr.
Ángel Redondo. Nos gustaría que nos, yo he hablado con usted ya sobre este tema pero no
me quedó claro el tema del Mundialito. Me gustaría preguntarle un poco por el desarrollo y nos
preguntan que por qué en Miami no acercamos el Mundialito porque uno de los objetivos de
este evento, como me ha explicado, es promocionar y evidentemente potenciar los beneficios
de nuestros hosteleros, comercios, etcétera. Desde parte de estos sectores nos hacen la
pequeña pregunta de por qué sí y por qué no, teniendo dos núcleos que creo que
perfectamente se podrían haber combinado y se podrían haber alternado el funcionamiento de
uno u otro. Gracias.
Sr. Redondo: El Mundialito lo organiza una empresa que lo que hace es, centrando su sede
central en Cambrils, busca ubicaciones para albergar los cerca de 5.000 deportistas que vienen
a practicarlo. Desde el momento que nos vienen al municipio a intentar, los dos campos de los
que disponemos, poder practicarlo —he de decir que ya vinieron el año pasado y como no
teníamos los campos hechos no pudieron venir— nos presentan el proyecto y nos dicen que
invitan a los cinco equipos locales para participar. El Club Atlético Miami Playa hizo un esfuerzo
para intentar conseguir que esos cinco equipos estuvieran, no han podido este año porque
tienen pocos críos y me consta que ya están trabajando para el año que viene. Al no tener los
equipos locales lo que ha hecho la organización del Mundialito, que es quien lo hace, es en
Mont-roig tendremos la sede de Mont-roig y este año en Miami, no. Trabajaremos para tenerlo

el año que viene. Son ellos quien deciden, que nos piden y deciden. El hecho de que nosotros
queramos aprovechar este evento para potenciar, perfecto, seguimos trabajando en ello pero
quien decide dónde se va a hacer son ellos, la organización. Otra cosa es que nosotros, ya que
lo tenemos, lo que vamos a hacer es aprovechar al 100% para intentar generar negocio,
turismo, todo esto pero quien lo organiza son ellos.
Sr. Velasco: De acuerdo. Solo apoyarle para que el año que viene Miami esté también en este
entorno y disfrutemos de las instalaciones que creo que ahora sí que tenemos. Gracias.
Sr. Redondo: Apoyarme, no, apoyar al Club, quien lo necesita es el Club. Lo doy por hecho que
le va a apoyar.
Sr. Velasco: Quien lo necesita son las entidades de este municipio.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part d’Esquerra.
Sra. Aragonès: Volíem saber, no sé exactament a qui adreçar la pregunta sobre el curs de
català organitzat pel Centre de Normalització Lingüística que es va fer a Miami, ai! a Mont-roig,
que es va fer a Mont-roig, una miqueta com va anar, si es van poder cobrir les places, si algú
es va quedar fora i, en cas que hi hagués gent que s’hagués quedat fora, si es pot tornar a
repetir la formació.
Sr. López: Ara mateix no li puc dir si es va quedar algú fora o no. El que sí que sé és que hi va
haver 17 persones, 17, que potser el que s’havia d’haver fet és un nivell zero perquè moltes de
les persones, això ve d’Immigració, s’ha fet vàries vegades, algun any s’ha fet aquí a aquesta
sala l’entrega de diplomes, es porta directament des d’Immigració però no li puc dir si algú es
va quedar fora. Sí que hi ha la intenció de fer-ho perquè això ajuda a les persones que fan
aquest curs a legalitzar la seva estada en el nostre país. És per això que hi ha aquesta
afluència i aquestes ganes d’entrar dins aquest curset. Si s’han quedat fora, doncs, tenen la
possibilitat de fer-ho perquè això és una cosa que es fa anual. Sé que es van fer 17 places, sé
que el lloc on es va fer era Serveis Socials perquè no teníem en aquell moment un altre puesto,
era molt estret i era per la capacitat que teníem, no es va poder fer més. Si es va quedar algú
fora o no, pues, ara no li puc dir, si vol li contesto al següent Ple. La valoració és força positiva
des de Serveis Socials.
Sra. Aragonès: Coincideixo una mica amb el tema que diu del nivell perquè, de fet, va ser un
handicap que hi va haver perquè el nivell que s’oferia no s’adequava al nivell d’analfabetisme
que tenien els usuaris i el tema dels horaris també em sembla que també hi va haver alguna
incompatibilitat d’assistència. Una miqueta per tenir en compte el nivell i els horaris per facilitar
que sí que la gent pugui anar-hi.
Sra. Pérez: Si em permet, em fico pel mig perquè jo, quan vaig veure la informació d’aquest
curs, em va sobtar perquè com que normalment el fem des d’Impuls econòmic el tema de la
formació. Llavors dir-li que aquest curs venia ja fet des del centre, o sigui, l’Ajuntament no va
decidir ni el nivell, ni l’horari, era una subvenció que tenien i van decidir-ho fer aquí a
l’Ajuntament de Mont-roig i tot venia ja decidit.

Sra. Aragonès: Sí, això ho tinc entès així. És en el sentit de que el nivell del curs ja ve fixat, ja
ve predeterminat, el que passa és que és important encaixar els usuaris, les persones que
faran el curs, amb el nivell que se’ls oferirà perquè, aleshores, clar, el que es produeix és que hi
ha un desnivell i la gent deixa d’anar-hi perquè no se n’assabenta i no pot seguir amb
normalitat els continguts i, per tant, abandona. És més que res que hi hagi, potser, abans
d’impartit el curs, que hi hagi una mena de selecció de poder equiparar el nivell que tenen les
persones amb el nivell de català que s’impartirà. També amb l’Enrique. La pregunta sobre la
vaga feminista del 8 de març. A veure si tenen dades una mica del seguiment que va tenir,
sobretot, una mica arrel de la moció que vostès van presentar i que Esquerra Republicana es
va sumar i que vam votar a favor de fer una crida a les entitats i a les associacions. Si han
tingut temps de poder fer una valoració i una mica si coneixen l’acceptació i les actuacions de
les entitats i associacions.
Sr. López: La valoració, la veritat és que no sé quin seguiment es va fer des de l’Ajuntament, no
en tinc constància. Nosaltres farem la recerca i ja li comentaré al proper Ple si vostè vol.
Sra. Aragonès: Jo penso que és important que, si d’alguna manera des del Ple es va aprovar
donar suport a la vaga i, a més a més, instar a les entitats i associacions que s’hi sumessin,
també és important ara fer-ne una mica de valoració perquè per anys següents poder seguir
aquesta reivindicació i que tingui més força.
Sr. López: El que faré serà parlar amb els sindicats, que van ser qui va convocar aquesta vaga,
nosaltres ens vam adherir de la mateixa forma que s’hi va adherir vostè i preguntaré aviam quin
seguiment s’ha fet d’aquesta activitat. Jo vaig veure que força positiu, vaig veure força gent que
se sumava a la vaga. Ja preguntaré.
Sra. Aragonès: Recordo que es va dir que es comentaria o s’intentaria que el comitè
traspassés la idea de que poder una vaga total algú no es pot permetre el luxe de poder-ho fer
però sí que des de l’Ajuntament es transmetria al comitè la possibilitat de fer l’aturada de dues
hores i que, d’alguna manera, no es ressentis una mica el fet de que a la gent se li tregui part
del sou. Aquest gest, l’Ajuntament ho va fer a través del comitè? El comitè va fer alguna
proposta...?
Sr. Alcalde: A veure, lo que...perdoneu que estava, comentes que...
Sra. Aragonès: Em referia a que va sortir diferents vegades la setmana anterior i, a més a més,
per valorar la moció a la Junta de Portaveus...
Sr. Alcalde: Compensar aquestes dues hores?
Sra. Aragonès: No, compensar, no, és a dir, si nosaltres vam, bueno, vam incentivar, vam
promoure una moció per tot el tema de la conscienciació a la vaga, també hi havia el tema de
les dues hores de l’aturada i la pregunta és si aquestes dues hores d’aturada, a través dels
representants vostres al comitè, es va demanar que es col·laborés amb l’aturada de les dues
hores i quines repercussions econòmiques hi hauria. És a dir, es va arribar a alguna mena
d’acord o aquelles persones que van fer l’aturada de les dues hores hi haurà un detriment
econòmic?

Sr. Alcalde: Vam fer vaga i quan fas vaga hi ha unes conseqüències. El que sí que vam és amb
els sindicats, i ho van fer ells, és convidar a tothom que fessin aquestes dues hores. Era una
vaga. No hi ha hagut per part...sí que hi ha hagut alguna pregunta que ha estat resposta per
part del departament de Recursos Humans, “què passava amb aquestes dues hores?” I si és
una vaga és una vaga. I quan fas vaga saps perfectament què és el que passa. Aleshores, jo
crec que...
Sra. Aragonès: Ho sé perfectament.
Sr. Alcalde: Jo crec que en aquest cas, si han fet una vaga, no podem fer res més.
Sra. Aragonès: Aquest pel Sr. Alcalde. Hem preguntat en diferents ocasions sobre l’acte
institucional que es preveu fer al matí...ja veig que bufa, segueixi bufant perquè no desistirem.
Sr. Alcalde: No bufo, no bufo...
Sra. Aragonès: L’acte institucional del matí del 20 d’abril que es preveu la inauguració del Mas
Miró, bé, que no ens acaben de concretar. No ens acaben de concretar exactament qui vindrà,
més que qui vindrà, en què consistirà aquest acte institucional. Sabem que, en principi,
l’organitza una fundació que és privada que això és el que ens està reiterant i ens està repetint
constantment però el que és una evidència és que el Sr. Alcalde i la resta de regidors que
estan a l’Equip de Govern s’està acostant el 20 d’abril i, per exemple, la gent que treballem,
perquè aquell dia, un 20 d’abril, si ens interessa poder assistir en aquest acte institucional,
nosaltres necessitem uns dies o necessitem un temps per demanar aquest permís perquè jo,
per exemple, un divendres al matí estic treballant i estic mirant les cares i em consta que molts
de nosaltres també, per tant, aquell divendres al matí o no hi podrem ser per motius laborals o,
si hi podem ser, haurem de demanar un justificant o s’haurà d’explicar molt a l’empresa, per
tant, necessitem informació. No només per això sinó també pel fet de que ens va comentar un
acte institucional al matí i un acte més obert a la ciutadania en general cap al vespre i ens
estranya que estiguem a un 14 de març i aquest acte institucional que, pel que es veu, es
preveia com a molt institucional, molt pompós, etcètera, que no se sàpiguen més detalls.
Sr. Alcalde: Molt bé. He bufat perquè hem comentat a la Junta de Govern amb la resta de
l’equip que em faria aquesta pregunta per això... no, no..
Sra. Aragonès: Ha guanyat la porra. L’ha guanyat.
Sr. Alcalde: S’està acabant de tancar, encara no està tancat del tot i l’acte consistirà, en un
principi, al matí, crec que és cap a quarts de 12, una inauguració institucional en la qual es
convida des del president de la Generalitat fins a la vice-presidenta de l’Estat, res més cap
amunt. I, d’aquí cap a baix, totes les autoritats dintre del que suposaria que tinguin certa relació
o han tingut certa relació en algun moment amb el projecte. I això passa per directors generals,
consellers... El que sí que tenim previst és enviar una carta, surten la setmana que ve les
invitacions, a algunes personalitats ja se’ls hi ha avançat, és públic que era el 20 d’abril. Sabem
que la setmana que ve, bueno sabem, jo crec que no tindrem, a lo millor sí, però crec que no
tindrem govern de la Generalitat la setmana que ve, ojalà que sí, però igualment nosaltres el

que farem és convidar el president de la Generalitat, el conseller pertinent, els directors...
perquè donat el moment, si hi són, que sàpiguen que poden assistir. Evidentment, el president
de la Diputació, tots els regidors, alcaldes veïns, etcètera. I també s’està elaborant una llista de
presidents d’empreses de l’àmbit de la província de Tarragona amb el fi de que, en algun
moment i ara que ja és una realitat el projecte del Mas Miró, puguin ser partícips d’aquest
projecte o fer-los partícips d’aquest projecte. Aquest seria l’acte al dematí que consistirà en
dos-tres parlaments i ja està. Hi haurà un pica-pica amb productes de la terra i una visita.
Després, a la tarda, hi ha dues parts en la inauguració. Una primera part que encara no se sap
a quina hora s’iniciarà, que serà una jornada de portes obertes previ inscripció per tots els
veïns del nostre municipi, previ inscripció, i aquí es faran unes visites guiades amb tots els
veïns que vulguin i que s’inscriguin. És previ inscripció perquè no volem que es desbordi, si es
donés el cas, tenir més gent de la que es pot absorbir, hem de pensar que aquest espai te una
limitació per accedir-hi de número de persones i això condiciona el número de persones que
podrien venir en un moment donat. I després, cap al tard, crec que estem parlant de les vuit de
la nit, començaria, aleshores sí, que la inauguració de debò, si més no jo crec que és tant o
més important que la de la primera hora, la qual es preveu que aquí es convidarà totes les
entitats del municipi, serà una inauguració més local, més nostra amb una projecció d’un
mapping, una petita actuació, un pica-pica també, amb una mica de festa, una mica més
oberta, ja no hi haurà la visita, ja estarà tot...i això es faria, en un principi, cap a l’exterior del
Mas. Tot això és un esbós, encara s’han d’acabar de tancar serrells però una miqueta va per
aquí.
Sra. Aragonès: Val. Utilitza la paraula “personalitats” però segueix sense concretar.
Sr. Alcalde: Sí, li he dit, li he dit. Perdoni, Sra. Aragonès, li he dit i a més...
Sra. Aragonès: Sí, sí però, clar, és una evidència, de Govern de la Generalitat no n’hi haurà.
Això és una evidència. El 20 d’abril, la cosa és que arribi...
Sr. Alcalde: No ho sabem. No ho sabem.
Sra. Aragonès: Jo pensava en les invitacions que vostè les envia la setmana que ve, no? El 20
d’abril podríem tenir govern perfectament.
Sr. Alcalde: És un mes. Sí, home.
Sra. Aragonès: Sí, podem tenir govern perfectament, sí.
Sr. Alcalde: A veure, però si a vostè li preocupa, jo ja li dic que tope seria...
Sra. Aragonès: No, a mi el que em ve, o sigui, m’encanta perquè ho té tot preparat, vull dir, això
és bon senyal, s’hi està treballant i ja està. El que passa és que em desorienta una mica perquè
l’última vegada ens va dir que el tema de l’acte institucional no era una cosa que des de
l’Ajuntament, vostè com alcalde, els regidors, poguessin posar massa cullerada perquè com
que era una cosa organitzada per l’entitat, per la fundació privada, doncs, clar, quedava tot un
marge d’actuació de la fundació privada. Aleshores veig que ha avançat i que la direcció va per
aquí, perfecte. Després, al dir “la vice-presidenta” m’ha vingut una pregunta que feia dies que li

volia fer i ara no sé si és el moment però la llenço. Quan van venir a signar el conveni, la
Secretaría de Turismo del Ministerio, van signar un conveni com a mena simbòlic de
col·laboració institucional, etcètera i ja està o aquest conveni també anava acompanyat d’un
compromís de subvenció o un compromís de col·laboració econòmica?
Sr. Alcalde: Sí, hi havia el compromís per part, en aquest cas, de la Secretaría de Estado, per
un costat que s’incorporaria a la Junta del Patronat per uns acords previs amb la família, amb la
successió, i que anava acompanyat d’una aportació econòmica que en aquest any s’ha realitzat
i és una realitat de 200 mil euros, 200 mil euros ens ha ingressat a la fundació la Secretaría de
Estado de Turismo.
Sra. Aragonès: És que em quedava pendent saber l’import. Val, suposo que ens anirà donant
més detalls, no? D’aquí a allà?
Sr. Alcalde: Sí.
Sra. Aragonès: Perfecte. No, era per saber si a través de la fundació també pensen en altres
participants o en altres invitats el mateix dia, el de l’acte del matí, l’acte institucional. Ens anirà
transmetent més informació, suposo, més que res perquè si... val, perfecte.
Sr. Alcalde: Ja li he explicat, jo li torno a dir: president de la Generalitat, vice-presidenta del
Govern cap a baix. D’acord? En el seu moment jo li vaig dir “escolti’m...”
Sra. Aragonès: I això és el que està acordat amb la fundació o això és únicament el que
proposen vostès? Fundació, eh!
Sr. Alcalde: Pensi que és una fundació privada en la qual hi ha uns membres d’aquesta
fundació i que les decisions es prenen en una Junta de Patronat i que les decisions que es
prenen allà són les que li estic traslladant ara. Això és el que nosaltres farem però ja li vaig dir
en un àmbit privat que, si la família decideix convidar algú més, aquest president no pot dir “tu
no convidis a aquest perquè no toca o perquè jo no crec....” Per què? Perquè he de recordar-li
que la família li ha cedit aquest espai a la Fundació i ha donat 750 mil euros, o sigui, tenen un
pes molt important dintre del que és l’òrgan de govern de la fundació. Si us plau.
Sr. Pellicer: En relació a la família, ja que al començament també hi era, aquesta aportació que
fa l’Estat ve senzillament de que la família, en Joan Miró va fer la marca Espanya, els hi va
cedir gratuïtament. Al cap dels anys, arriba un moment que tu pots reclamar drets sobre
aquesta marca per això el tema en Turisme. El fet és que quan es va parlar de tot això i ells, en
ves de reclamar directament, que estaven disposats a d’allò van proposar a les tres fundacions
i a aquesta fundació fer, en ves de tenir-ho ells, que acabés formant part i formar aquest
conveni que va firmar el Sr. Alcalde i que van fent aportacions de diners en aquest sentit a la
fundació, tant aquí, a la de Mallorca i a la de Barcelona. Per tant, aqueta part ve d’aquesta
reclamació que va començar la família davant la Secretaria de Turisme.
Sra. Aragonès: Molt bé, gràcies. Una altra pregunta. Ara no recordo si va ser l’any passat o
l’altre, realment no he tingut temps per buscar-ho, que Esquerra Republicana vam presentar
una moció per la instal·lació de la fibra òptica al municipi i recordo que ens van demanar retirar-

la i així ho vam fer, argumentant que ens van explicar que no hi havia cap empresa disposada
a assumir les despeses de la instal·lació, el soterrament, etcètera i, a més a més, sobretot,
perquè els tècnics de l’Ajuntament estaven fent un estudi que s’allunyava bastant de la fibra
òptica i se n’anava més cap a les 4G. Passa el temps i no tenim ni una cosa ni l’altra, aleshores
nosaltres preguntem, pel fet de que tenim constància de que hi ha una empresa que està, de
fet ja té una cartera important de clients per la instal·lació de la fibra òptica a través de les
façanes dels edificis particulars i ja estan fent l’estudi de viabilitat i tenen suficient potencial de
clients per fer-ho, era per saber, aquest estudi que ens van dir dels tècnics de la casa, a veure
en quin moment està i quina continuïtat tindria.
Sr. Alcalde: Hi ha hagut diferents empreses interessades a instal·lar fibra en el nostre municipi.
En aquests moments la que més ha avançat és MÁSMÓVIL que, com bé explicava, ja té una
cartera important de clients, ha demanat un informe previ a l’Ajuntament però, en qualsevol
cas, encara que a l’Ajuntament no li agradés, podrien instal·lar igualment la fibra perquè no ho
regula directament l’Ajuntament. I, per una altra banda, hi ha una altra empresa que pretén
també donar servei de, en aquest cas, es diu via ràdio, no sé si és WiMAX, no em surt ara, no
em surt, no em surt, mitjançant ràdio, no per conducció sinó per ràdio, val, i també estem
parlant amb ells perquè també volen donar aquest servei al nostre municipi. En aquests
moments, les notícies que tenim és que en els pròxims mesos hi haurà en algun domicili del
nostre municipi que tingui fibra, sí.
Sra. Aragonès: Està bé, m’ha contestat una part de la pregunta però l’altra, no. Aleshores,
l’informe aquest dels tècnics...?
Sr. Alcalde: Sí, aquest informe es va traslladar a Localret i van iniciar una conversa amb
Localret i el que vam rebre de Localret es que, per més que volguéssim l’Ajuntament, no és una
qüestió únicament de voluntat de l’Ajuntament sinó que és voluntat de les empreses. I Localret
també el que ens va dir que properament hi havia empreses que estaven consultant per iniciar
el desplegament dintre del nostre municipi.
Sr. Pérez: Una pequeña aclaración sobre la fibra, perdona. La fibra óptica, en los sitios donde
las líneas están soterradas, sí que la pueden implantar porque aprovechan el servicio. El
problema que tenemos en muchas zonas del municipio es que tenemos el tendido telefónico
aéreo y entonces, ¿qué pasa? Que la fibra óptica, para implantarla, por la normativa del POUM
todas las líneas tienen que ir soterradas y el coste es muy elevado. Entonces, en todos los
sitios donde esté soterrado o dentro de canales, ahí las empresas, como dice bien el Sr.
Alcalde, está liberado y pueden implantarse las que quieran porque aprovechan las mismas
canalizaciones. El problema lo tenemos donde tenemos tendido eléctrico aéreo que ahí
ninguna, entiendo, de momento, con el tendido que hay ahora, lo pueden hacer. Otra cosa es
la implantación esta que va, para que se haga una idea, incluso en las farolas del alumbrado
ponen unas pequeñas antenitas y esto lo que hace es dar cobertura con tipo radio, que es lo
que decía el Sr. Alcalde, y eso también da este servicio. Pero el problema que tienen muchas
empresas es el tema del aéreo porque, claro, soterrar la fibra es caro.
Sra. Aragonès: Però, aleshores, aquí ens podem trobar amb un problema?

Sr. Pellicer: El que està succeint és que el Govern va donar a una sèrie d’empreses a nivell
nacional que en un x temps tenia que haver la fibra òptica implantada i això s’està acabant.
Aquí ha fet cap MÁSMÓVIL que és la que, porta el paper, que aquest paper, si se’l llegeix bé,
l’únic que diu és si dones permís per passar el fil per la façana. No et diu que et connectes o
seràs un client d’allò, a part de ser client, deixa’m acabar, el fet que diu que nosaltres tinguem
el POUM, és a dir, hi ha un ordre superior que aquesta gent utilitzaran tant els cablejat aeris
com soterranis i ficaran el seu cablejat de fibra òptica perquè hi ha un temps limitat que ha
donat el govern per fer-ho i per això hi ha aquest desplegament, a part de buscar possibles
clients és perquè realment la tenen que ficar, tant si dones permís com si no, perquè tu ja tens,
passa a casa meva o el que sigui, quan vas firmar amb Telefònica el dret de passar la línia,
pues, allò, com se diu, una servitud que aquesta gent passaran i utilitzaran. Això és el que
passarà.
Sra. Pérez: És que ara ja m’ho han aclarit. Jo pensava que potser estava parlant de la proposta
que teníem d’implantar xarxa wifi a espais públics però no anava per allà...no, no, ja m’ho han
aclarit.
Sra. Aragonès: Encara que sigui per les façanes i...?
Sr. Pellicer: Pel mateix puesto que passa el fil de Telefònica. És un fil de servitud, és un pas de
servitud que ja hi és. Nosaltres tenim el general, si ara vol fer una línia nova tindrà que fer
soterrat, com molt bé diu el Pla general però si hi ha el “tendido puesto”, ja està.
Sr. Pérez: Si el tendido es aéreo nosotros no dejaremos pasar el cable de fibra óptica. No está
permitido. En los sitios donde la línea está soterrada, sí que lo pasarán. A día de hoy,
Telefónica, cuando usted pide una línea de teléfono, si usted va a Telefónica a contratar una
línea fija, le dicen que el cable tiene que ir soterrado. Si el cable va aéreo, le dicen que lo
pague usted, si hay que prolongar dos palos o tres palos, el usuario, el que demanda el titular
de esa línea, le hacen un presupuesto y dicen “¿usted quiere teléfono?”, “sí”, “vale tanto
soterrarlo” y lo paga el titular. Si va soterrado es que es la única manera de dar licencias de
obras. Nosotros no damos licencia a nadie que ponga más cables aéreos, es como las líneas
eléctricas o telefónicas. Entonces, ellos implantan el sistema donde la línea es soterrada, si la
línea es aérea el Ayuntamiento dará permiso pero soterrado, si no, no.
Sr. Chamizo: O sigui, perdó, el Club Mont-roig que tot va aeri de telèfon, allí no hi haurà mai
fibra òptica, m’està dient?
Sra. Aragonès: Per favor, és que això és ciència ficció. A veure...
Sr. Pérez: Perdonadme.
Sra. Aragonès: Doncs, escolti…
Sr. Chamizo: Una pregunta, era això, o sigui, el Club Mont-roig va tot aeri, llavors, els veïns que
estem allà que paguem per 10 M en rebem una, no tindrem mai fibra òptica allà o què haurem
de fer?

Sr. Pérez: Perdona, te contesto. Te he dicho que aparte de las líneas, lo que, claro, si no lo
pilláis… He dicho que hay otros sistemas de radio que se están poniendo instalando las
antenas y esa no tiene que ir soterrada, es un sistema de radio que es experimental y están
funcionando en según qué sitios. Lo vuelvo a repetir, según el POUM, no se pueden hacer
instalaciones aéreas y usted que estaba en el Equipo de Gobierno o no estaba su partido y el
de usted lo aprobamos, ninguna implantación en este municipio se puede poner aéreo porque
luego nos quejamos de que tenemos muchos cables aéreos y la manera de acotarlo es dejarlo
de hacer. Cuando haya sistema de radio, si es que se implanta el nuevo sistema, hemos de
entender que es una evolución que cada cierto tiempo va evolucionando. Si el Ayuntamiento
donde tiene zonas, no sé, zona de Costa Zefir, de Pino Alto, pues, en este caso, en Mont-roig,
no, pero urbanizaciones implantadas nuevas o en Bonmont sí que podrán tener este servicio
porque aprovecharán el sistema de Telefónica soterrados. Todo lo que sea aéreo no se podrá
implantar mediante cable, otra cosa es que coja el sistema radio por antenas.
Sra. Aragonès: Aleshores, a vostès li consta que aquesta empresa, la MÁSMÓVIL, està fent
això o pretén fer això? Perquè vostès han parlat d’un informe previ a l’Ajuntament que no
poden...no? Sr. Alcalde, ha dit que aquesta empresa es va posar en contacte amb vostè?
Sr. Alcalde: Aquesta empresa va demanar un informe...és que no ho porto bé, eh! Va demanar
un informe previ, aquest informe previ o aquest permís li vam donar trasllat a Localret i Localret
ens ha donat l’ok del que demanaven... No és ben bé així. Pues, no vull continuar explicant-li
perquè li explicaré malament i, en tot cas, en el proper Ple li responem més concretament
perquè... Jo, el que sí que li puc explicar amb seguretat, aquesta mateixa setmana hi ha hagut
una empresa interessada i ha vingut, ha tingut una reunió amb mi, interessada a oferir accés a
internet amb 40 M via radio. I això, han de fer un escrit perquè ells s’instal·lin aquí al municipi,
això sí que li puc dir i assegurar. El tema de MÁSMÓVIL i l’informe jo no el tinc tan clar, eh! Si
es muy interesante...
Sr. Pérez: Es muy interesante porque yo tengo dos hijas estudiando que utilizan internet y
entiendo la necesidad de los que viven, como dice Francisco, que es una necesidad. Yo tenía
un mega como él y decidí darme de baja de mi compañía y me ofrecieron el servicio de radio.
Tengo un máximo de 20 megas y la verdad es que, sinceramente, he visto la luz, he visto la luz
en mi casa porque mis hijas pueden estar trabajando sin tener que estar 15 minutos para
enviar un correo y creo que es una cosa de primera necesidad. Yo no me fui ni a MÁSMÓVIL
ni a ninguna compañía, me fui a Movistar, de toda la vida, que ofrecen este servicio. Yo vivo en
Costa Zefir que la línea está soterrada pero, como está a cinco kilómetros de la central, el
cobro iba perdiendo velocidad hasta llegar a un mega o menos quizá. Hasta que no tengamos
una solución viable, la solución de la radio que os ha comentado el alcalde y Tico, la verdad es
que yo personalmente he visto la luz.
Sra. Aragonès: I una última pregunta pel tema de la subvenció del PAES que ha estat
denegada perquè no s’ha arribat a la puntuació mínima, per quedar-nos per sota de la nota de
tall que eren 67 punts, no? La subvenció aquesta que dona la Diputació per implementar
mesures que afavoreixin l’eficiència energètica ens l’han denegat perquè estem per sota de la
nota de tall de 67 punts. Llavors, la meva pregunta és per saber si han valorat per quin motiu
ens hem quedat per sota d’aquesta nota de tall i que proposin millores una mica per si hi ha
sol·licitud l’any vinent de que ens hi puguem acollir. És a dir, quines seran les novetats o quines

seran les mesures perquè l’any que ve no ens quedem fora d’aquestes subvencions i ens hi
puguem acollir?
Sr. Alcalde: Molt bé. Sí? Ja està? Per part del PDeCAT alguna pregunta? Pot donar-li al micro,
si us plau?
Sr. Chamizo: El primer que volia és preguntar perquè volia, hi ha una proposta al PAM que és
referent a que una vegada aquí vam parlar que hi havia obert un topogràfic que es lo del pas
alternatiu per creuar el barranc de Rifà. Aleshores, ens han comunicat des de l’Ajuntament que
està en vies de solució però hem vist en aquella fulla que no hi ha plaç, que no, que només
s’havia treballat en això i que està en vies de solució. Llavors, volia preguntar si sabien algo
més específic d’això o quant temps trigarà això, a través de l’estat i demés?
Sr. Pellicer: El que hi hagi un pas de creuar Rifà a la zona de baix on hi ha l’autopista i on hi ha
tot això, des de fa moltes legislatures que es batalla. El fet, la legislatura passada, el que es va
treballar era perquè hi ha una zona sota l’autopista que donaria suficient per fer aquest pas, és
a dir, davant la subdelegada del govern i crec que ara també s’està insistint a veure si Foment,
perquè és el propietari d’aquí, ens deixés i el fet és que de moment és que no. El que es va
aconseguir —que ja sé que no és cap solució ni dona resposta perquè té unes pendents molt
d’allò— és intentar fer un cruse que es va autoritzar a l’ACA i es va fer una mica de treball
aprofitant que es feia l’A7. Jo, en referència al topogràfic que nosaltres teníem que fer, no em
consta que el tinguem perquè és un tema de Foment i és propietat seva en aquest sentit.
Sr. Chamizo: Ens consta que es va fer el topogràfic el que passa que a mi el que em xoca és la
resposta. Aquestes vies de solució, volia saber a veure quan... Tu dius “està en vies de
solució”, vol dir que t’han ofert alguna solució o que tu estàs treballant per aconseguir-la o algo
i, com que no hi ha més precisió... A veure, en el paper que a nosaltres ens ha passat
l’Ajuntament, que quan vam demanar l’estat de la situació del PAM hi havia aquesta proposta,
hi fica textualment que “està en vies de solució” però no especifica res més, per això pregunto i
m’ha xocat a veure quina solució ha ofert l’Estat o quina solució ha ofert l’Ajuntament o què
s’ha fet. Més que tot és que no tenim la informació detallada allà.
Sr. Pérez: Bueno, a ver, la solución, evidentemente, la solución es hacer un puente, no hay
otra. El problema es que el puente tienes que hacerlo por unos terrenos que, primero, no son
nuestros. Hay un puente que, como dice muy bien el Ferran, se hizo un topográfico para de
alguna manera dentro de una afectación de la autopista si dejaban ampliar esa zona, ese carril,
estuvimos en Madrid, lo estuvimos comentando, perdón, en Valencia, lo estuvimos
comentando, llevamos un topográfico y ellos nos dijeron que no nos cedían ese terreno para
hacer la propuesta que en su momento el Ayuntamiento hizo. A partir de ahí, están dispuestos,
evidentemente, a estudiar cualquier alternativa pero la alternativa, la verdad es que es un
barranco complejo o, como dice Ferran, la alternativa municipal es la que es y no hay más. A
día de hoy y si no cambia la dirección ahí en Valencia y creo que no va a cambiar, la
propuesta, lo que nos dijeron era que no nos dejaban hacer esa mejora que quería el
Ayuntamiento hacer de ampliar el acceso y que otra solución era hacer un puente. Pero, si
vamos a hacer un puente, y tenemos que hacer [Inaudible 02:19:15] estudio participativo de la
gente que pasa por el camino, a lo mejor sí daría o no pero el coste, ya le digo yo que sería
desmesurado.

Sr. Chamizo: Esto va más lento que el caballo del malo.
Sr. Pérez: Más o menos es como está.
Sr. Chamizo: Perdó, gràcies. És pel Sr. Alcalde. És referent al Mas Miró. L’altre dia vam visitar
el Mas Miró, la veritat és que a mi, personalment, m’agrada la visita però jo, la pregunta que
volia fer, com ja està el dia 20 d’abril per obrir, si en Junta de Govern havien parlat què es faria
o què es farà amb el Centre Miró actual perquè recordo que hi havia una carta de la fundació
dient que lo més lògic seria tancar-lo. Llavors, volia saber si havien parlat o com quedarà el
tema.
Sr. Alcalde: Li contestaré al proper Ple aquesta pregunta més concreta perquè la tindrem molt
més clara. En aquests moments no li puc dir res.
Sr. Chamizo: Un altre tema. Volia parlar del passeig de les Cales. Sé que l’any passat, l’agost
de l’any passat, vostè es va reunir amb els veïns dels edificis que hi havia allà, sí, em sembla
que va ser a l’agost, segons he parlat jo amb ells, ja confirmaré la data, però em refereixo al
tema de que se’ls va explicar una mica el projecte i ells van manifestar una mica de desacord
en el tema de l’entorn paisatgístic. Se’ls va explicar el que era el projecte i molt d’acord no
estaven perquè era per un tema de bigues de formigó que podien trencar tot el que és l’espai o
part de l’espai mediambiental. Ara es veu que s’ho han tornat a...en aquella, segons em van
explicar, es va dir allà que el projecte no era modificable però ara es veu que fa poc temps l’han
tornat a veure i es veu que aquest projecte que no era modificable quan vostès es van reunir,
doncs, ara es veu que s’ha enviat on es va fer el projecte original per veure o fer unes
modificacions que poguessin agradar els veïns del edificis [Inaudible 02:21:55] i tot això. Més
que tot era en què podien consistir aquestes millores i, sobretot, aquest projecte depèn dels
pressupostos generals de l’estat que encara no estan aprovats i, en principi, el nostre grup va
fer una proposta no de llei perquè fiquéssim una partida però qui començaria aquestes obres, si
esperen al que és l’Estat o l’Ajuntament avançaria els diners? O com està el tema, més que tot
és saber això.
Sr. Alcalde: En aquests moments, hi ha una proposta damunt de la taula de les tres comunitats
afectades, de les tres n’hi ha una que ha donat el vist i plau i que tenim, els hi sembla bé i, de
les altres dues, estan les converses molt avançades i hem recollit una miqueta les seves
preocupacions i fins on podem nosaltres adaptar-ho d’una manera o d’una altra. El Ministerio
està esperant tindre aquests acords per tal d’iniciar les obres en el moment que li diguem
nosaltres que no hi haurà problema i que tots els espais privats en què estava afectat aquest
projecte ja són públics. I quan començarà? Ha de començar l’Estat amb els seus diners,
nosaltres no, en cap cas, en cap moment s’ha valorat amb l’Estat això.
Sr. Chamizo: Després tinc una altra pregunta per la regidora d’Impuls econòmic. Hem vist a les
Juntes de Govern local que hi ha persones que estan utilitzant el centre compartit. Llavors,
volia saber dues preguntes només, si aquestes persones són del municipi, si aquestes
persones han estat assessorades per vostès en els seus projectes i demés. Més que tot perquè
complir les condicions que marca l’espai de “fomentar la creativitat per impulsar noves
iniciatives i promoure la col·laboració entre professionals” i demés.

Sra. Pérez: Sí, com vostè diu, l’espai de Coworking està ple, ho va estar, als tres mesos ja hi
havia tres usuaris, ara n’hi ha cinc. Hem tingut fins a set i hi ha persones que l’utilitzen de forma
esporàdics, hi ha una persona que ve de Barcelona i, de tant en tant, ve a treballar una
setmana, un cap de setmana. O sigui, que té bastant de moviment. Hi ha una altra persona que
s’ha donat de baixa perquè ha aconseguit una beca i ha marxat a treballar fora. I els actuals, si
vol, li dic les activitats que tenen o no cal, no sé. Són persones del municipi, tot i que no fem
discriminació, si ens ve algú de Cambrils, segurament, el deixaríem instal·lar, no hi ha cap
discriminació de que siguis o no de fora del municipi, evidentment, tindrà prioritat la gent del
municipi però, en aquest cas, tots els que estan participant són del municipi. Ara li estic dient i
estic pensant però crec que sí, que tots són del municipi, són emprenedors, és gent que no
està tot el dia treballant, no venen cada dia, hi ha diferents horaris, com que el servei que tenim
és de 24 hores, hi ha gent que només ve el cap de setmana, hi ha un que ve més tarda-nit, hi
ha un que ve de tant en tant, o sigui que, en principi, sí, les empreses són del municipi.
Sr. Chamizo: Diu que un ve de Barna i tal... Clar, tal com nosaltres hem parlat moltes vegades,
el centre de l’espai hauria de ser un centre que, com parla aquí, que compleixi impulsar noves
iniciatives, el que ens preocupa és que aquest espai es converteixi en un low cost d’oficines, és
a dir, que vingui gent de fora a treballar aquí a un preu molt bo i que això vagi en detriment de
persones realment emprenedores que creïn valor afegit al municipi.
Sra. Pérez: Val, no és el cas. Aquesta persona de Barcelona que li comento té la seva segona
residència a Miami, com hi ha molta gent, llavors ell treballa a Barcelona i de tant en tant es
queda durant la setmana perquè l’empresa li deixa treballar des d’aquí. Llavors, com que des
de casa seva no té l’oportunitat, ve a l’espai i té l’oportunitat de treballar. Nosaltres, a nivell
turístic, també ho venem així “tu vens aquí de vacances però que sàpigues que tens el teu
espai on pots treballar si has de fer alguna gestió, si has d’enviar correus, si has de dedicar una
hora o dues o el que sigui de les teves vacances o de la teva estada aquí per treballar”, sí, sí,
pagant, evidentment. Això també és un servei que dona l’espai.
Sr. Chamizo: Això és el que ens preocupa, és a dir, si venen de Barcelona a treballar encara
que sigui de segona residència per un mòdic preu aquí, trobo que no és l’objectiu principal
d’aquest espai tal com es va crear a les bases al 14, al Ple del 14 de juny, que me les he
apuntat aquí perquè no me’n recordava: “fomentar la creativitat per impulsar noves iniciatives i
promoure la col·laboració”. Clar, si jo, per exemple, treballo a Tarragona o a Barcelona i
“escolta, ho faig des de casa, pago 50 euros al dia”, crec que l’objectiu no és aquest, crec que
hauríem d’intentar evitar això i donar aquest espai a persones que realment creessin valor
afegit al municipi, creessin alguna empresa, donessin feina i s’ajudés als emprenedors, no que
simplement perquè s’hagin gastat una sèrie de diners en aquest espai, pues, llogar-lo. Escolta,
jo crec que s’ha de fer la publicitat o la propaganda necessària perquè allò estigui ocupat
realment per emprenedors del municipi.
Sra. Pérez: Val, si aquesta és la seva preocupació i del seu partit, no es preocupin que no
s’està fent. Jo de veritat que no els entenc. Vam muntar l’espai, el primer mes, o sigui, només
tot era demanar explicacions “perquè això no té sentit, això no s’omplirà, no cal, no cal, no cal” i
ara que està ple, que es va omplir als tres mesos, ja no van fer més preguntes i ara encara

m’estan recriminant si hi ha un excés i que si ve algú de Barcelona a treballar, ojo! a veure
que... Si deixem de treballar i a qui deixem de treballar. Què volen? Que estigui buit?
Sr. Chamizo: No, no, perdoni, no jo li he recriminat res.
Sra. Pérez: El servei l’estem donant als empresaris emprenedors i també a nivell turístic que jo
crec que és molt positiu, si jo marxo de vacances i tinc que treballar un dia que no m’agrada
però ho tinc que fer i, a més a més, tinc la possibilitat de fer-ho, això també pels que tenen
segona residència o els que venen de vacances és un extra. És un extra i això des de Turisme
també ho venem i ho oferim. Si tens la segona residència o si estàs de vacances, tens aquí un
espai que pots treballar si malauradament a les teves vacances has d’utilitzar un dia per
treballar o les hores que siguin necessàries. I crec que això és un servei que és positiu, que no
és l’objectiu? No hem muntat un coworking perquè els turistes vinguin a treballar perquè no és
l’essència del turista però, a més a més, tenim aquesta possibilitat. Per què la tenim? Perquè
podem tenir-la, perquè tenim espai, perquè tenim instal·lacions i perquè és positiu.
Sr. Chamizo: A veure, jo, primer, no li estic recriminant res. Segon, nosaltres hem fet molt incís
en aquest centre perquè era un tema que ens interessava a nosaltres. Clar, lògicament vostè
pertany a un partit, té unes idees empresarials diferents a les idees que nosaltres representem
com a partit i com a treballadors que som. Clar, si aquí al Ple del 14 de juny s’aprova un centre
d’espai amb unes bases que vostè m’està dient que no s’estan complint perquè una persona de
fora...
Sra. Pérez: Jo no estic dient que no s’estiguin complint. És que no li deixaré que digui
mentides.
Sr. Chamizo: Perdoni, no, no, no, jo no he dit això. Simplement vostè està omplint un espai, és
a dir, pel que es va crear el coworking que està aprovat en aquell ple, que està aprovat en
aquell ple, doncs penso jo que oferir les oficines o llogar aquest espai a una persona que ve de
Barcelona que no crea cap valor afegit al municipi, jo crec que això no és l’objectiu prioritari
d’aquest centre d’espai. Simplement, per això li dic, llavors, queda com algo residual unes
oficines de low cost accedit...
Sra. Pérez: Tenen mania de canviar el que jo estic dient. Ara mateix hi ha quatre, cinc
empreses del municipi i, a més a més, hi ha gent que ve de forma esporàdica. Hi ha gent que
et lloga la sala de reunions perquè vol fer reunions i hi ha persones, en aquest cas una
persona, que té la seva segona residència aquí i és un valor afegit perquè, mira, té la seva
segona residència i no marxa dilluns, “mira, és que em quedo a Miami la resta de la setmana
perquè, a més a més, puc fer vida aquí que estic molt més a gust que a Barcelona i, a més a
més, puc treballar”, crec que això és algo positiu, no és l’essència del coworking. Justament
avui hi ha una empresa que està fent jornada de portes obertes per recaptar, per fer entrevistes
i estan promocionant la seva empresa. Estan passant coses a l’espai, estan passant moltes
coses, no només hem creat un espai que sigui una oficina, un ordinador, una taula i una
connexió a internet, s’estan creant sinèrgies, s’estan fent moltes reunions, és un espai que
també estan fent servir empreses per fer entrevistes perquè també nosaltres els estem
gestionant això. El que vull dir és que no tot el que fica al reglament és el que està passant a
l’espai, estan passant moltes coses. Ara mateix tenim un servei a les empreses que ha tingut

molt bona acollida que és que per motivar que agafin gent de la borsa de treball, et preparem
les entrevistes, “diguem el que vols que et fem el reclutament de la borsa de treball i aquí et
preparen les entrevistes i, a més a més, no tenen que anar a casa teva, pots venir aquí a
l’espai a fer les entrevistes”. Això és un exemple de moltes coses que estan passant i, si cada
vegada que se n’adonin que hi ha una activitat que no està al reglament m’ho han de retreure,
si l’activitat que estem fent és negativa sóc la primera que sí, estic d’acord que m’ho retreguin,
però si és positiu és que no entenc aquesta actitud i aquesta visió que tenen vostès, que la
respecto però no l’entenc.
Sr. Chamizo: No és l’essència del coworking o no era el que primer s’havia marcat, han anat
variant i acabarem, segurament, en un lloguer d’oficines a la gent.
Sra. Pérez: No pot ser perquè no tenim oficines, és un espai obert on està la regidoria d’Impuls
econòmic, Turisme, on està la regidora, on està el Club de Feina, on estan els coworkings...hi
ha molta gent.
Sr. Chamizo: Jo pregunto perquè em dona por que al final això acabi com unes oficines de low
cost i no pel que es va crear en un principi que és el que s’hauria de mantenir, ja està. Gràcies.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més?
Sra. Garcia: Sí, tinc una altra pregunta també per la regidora de Promoció econòmica. Ja ens
han fet arribar el llistat de cursos i de tallers formatius que s’impartiran en aquest municipi,
alguns, a priori, sembla que són molt interessants i, a més a més, aglutinen diversos [Inaudible
02:33:22] o diverses activitats. D’aquests 20 cursos, hem vist que nou s’impartiran al polivalent
de Miami, nou s’impartiran a l’espai de coworking que estaven parlant de Miami, i dos aquí a
Mont-roig, a la Casa de Cultura. Llavors, ens agradaria saber quin ha estat el criteri per escollir
aquesta ubicació. Si es un criteri de demanda, si és un criteri de necessitat, si s’ha fet perquè
vostè ho ha cregut oportú. Ens agradaria saber el motiu pel qual a la Casa de Cultura
únicament s’impartiran dos cursos de formació.
Sra. Pérez: Sí, evidentment és un criteri de la regidoria d’Impuls econòmic, ara m’estava
revisant el llistat per situar les ubicacions. A Mont-roig fem el de manipulador d’aliments que
també el fem a Miami i també fem el de fitosanitaris. Per què el fem? Doncs perquè té sentit fer
el de fitosanitaris perquè hi ha molta més demanda a Mont-roig que a Miami. De fet l’any
passat o al 2016 ja el vam fer aquí a Mont-roig i tots els assistents, i miro al Ferran perquè
també el va fer, eren d’aquí de Mont-roig i, evidentment, hem repetit el curs perquè es va
quedar gent fora i l’hem fet a Mont-roig perquè hi ha més demanda. És com quan fem el de
cuiner, el fem a Miami perquè hi ha més demanda allà. Per una altra banda, el d’idiomes, vam
crear l’aula d’idiomes al 2016 al polivalent i per això els idiomes es fan allà al polivalent.
Després hi ha el d’informàtica que es fa al polivalent que és on està l’aula TIC que es per fer
aquest tipus de formació i els tallers es fan a l’espai perquè, com acabo de repetir, aquest espai
es va crear no només perquè s’utilitzin una taula d’ordinador i una connexió a internet sinó
perquè sigui centre de connexió entre empresaris, emprenedors, formació, hi passen moltes
coses i aquests cursos els plantegem aquí perquè creiem que és el lloc on s’han de fer.

Sra. Garcia: Bé, gràcies. Veig que aquí hi ha alguns cursos que a mi personalment m’han
semblat molt interessants com “Els 10 errors dels emprenedors”, tema de Facebook i xarxes
socials, tema de lideratge, tema de treball en equip. Bé, estaria bé també que aquests cursos
es poguessin també impartir aquí dalt o intentar repartir-los d’alguna manera més equitativa
perquè sí que és cert que el curs de fitosanitari té més sentit, ja ho diu vostè, que es faci aquí i
el tema dels cursos d’informàtica es facin a l’aula TIC o els cursos d’idiomes es facin a l’aula
d’idiomes però veig que n’hi ha alguns, sobretot tema de lideratge i tema de management i
tema de gestió administrativa i comercial, que també estaria bé, entenc, que es poguessin
també, si pogués ser, suposo que és un tema de pressupost, es poguessin també impartir aquí
a la Casa de Cultura. Jo crec que aquí també, aquí dalt al poble també hi ha demanda d’aquest
tipus de formació i d’activitat.
Sra. Pérez: Agraeixo les seves paraules, la qüestió que li semblen interessants aquests cursos,
evidentment vostè els pot fer i qualsevol persona els pot fer. Ho centralitzem allà perquè és el
lloc que hem creat per fer la formació, això és per la gent de Miami i de Mont-roig, evidentment.
Sra. Garcia: Ho deia per un tema de comoditat de desplaçament, no ho deia en el sentit de
que, naturalment jo puc agafar el cotxe i desplaçar-me i, naturalment, viceversa, també la gent
de Miami pot agafar el cotxe i desplaçar-se aquí dalt. Però ho deia perquè com que veig que
duren vàries hores i no sé si es podran repetir, en cas de que es torni a repetir un d’aquests
cursos, tenir present de que si un cop un s’ha fet aquí dalt a Mont-roig, l’altre es podria fer a
Miami i viceversa, intentar-ho repartir perquè, ja et dic, de veritat trobo que n’hi ha alguns que
crec que són molt interessants o al menys a priori.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més?
Sra. Margalef: Una pregunta pel Sr. Enrique que al Ple del mes passat li vaig preguntar per la
creació del programa del suport a majors de 70 anys. En el registre que tenim de les mocions i
ficava Serveis Socials i vam preguntar i ens va dir que ens contestaria al proper Ple. A veure
què s’ha fet d’aquesta moció o què hi ha previst fer.
Sr. López: Aquesta moció era la que parlava de poder trucar a les persones majors de 70 anys,
si no recordo malament, si no em corregeix, el que ja li vaig explicar el dia de la moció és que
això va sortir d’un municipi molt més petit que el nostre i que hi havia la possibilitat. Al nostre,
per manca de personal, de recursos humans, no es podia fer. El que sí que he fet i, en aquest
cas, esmentaré els tècnics perquè de forma molt positiva quan jo vaig entregar aquest
problema que tenim en el nostre municipi, aviam com ho podem adaptar, el que estem mirant
és que hi ha municipis que tenen al sistema d’aigua una mena d’aparell que el que fa és que, si
durant tot un dia no obres l’aixeta de l’aigua, s’encén una alarma i llavors sí que pots, els
tècnics poden fer una trucada o la mateixa Policia o pot fer una visita allà. És el que estem
intentant, hem d’anar al municipi on s’està fent, que d’això se n’està encarregant el tècnic de
Serveis Socials, el Joan, per intentar fer una cosa més adaptada al nostre municipi que no
calgui tenir tant personal per portar-la a terme. És molt important fer un seguiment. A més
d’això també s’estan, s’ha començat a fer una xarxa, avui precisament s’ha fet una reunió amb
la subdirectora del CAP de Miami per intentar fer unes reunions periòdiques amb el personal
sanitari que intervé als domicilis que tenen aquesta problemàtica i hem començat a fer una

xarxa entre la Policia Local, CAP per mirar de tenir cura de tot això. I, a més a més, es farà això
que li comento. Ho intentarem, d’acord?
Sra. Margalef: D’acord, gràcies. Com que aquesta moció era del novembre del 2016 era perquè
ha passat un any i mig, gairebé, i era per saber què havien fet. Em penso que ara, la següent
pregunta va dirigida al Sr. Pellicer, no n’estic segura. Vam presentar una moció l’octubre del
2016 per uns parcs infantils accessibles perquè en el termini d’un any hi hagués en el nucli de
Mont-roig i el de Miami un parc accessible per tots els infants. En el document que tenim de
l’estat de les mocions ens remet al PAM i en el PAM hi diu que s’han millorat els existents i que
cal implantar-ne de nous. No sabem quins són els parcs que s’han fet accessibles al nucli de
Mont-roig i de Miami, a veure si ens ho pot explicar.
Sr. Pellicer: L’Ajuntament, durant el 2017, ha gastat dos-cents i pico mil euros en renovació de
material en parcs i adequació, tot i amb això encara queda alguna actuació per acabar de fer,
inclús n’hi ha algunes a les guarderies d’educació que ha sigut una mica més treballós per
adequar aquest tipus de mobiliari als nanos petits, és a dir, hem demanat uns tobogans i una
sèrie de coses molt més reduïdes perquè siguin capaços...que això va ser una col·laboració i
unes propostes de les mateixes directores, inclús també a les escoles, als CEIP també hi ha
una actuació d’aquest tipus de material per adequar els parcs i les zones d’esbarjo pels nanos.
Sra. Margalef: Sí, però em penso que no, quan ens referim a parcs infantils accessibles ens
referim a que un entorn sigui segur i accessible però que també ha de disposar de jocs infantils
adaptats perquè nens que tinguin discapacitat hi puguin jugar. No sé quin és el cas, eliminar
barreres arquitectòniques.
Sr. Pellicer: També hi ha hagut un canvi, bueno, a nivell arquitectònic vols dir d’accessibilitat,
de cadira de rodes i tot això. En aquest moment encara no...s’està treballant. El que sí que s’ha
fet amb columpios i coses d’aquestes que eren columpios molt convencionals, adequar-los i
canviar cistelles perquè els nanos més petits i així, a canviar-ho. Tenim un tècnic que hi treballa
en tot aquest tema i caldrà entrar en aquesta segona fase d’adequar algun joc o el que sigui
més per persones molt més específiques.
Sra. Margalef: Sí, que aquesta era la finalitat de la moció i estem, clar, això va ser a l’octubre
del 2016, estem al 2018, el termini era un any, doncs, a veure si abans de que acabi el mandat
es fa possible.
Sr. Pellicer: Sí, podríem entrar en aquesta fase, aquest any 2018 vam fer una primera fase crec
que era que comportava tota aquesta remodelació de parcs, ara entraríem a aquesta segona
fase d’una cosa més concreta que, evidentment, no serà tan genèrica a tots els parcs, sinó que
seran en certs parcs més concrets. Gràcies.
Sra. Margalef: Gràcies: I ara em penso que la pregunta va pel Sr. Gairal. La setmana que ve és
una setmana plena d’esdeveniments ambientals: el dimecres 21 és el Dia Internacional dels
Boscos; el dijous 22, el Dia Mundial de l’Aigua; el 23, divendres, el Dia Mundial de la
Meteorologia; i dissabte 24 hi ha l’hora del planeta. No sé si des del departament de Medi
ambient s’han proposat accions o no perquè he entrat al web de l’Ajuntament i en el calendari
que hi ha no he vist res exposat, que això és la setmana que ve, i a apart, Sr. Alcalde, l’agenda

municipal no sé si s’ha deixat d’editar, si es fa o no es fa perquè fa mesos que no... L’agenda
municipal, aquell document que es posaven diversos...
Sr. Alcalde: S’ha deixat de fer.
Sra. Margalef: Ah, no en sabíem res.
Sr. Alcalde: S’ha deixat de fer.
Sr. Gairal: Començarem per l’últim. Dels que has dit, comencem per l’últim, el Dia Mundial de?
Del planeta. Si és el que et dic, Dia Mundial del Planeta, des de que, que jo recordi, des de que
es va fer aquest dia mundial l’Ajuntament de Mont-roig hi ha participat i ha sigut dels...doncs, sí,
sí, es té de fer el de sempre, cosa que sempre hem participat, vam ser dels pioners en
participar-hi, i es fa, com cada any, l’apagada de llum en hores concretes, tant a Miami com a
Mont-roig, dels llocs emblemàtics. Quant al Dia de l’Aigua no s’ha previst res, aquí no. El Dia
dels Boscos el que hi ha que ho volem fer conjunt amb la Festa de l’Arbre, ni que no sigui el
mateix dia, i amb la Festa de l’Arbre, el que hem pensat, això ja ho portem al cap des de fa
temps, la idea és que la volem transmetre a les escoles, que ja s’havia fet, però la idea que
volem transmetre a les escoles és que, més que la festa tradicional de l’arbre de plantar l’arbre,
que va ser el motiu quan es va crear a Catalunya aquesta festa que Catalunya estava casi
desforestada, avui dia tenim una immensitat de boscos immens que des de l’Edat Mitja no hi
havia hagut. Volem enfocar més la Festa de l’Arbre cap al cuidado de l’arbre que no cap a la
plantada. Llavors, la plantada simbòlica de l’arbre hi té de ser perquè és simbòlic, però més el
cuidado i això ho volem treballar o amb les escoles, amb els directors, que ells mateixos,
basant-se en aquesta idea o aquesta aportació nostra, a veure com ho veuen ells per fer-ho. Ja
hi ha el pressupost per fer-ho, el pressupost municipal ja vam preveure la Festa de l’Arbre i és
parlar amb les tres escoles amb aquesta idea com la volen desarrollar ells i aleshores tindrem
tot l’apoyo de l’Ajuntament. I l’altre que m’has dit era la...?
Sra. Margalef: El Dia Mundial de la Meteorologia, aprofitant que tenim una petita estació...
Sr. Gairal: El Dia Mundial de la Meteorologia el que hi ha és que enguany [Inaudible 02:45:25]
havent inaugurat o que es tindrà que inaugurar properament, ja ficarem data, l’estació
meteorològica al municipi, clar, fer coincidir la inauguració amb el dia també és una cosa difícil
però, bueno, que està basat en aquí. El símbol del dia hi serà amb la inauguració de l’estació
meteorològica un altre dia.
Sra. Margalef: Llavors, Sr. Alcalde, no sé si ens pot explicar perquè trobem que l’agenda
municipal era una bona eina de difusió de les activitats que es duen a terme aquí al municipi de
cara a tota la ciutadania.
Sr. Alcalde: Això ho sabies tu, no? Ho porta Comunicació. T’ho explico la proper Ple, sí t’ho
explicarem.
Sra. Margalef: Gràcies.

Sr. Alcalde: [Inaudible 02:46:10] Jo ara mateix no ho tinc, la propera ho expliquem, val? Alguna
pregunta més? No? Doncs, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies a tots i totes.

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde
14 de març de 2018

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

