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:

2018/5
Ordinari
4 de maig de 2018
9 de maig de 2018
13:00 h. – 16:00 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 (abandona la sessió abans del punt de mocions)
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 (s’incorpora en el punt 2 de l’ordre del dia)
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT
Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM
Francisco Velasco Autor, regidor C’s
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC (abandona la sessió al punt 8 de l’ordre del dia)
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt (abandona la sessió al punt 10 de l’ordre del dia)

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:

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 ordinari El primer punt...abans de començar,
comentar-vos que el regidor Gallardo, tant bon punt acabi els punts de l’ordre del dia i abans de
les mocions, s’excusarà perquè es troba malament i marxarà. M’ho ha comentat. Farà una
explicació sobre una notícia que va sortir ahir al Diari de Tarragona i haurà de marxar perquè
es troba malament.

1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 11 d’abril de
2018.
Sr. Alcalde: El primer punt és aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 11 d’abril de
2018. Si hi ha alguna cosa a dir o algun comentari? No? Doncs la donaríem per aprovada.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció
de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 11 d’abril de 2018.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.

2.

Donar compte dels Decrets del número 727 al 945 de 2018.

En aquest punt s’incorpora el regidor José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT.
Sr. Alcalde: També el punt dos, donar compte dels decrets, del 727 al 945 del 2018. Sí?
Sra. Aragonès: Bona tarda. Nosaltres volem fer referència al decret 2018/0888 que admet a
tràmit una reclamació per una indemnització per danys personals soferts en una caiguda a la
llar d’infants. Esperar que no fos res seriós i si ens podria dir una mica si és un alumne o algú
que hi accedia.
Sr. Alcalde: En prenem nota i, en tot cas, li donem explicacions pertinents al proper Ple de què
es refereix perquè jo no ho recordo ara.
Sra. Aragonès: Admeten a tràmit la reclamació que fa una mare reclamant indemnitzacions
pels danys soferts per una caiguda a la llar d’infants Petete.
Sr. Alcalde: Val, em sona algo però no vull dir-li alguna cosa que després no sigui la correcta
però es pren nota i al proper Ple li fem les explicacions pertinents.
Sra. Aragonès: I el decret 2018/0902 que fa referència a la compra de títols de nínxols, jo aquí
vull aprofitar per preguntar, suposo que és a titularitat de l’Ajuntament que compren aquests
nínxols, és l’Ajuntament que compra aquests nínxols, que adquireix nínxols?
Sr. Alcalde: No sé ben bé com és el decret.

Sra. Aragonès: Compra de títols.
Sr. Alcalde: Però a lo millor és algú que compra, algun usuari o és...
Sra. Aragonès: Ah, val, per això la pregunta era si era en nom de l’Ajuntament que ho
comprava o...? Val.
Sr. Alcalde: No sé aquest decret. Si no recordo malament, el que sol passar és que un
particular compra el dret del nínxol, no? Ferran, ho dic bé? Sr. Secretari, ho dic...no sé si
ara...normalment, eh!
Sr. Pellicer: En aquests moments no estem fent cap ampliació del cementiri.
Sra. Aragonès: No fan cap ampliació.
Sr. Pellicer: Una persona que ha comprat o vàries persones que han comprat nínxols.
Sr. Alcalde: Si vol prendre la paraula, Sr. Secretari.
Sr. Secretari: Sense tenir el decret al davant, em sembla que fa referència als títols,
precisament, és a dir, els documents amb els quals fem la transmissió, el document físic.
Sr. Alcalde: Ah, el document! Que a lo millor és l’adquisició, sí, perquè quan adquireixes un
nínxol et fan arribar un document que és un llibret d’un full sol que fica “Ajuntament de Montroig” i el cementiri, si és de Mont-roig o és de Miami, pot ser que sigui això.
Sra. Aragonès: Era per preguntar si podíem aprofitar l’ocasió, parlant d’això dels nínxols, no fa
referència directament al decret però per saber per quin motiu un propietari d’un nínxol, posem
per cas, que no utilitzarà aquests nínxols, no els pot vendre.
Sr. Pellicer: Perquè no és seu.
Sra. Aragonès: Mai és propietari del nínxol.
Sr. Pellicer: Tu tens l’ús si vas pagant de per vida d’aquest nínxol però tu no ets el propietari.
Ho pots cedir a l’Ajuntament i l’Ajuntament el pot tornar a...
Sra. Aragonès: Val, se cedeix.
Sr. Alcalde: I suposo que el decret fa referència al document, a l’adquisició de documents, o
sigui, d’aquest llibret per després quan algú adquireix o demana l’ús del nínxol se li fa aquest
document.
Sra. Aragonès: Val. I, per últim, en alguns decrets veiem que hi continuen sortint noms i
cognoms de persones i en canvi a vegades només surten sigles. Recordem que en alguna
ocasió havíem dit que, com que els decrets són públics, es pogués protegir l’anonimat de la
persona perquè per exemple estem parlant d’algun decret que fa referència a demanar ajuts

socials, etcètera i surt el nom complet. Vam demanar en alguna altra ocasió que es posessin
les sigles de la persona i a veure si podríem també rectificar-ho.
Sr. Alcalde: D’acord. Sobre el primer decret, el regidor té informació, sobre la caiguda a la llar
d’infants, Enrique.
Sr. López: Això va ser com bé diu a l’any 2016 que un nen va caure i va picar amb les dents
amb un objecte i les dents li van entrar una miqueta cap a dins i es va generar un gasto perquè
havien d’anar a l’odontòleg, al dentista, i tot això va generar uns gastos que és el que van
reclamar. Però el nen està bé i és una cosa que va passar. I la mateixa setmana, des del 2015
no ha passat mai res i fins ara i toquem fusta, però aquella setmana va passar dos vegades,
una a Miami i una a Mont-roig, molt semblants. Van caure i com que tenen les dents tan
blandetes els hi van pujar a dalt i havien d’obrir la geniva per donar sortida a les dents una altra
vegada.
Sr. Alcalde: Si no hi ha cap comentari més.
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.

3. Hisenda.Expedient 4513/2018. Aprovar, si escau, la proposta de l’expedient de
modificació de crèdits número 4/2018, concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits.
Sr. Alcalde: Passaríem al punt tres que és aprovar si s’escau la proposta de l’expedient de
modificació de crèdits número 4/2018, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits. Perdó, Sr. Regidor si vol fer...
Sr. Gallardo: Bueno, és prou conegut, en tot cas, ja ho vam comentar a la Comissió, es tracta
dels sobrants de l’exercici 2016 d’acord amb el que és preceptiu en la Llei d’Hisendes Locals,
es poden disposar, són partides que sobren d’inversió, són recursos que no s’han de fer servir
per tant es poden finançar altres coses en matèria d’inversions a l’exercici 2018 que és l’actual.
Mitjançant aquesta actuació, el que fem és desbloquejar tot un seguit de petites inversions que
afecten a la major part de regidories i que vostès tenen relacionades en el document adjunt.
Sr. Alcalde: Gràcies. Hi ha alguna pregunta? Per part del grup de Ciudadanos.
Sr. Velasco: Buenos días, en primer lugar. Excusar este pequeño retraso por cuestiones de
trabajo. Le querría preguntar en esta modificación de créditos hay una partida de gastos y leo
textualmente “expropiación, proyectos de las calas por un gasto de 16 mil euros”. ¿Me podría
informar un poco de esta partida?
Sr. Alcalde: Sí, esto concretamente se refiere a que en la primera fase del proyecto de las calas
el proyecto afecta a unas propiedades privadas, concretamente a dos, a las cuales se ha
llegado a un acuerdo con la propiedad para hacer una expropiación pactada y entonces es el
importe que se va a destinar para adquirir estos terrenos.

Sr. Velasco: Le iba a preguntar otra vez pero ya me lo ha contestado si con estas
urbanizaciones, si ya ha llegado a acuerdos, pues, me imagino que no habrá ninguna
diferencia entre la forma de ver de…
Sr. Alcalde: En el caso de una comunidad ya tiene el acuerdo de la asamblea incluso tomado y
en la segunda estamos esperando que hagan asamblea para que sea así.
Sr. Velasco: De acuerdo. Gracias.
Sr. Alcalde: De nada. Per part d’Esquerra alguna pregunta?
Sra. Aragonès: Nosaltres tenim alguns dubtes sobre les baixes. Per exemple els 12.250 euros
de conservació i manteniment, on anaven destinats? Si s’ha vist que no s’han utilitzat. Una
partida genèrica que no s’hi ha trobat sortida. Entenc que si és una baixa és perquè no es va
utilitzar. Sorprèn una mica perquè si estem parlant de conservació i manteniment que sempre
ha sigut una de les demandes que tenim al municipi, que tinguem pressupostats 12.250 euros i
que no s’utilitzin. També, no acabem d’entendre els 20 mil i 16 mil euros referents a paviment i
voreres del Passeig Marítim que tampoc s’hi van invertir i probablement la necessitat hi era. Els
4.500 euros del mobiliari a les platges, que pensem que fan moltíssima falta, tampoc es van
utilitzar i en canvi ara torna a haver aquesta quantitat a les altes. No ho acabem d’entendre o
és que potser no ho hem entès correctament. I els 7 mil euros també que van quedar pendents
de funcionament de centres docents es tornen a incorporar ara. Per tant, la necessitat segueix
existint perquè no es van utilitzar en el moment que estaven pressupostats.
Sr. Gallardo: La resposta és senzilla, perquè aquestes partides estaven vinculades a uns
determinats projectes en concret i aquests projectes no s’ha executat o s’han executat i han
sobrat i, per tant, es recuperen per fer-los servir en altres projectes que poden tenir el títol
enunciatiu molt similar o idèntic. És un tema de projectes, si no, ho incorporaríem i no ho
modificaríem. Si fos una partida genèrica, per exemple, que no estigués vinculada a un
determinat projecte el que faríem és incorporar-lo, mantenir-lo i executar-lo. El que passa
segurament que aquestes partides estaven vinculades a un determinat projecte, aquest
projecte en concret ja s’ha executat, ha sobrat, no es pot seguir, aquest projecte s’ha conclòs,
per tant, el que tenim que fer és utilitzar el sobrant per farcir una altra actuació.
Sra. Aragonès: Val, em sap greu perquè diu que no es troba bé i tampoc vull allargar-ho
massa. Ho entenc quan és en un projecte determinat però vostè acaba de dir que els 12.250
euros de conservació i manteniment eren genèrics.
Sr. Galladro: Hem de veure la partida en concret.
Sr. Alcalde: Sí però el tema és que en aquell moment no es van gastar i si no els incorporem
aquí no es podran gastar. O sigui, dintre del període de l’any no es van poder gastar i el que
fem, si no incorporem, quedaria com a caixa. Per part del PDeCAT alguna pregunta o
aclariment?
Sr. Chamizo: Sí, tenia una pregunta també lligada amb el Passeig de les cales que ja ha parlat
el Sr. Velasco però després en tinc una altra més genèrica que si de cas la deixaré pels Precs i
preguntes dirigida a vostè. Nosaltres els dubtes que tenim és si hi ha, per exemple, 29.500
euros que fica “esport d’energia elèctrica”, concretament què és això? I després l’increment de
les obres del Col·legi de Mare de Déu de la Roca què és el que es farà de més que no estava
pressupostat?
Sr. Alcalde: L’increment d’esports?

Sr. Chamizo: Sí, sí, aquí fica “administració general esports d’energia elèctrica”.
Sr. Alcalde: Això és una baixa o una alta?
Sr. Chamizo: És una alta. Altes, no, no, altes, fica.
Sr. Gallardo: Això és una partida que estava al pressupost de Nostreserveis, encara no s’ha fet
el canvi de titularitat dels contractes de subministrament, segueix arribant a nom de
l’Ajuntament i s’ha de farcir la partida de l’Ajuntament a fi efecte de que es puguin satisfer.
Sr. López: Hi ha un increment a la partida de Mare de Déu de la Roca perquè nosaltres teníem
previst fer una inversió de 50 mil euros i així ens vam comprometre tant amb l’Ampa com amb
el director a fer la reforma de la cuina de Mare de Déu de la Roca però resulta que, quan s’ha
fet tot el projecte, ha pujat a 67 o 68 mil, si no recordo malament, tota la modificació que s’havia
de fer. Llavors, s’ha de fer un increment a la partida que ja teníem prevista.
Sr. Chamizo: Concretament què és el que s’ha fet de més?
Sr. Alcalde: No, no, no s’ha fet res més.
Sr. Chamizo: La cuina?
Sr. López: Aquest estiu, ja ha passat per Junta de Govern i ja s’està iniciant la tramitació, per
fer l’obra que li comento que puja de 50 a gairebé 70 mil euros.
Sr. Pérez: Una aclaración. Lo de pavimentos y las “voreres”, Irene, es verdad que hay una
partida de 20 mil pero la empresa también hizo un plan de ocupación de dos cientos y pico mil
euros y también parte de esas “voreres” se han asumido en ese importe. A veces el
Ayuntamiento hace partidas y luego las destina a otro lado y luego lo que queda son sobrantes.
O sea, generas una parida mayor, sigues haciendo el trabajo pero esos picos que entiendes
que haces un mantenimiento de “voreres” y luego con un plan de ocupación o depende de
cómo vaya saliendo se va repartiendo a otros proyectos, como ha dicho Juan, que se ejecuten.
Sr. Alcalde: Si no hi ha cap pregunta o aclariment passaríem a les votacions. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Ha quedat clar, Sr. Secretari? Val, d’acord.
Identificació de l’expedient:

Modificació de crèdits núm. 4/2018 per concessió de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits finançats
amb baixes i/o anul·lacions

Núm. Expedient:

4513/2018- Serveis econòmics

Tràmit:

Ordinari

Fets
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no
es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo l’expedient modificació de crèdits.
2. S’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits número
4/2018 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides.

3. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 4/2018, que ha de ser finançat
amb anul·lacions o baixes d’altres partides del pressupost vigent no compromeses amb
destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre
de sota.
4. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades.
5. Vist l’informe de l’interventor.
6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que
ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
7. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data
2 de maig de 2018.

Fonaments de dret
1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
6. L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures
per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

El Ple de l’Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC,A-VX+; IMM, Grup
mixt; PDeCAT i FIC) i 3 abstencions (grups municipals: ERC I C’s) acorda:
1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 4/2018 extraordinaris i suplements
finançat amb baixes i/o anul·lacions d’altres aplicacions pressupostàries, per a la realització de
la despesa proposada conforme al detall següent:

PRO
G

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

4. Planejament. Expedient 4839/2018. Aprovar, si s’escau, la Modificació puntual núm.
15 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de modificació del catàleg de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.
Sr. Alcalde: El següent punt és aprovar si s’escau la modificació puntual número 15 del Pla
d’ordenació urbanística municipal de modificació de catàleg de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable. Li passaria la paraula al regidor.
Sr. Pérez: Gracias, Sr. Alcalde. Cuando se aprobó el POUM del municipio se hizo un catálogo
de masías en nuestro municipio de alguna manera para preservar esos edificios que tenían

peculiaridades, una de ellas era el tema de la antigüedad. Son masías o casas que se ha
constado que han sido vivienda y que datan del año, anteriores al año 56. Entonces lo que
hacemos es, el Ayuntamiento ya hizo una ampliación según varios mandatos ya tenía
incorporado 18 masías y ahora lo que se hace a petición de los particulares es incorporar cinco
masías más. La ventaja de incorporar esas masías es que tanto los propietarios como los
titulares de las masías podrán rehabilitarlas, podrán conservarlas y hacer un mantenimiento de
ellas. Con esto también lo que haremos es conseguir un poco de trabajo, quieras o no, de
mantenimiento y para la gente que trabaje. Las nuevas que se incorporan a una petición que
hicimos a la Junta de Portavoces, el Sr. José María Aragonès, hablábamos de darles el nombre
de la zona donde estaban ubicadas por las partidas y él, creo que con buen criterio, dijo que la
gente del pueblo de alguna manera conoce a las masías por el nombre original. Lo
comentamos en la Junta de Portavoces y la única modificación que se ha traído en el
documento es el nombre original de las masías que es el Mas del Castro, el Mas del Gendre, el
Mas de Bofarull Pedrola, el Mas de la Pobla del Boronat i el Mas de l’Euba [Inaudible 16:20].
Estas masías se incorporan, como repito, son masías que son anteriores al año 56, masías o
casas donde se ha comprobado que han sido vivienda. Nada más.
Sr. Alcalde: Gràcies. Srs. Regidors, alguna pregunta? Per part d’Esquerra? Sí?
Sra. Aragonès: Bé, tal com diu el regidor, l’objectiu del catàleg és garantir-ne la recuperació,
protegir els edificis i que els propietaris els puguin rehabilitar perquè el deure de la conservació
d’aquestes masies o cases rurals ja sabem que són dels propietaris però nosaltres diem que
què es pensa fer des de l’Ajuntament per no únicament limitar-se a catalogar. Perquè estem
parlant que a l’article 8 d’aquesta modificació puntual es detalla com hauran de presentar-se els
projectes i les obres d’aquestes rehabilitacions d’aquestes masies. Aleshores, realment pensen
que els propietaris poden assumir la despesa econòmica i fins i tot l’exigència burocràtica que
suposa rehabilitar una masia en les condicions que vostès posen. Es demana un reportatge
fotogràfic, estudis històrics, estudis arqueològics, projectes tècnics, aixecaments, riscos
geològics, estudis d’impacte i integració paisatgística i això sense abans, o sigui, sense aixecar
ni una sola paret. Pensem que seguirem tenint masies i cases rurals catalogades, molt bé, però
aquestes edificacions continuaran en runa, com ara. Aleshores, de què ens servirà? A
Esquerra Republicana pensem que s’hauria de fer una aposta important en la creació d’una
línia d’ajudes, de subvencions, de línies toves per incentivar que aquests propietaris comencin
la restauració d’aquestes masies. Aquestes exigències diem que són molt, molt, molt estrictes,
molt dures a l’hora de rehabilitar les masies i fan que els propietaris es tiraran enrere perquè
veuran una incapacitat econòmica i fins i tot de coneixements tècnics i assessoraments que
hauran de demanar per tota la paperassa burocràtica que se’ls exigeix i les gestions que se’ls
demana. No sé, està molt bé que ho cataloguem, que les tinguem inscrites, a més que les
puguem tenir inscrites amb el nom real que se’ls atribueix però, clar, si senzillament aquí
s’acaba la funció de l’Ajuntament pensem que no té cap sentit. És important catalogar-les però
perquè d’aquí uns anys aquestes masies, aquestes cases rurals desapareguin, la utilitat de la
catalogació també queda nul·la de significat.
Sr. Pérez: A ver, hemos de partir de que son masías que están construidas unas bien y otras,
pues, antes se construía no con los materiales que hay ahora, empezando con las vigas de
madera y cimentaciones de algunas edificaciones. El Ayuntamiento lo que hace de alguna
manera con esto es hacer un estudio, exige al propietario que haga un proyecto y estudio de la
masía como está porque, si nosotros vamos a darle licencia para rehabilitar un tejado y resulta
que las tejas están mal porque se las lleva el viento y las vigas son de madera y están
podridas, al final nosotros tendremos que dar una licencia para el tejado y a lo mejor haciendo
el tejado se hunde la casa. De ahí el informe de alguna manera técnico que se exige de que
esta casa cumpla de alguna manera un informe diciendo que la casa realmente cumple, está
bien y es una vivienda en la cual se puede rehabilitar. Si con esto se detecta que un informe de
un técnico no lo hace adecuadamente, el Ayuntamiento exigirá de todas maneras que no

solamente reparen el tejado sino que cambien las vigas. Le estoy poniendo un ejemplo para
que sea fácil de entender. Piense que hay casas que son del año 56 como mínimo, hay
algunas que tienen más de 100 años. Claro, si las casas se rehabilitan, yo entiendo que el
propietario intente ahorrarse lo menos posible pero nosotros precisamente lo que queremos es
que en ese proyecto y esa “paperassa” que tú dices que es, eso simplemente es un proyecto
del estado actual y un dictamen de cómo está la masía, y si alguien es propietario de una
masía lo que tiene que hacer es procurar que no se caiga y no solamente cambiar las tejas, si
tiene que reforzar estructura, si tiene que reforzar vigas, esto, esa “paperassa” que tú dices que
el técnico y la técnica lo piden y te voy a poner un ejemplo. En la Mare de Déu de la Roca me
acuerdo que se hizo un forjado en el bar que todo el mundo más o menos conocemos, donde
las vigas se flexaban, seguramente el propietario en su momento o el que hubiera sido hubiera
puesto un pilar en medio y ya está. Evidentemente son construcciones antiguas y lo que se
busca con eso es una rehabilitación integral, que no quiere decir que se tenga que hacer toda
de golpe pero sí tener un libro con un técnico profesional que te diga lo que tienes que ir
haciendo poco a poco, y a lo mejor lo que tienes que ir haciendo no es cambiar las tejas y lo
que tienes que cambiar son las vigas, y si esas vigas están apoyadas en una pared y necesitan
un refuerzo, pues también se tendrá que hacer. Si no reforzamos las masías difícilmente se
podrán mantener, por eso de alguna manera lo que intentamos es tener un poco de ficha de
cada masía y por eso se catalogan y se exige esa documentación. Es un plano, al fin y al cabo,
de un dictamen de cómo está la masía. No se busca en ningún caso perjudicar al propietario, al
contrario, con el tiempo lo que interesa es que esa masía la conserve, la rehabilite y sigan
viviendo. Porque imagínate que un día, como pasa en el pueblo, que se nos hunde un tejado
con una licencia que nosotros hemos dado de una rehabilitación del tejado y no hemos ido a
comprobar que las vigas estaban podridas. Nosotros habremos dado una licencia de una
persona para rehabilitar, sin embargo no sabíamos que las vigas eran de madera y estaban
podridas o la solera que antes hacía con arena o con arcilla o con lo que fuera no cumple con
las condiciones técnicas. Es que desgraciadamente es así.
Sra. Aragonès: Em sembla que no estem parlant exactament del mateix. Vostè el que està
enfocant es un informe tècnic molt simple i jo em sembla que ja he detallat alguns exemples
que exemplifiquen el nivell d’exigència tècnic. És a dir, no estem parlant d’uns bigues de fusta o
d’un sostre, d’unes teules, sinó que, jo no voldria repetir, però estan posant exemples i
documentació sobre la taula que jo em sembla que dificulta moltíssim el fet de que el propietari
s’animi i el que estem fent és no donar-li incentius per la rehabilitació sinó que aquest nivell
d’exigència burocràtica farà que el propietari es tiri enrere, tal com he dit. El que sí que no m’ha
contestat es si hi hauria la voluntat d’incentivar a través d’ajudes, subvencions, algun tema per
poder ajudar a aquests propietaris ja que estem parlant de masies i cases rurals catalogades,
per tant, que tenen una importància històrica, cultural, de l’entorn, etcètera, si l’Ajuntament
s’avindria a fer aquestes ajudes. Jo em sembla que vostè ha fet un plantejament molt simple
posant l’exemple de les bigues de fusta, són coses òbvies, això qualsevol propietari ho
entendria però que no té res a veure amb els estudis d’impacte i riscos geològics que fins i tot
sabem que s’ha d’anar a buscar especialistes del camp i fins i tot a Serveis Territorials. Estem
parlant de coses que van més enllà de l’àmbit municipal.
Sr. Alcalde: A veure, estem protegint, estem protegint un espais, unes edificacions i les estem
protegint en base a uns informes tècnics que fan els tècnics. No és casual que aquí a Mont-roig
es demani això, es demana a tot arreu a partir del moment que es cataloguen i es protegeixen
aquestes masies. Al final el que es pretén és que es faci allò que s’havia fet en el seu moment,
no que es faci cap cosa més, d’acord? Perquè ens hem trobat moltes vegades que a lo millor
un propietari ha venut una masia i el que compra la masia vol fer una altra cosa allà i el que
fem amb això és “escolti, vostè què tenia? Com ho tenia? Com ho va demanar? Què no va
demanar?” i el que no volem és que es facin més coses d’allò que hi ha fet i és el que busquem
és protegir i per això es cataloguen. Això és el que es demana a aquest tipus de masies quan
estan catalogades, ja es demanaven abans, les que estaven d’abans ja es demanava

d’aquesta manera. Sí que sembla a lo millor molta paperassa però el que es busca, en part, és
el que diu el regidor però en part també és que no et fiquin cap gol, que no agafin i diguin
“escolti, és que a més a més a part d’això...” o simplement justificar que sí, que hi ha en
aquesta masia a part del que hi ha ara hi havia una altra construcció. Bueno, això és el que
pretén la normativa en aquest cas. Com li deia, ja venia d’abans, és una cosa aprovada al
POUM, no és que s’apliqui en aquests moments.
Sr. Pérez: Y el impacto medioambiental también se hace, a ver, yo le he puesto el ejemplo de
las tejas y las vigas para hacerlo, que todo el mundo lo entienda. Como ha dicho bien el Sr.
Alcalde, al fin y al cabo, es un informe técnico y es un dictamen que evidentemente tiene que
hacer una persona cualificada. ¿El impacto paisajístico? Por supuesto, porque si no vamos a
tener que hacer masías, una rosa, una verde, otra amarilla, otra azul, tiene que cumplir una
serie de condiciones, es evidente esto. Si no se limita y no se acota, cada uno luego dirá que la
casa es suya y hace lo que quiere y no es así. E incluso los casos antiguos del municipio ya
pasa esto. Y el tema geotécnico supongo que será para ver si el terreno para ver si las casas
realmente según la alçada y densidad del muro aguantan o no aguanta. Porque si vamos a
hacer una estructura superior con más peso, si cambiamos las vigas de madera por unas de
hormigón, evidentemente la viga de hormigón pesa más que la de madera. A lo mejor la
estructura de la pared tiene un grueso específico y es necesario poner otro o no simplemente
se ha de poner vigas. No sé, le estoy explicando un poco esto porque, como ha dicho el Sr.
Alcalde, es una diagnosis de cómo está la masía porque, si no, nos pasa esto, que damos
licencias a la gente y no quiere gastarse dinero. Ya lo entiendo pero si quieres que se proteja la
masía has de cumplir una serie de condiciones y unos parámetros técnicos que, como bien ha
dicho el Sr. Alcalde, no las rijo yo. Las 18 que ya están catalogadas todas han hecho ese
trabajo, entiendo que es una cosa que pasa en otros municipios igual.
Sr. Alcalde: I si no m’equivoco ha estat els propietaris que han demanat aquesta protecció,
aquesta catalogació i sabien les condicions, o sigui que no ha estat l’Ajuntament. En aquest cas
ja fa temps, si no recordo malament, es va fer, es va demanar a gent que volguessin entrar
dintre de les masies catalogades i són els propietaris els que han demostrat el seu interès.
Sr. Chamizo: Dos cosetes. Una ja me l’ha contestat vostè perquè tenia entès això, que era el
propietari que sol·licitava que es catalogués, llavors, si un propietari sol·licita que se li catalogui
suposo que econòmicament podrà fer-se càrrec en principi. Això una. I després una altra cosa,
una vegada ja estiguin catalogades poden exercir algun tipus d’activitat econòmica allà en
aquesta masia en un futur?
Sr. Alcalde: Dependrà de les ordenances urbanístiques d’aquell espai. En aquest cas, si a lo
millor una masia té quatre o cinc hectàrees i el planejament diu que amb quatre hectàrees pots
fer una activitat, si compleix, sí. Però això ja hi ha altres condicionants més enllà del fet de
catalogar-se. El que no fas és condicionar, crec, no estic segur, jo crec que això no ho
condiciona, crec que no ho condiciona.
Sr. Pérez: Y es posible que alguna masía, como dice bien el Sr. Alcalde, tenga las dimensiones
que tenga y tenga el terreno y solicite una tramitación de un plan especial para hacer turismo
rural en esa masía pero también tendrá que cumplir una serie de condiciones y requisitos.
Sr. Chamizo: Aquí anàvem nosaltres. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Passaríem, doncs, a les votacions. Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor? Quedaria aprovat per unanimitat.

Identificació de l’expedient: Modificació puntual núm. 15 del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) de modificació del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
Número d’expedient: 4839/2018
Tràmit: Aprovació inicial

Fets
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp (POUM) va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre
de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007. La sèrie de plànols
d’ordenació II.2, a escala 1/2000, inclou l’assignació de les claus urbanístiques assignades a
cadascuna de les zones del sòl urbà.
2. Entre els documents que formen part del POUM figura el Volum IX, corresponent al Catàleg
de Béns protegits i de Masies en Sòl No Urbanitzable. En aquest document es recullen, per un
costat, el Catàleg de Béns protegits, d’acord amb el que s’establia, en el moment de la seva
tramitació, a l’article 69 del Decret 1/2005, i per un altre costat, el Catàleg de masies i cases
rurals, segons el que determinava l’article 50.2 del mateix Decret 1/2005.
3. La documentació corresponent al Catàleg de Masies i Cases rurals estava formada per 18
fitxes, de 18 edificacions diferenciades, que corresponen en gairebé tots els casos a masies
agrícoles existents al llarg del terme municipal de Mont-roig del Camp. Hi ha només dues
excepcions, que són l’Hostalatge de la Mare de Déu de la Roca, i la Caseta del Rellotge, que
també havia tingut la funció d’hostal al llarg del camí del Coll de Balaguer.
4. El document corresponent al Catàleg no inclou cap altra documentació relativa a la regulació,
prescripcions, característiques o limitacions que les que figures a les fitxes de cadascuna de les
18 construccions. El volum VII de la documentació del POUM, que correspon a la seva
Normativa urbanística i Ordenances de l’edificació, incorpora un únic article, el 240, que fa
referència a aquest Catàleg.
5. El gener de 2009 la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat va publicar a la seva web un document titulat Directrius de contingut per al catàleg
de masies i cases rurals, que forma part de la voluntat de sistematitzar els documents
corresponents al planejament general de cada municipi. Si bé es preveia que aquestes
directrius siguin només aplicables als nous catàlegs i a aquells que es troben en tràmit
d’aprovació inicial, cal tenir en compte que l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLUC), aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb el redactat donat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la
modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb determinades excepcions i
particularitats.
6. Aquest document proposa la modificació puntual del Catàleg de Masies i Cases rurals, com
a document integrant del POUM, i en conseqüència s’adequa al procés indicat a l’article 96 del
TRLUC.

7. L’objectiu principal d’aquesta Modificació puntual és el d’incorporar algunes construccions
existents dins el terme municipal de Mont-roig del Camp, que en la versió del Catàleg que
figura al POUM no s’hi van incloure. Però addicionalment es completa el propi Catàleg, amb la
incorporació de la Normativa urbanística del catàleg, amb la regulació dels aspectes comuns
propis de les característiques del municipi i que no s’especifiquen a les fitxes específiques de
cadascuna de les masies i cases rurals. Finalment, les noves fitxes que s’incorporen al catàleg
ho fan ja seguint el modelatge que proposa el document de referència redactat per la
Generalitat de Catalunya.

8. Aquest Ajuntament va realitzar un procés de participació ciutadana per tal que els interessats
poguessin sol·licitar la incorporació de les seves propietats a aquesta modificació de catàleg de
masies i cases rurals.
9. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 2 de maig
de 2018.

Fonaments de dret
1. Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal estan regulades per l’article
96 del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLU). Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). D’acord amb aquest article
la modificació objecte d’aquest informe no comporta un increment del sostre edificable, de la
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja
establerts.
2. D’acord amb aquests articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació, que està regulada per l’article 83 del TRLU.
D’aquesta forma la tramitació de la modificació s’ha de subjectar als tràmits següents:
- L'aprovació inicial i l'aprovació provisional per l’Ajuntament.
- Informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació
pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació
inicial.
- Simultàniament al tràmit d'informació pública s'ha de sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
- Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha
de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi
que és objecte del pla.
3. L’article 22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, estableix que
l’aprovació inicial i provisional del planejament general, i per tant de la seva modificació, és
competència del ple municipal.

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

1. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 15 del Pla d’ordenació urbanística municipal
de Mont-roig del Camp, de Modificació puntual núm. 15 del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) de modificació del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

2. Sotmetre aquesta modificació puntual núm. 15 a informació pública.

3. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de la seva competència i atorgar audiència
als ajuntaments limítrofs
Sr. Alcalde: I ara abans de passar a les mocions, com deia abans, li passaria la paraula, li
cediria la paraula al regidor per comentar el tema que va sortir ahir en premsa i volia fer un
aclariment. Gràcies.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Agraeixo també la comprensió de tots vostès. Vostès ja
saben que ahir al Diari de Tarragona va sortir una informació que ens ha, la veritat, ens ha
sobtat bastant sobre el nivell de seguretat del habitatges al nostre terreny municipal. És un, es
fa ressò d’un pretès estudi que ha fet la Patronal d’Assegurances, Unespa, mitjançant una eina
que tenen que es diu “Estamos seguros que es un pla divulgatiu i de notorietat que
desenvolupa aquesta patronal sectorial”. Bé, sorpresa i bastant desconcert perquè la veritat és
que les dades que ha recollit el diari no s’assemblen en res amb el que les diferents Juntes
Locals de Seguretat han anat posant de manifest sobre el comportament dels fets delictius que
afecten a la propietat immobiliària. Nosaltres hem intentat, hem establert dos línies de treball
respecte aquest tema perquè, evidentment, suscita una certa alarma sobretot en un sector
econòmic tan fonamental com és el del lloguer d’habitatges turístics i la pròpia existència de
segons habitatges per no comptar, evidentment, els que hi resideixen habitualment, i el que
hem fet per un cantó és intentar rescabalar tota la documentació i informació sobre aquest
estudi que ara els hi comentaré; i, per una altra, una actuació davant els temes més específics
de seguretat a fi efecte de divulgar les dades que entenem que són reals. Pel que fa al tema de
la Patronal Unespa i aquest informe que ha facilitat i s’ha fet ressò el Diari de Tarragona, l’únic
que hem trobat és a la pàgina corporativa d’aquesta associació empresarial un informe,
concretament només hem trobat, perquè sembla que no estan penjades les dades del 2017,
hem trobat el del 2016. És un informe que es diu “Robos, los municipios más seguros. Análisis
de probabilidad de sufrir un robo en el hogar. Datos 2016”, és l’únic que hi ha, si volen els hi
puc facilitar. Val a dir que en aquest que és el darrer publicat que és de l’any 2016 encara no
surt a nivell Catalunya desglossat els municipis de més de 10 mil habitants, només els de 50
mil habitants, jo de totes maneres si vostès volen els hi puc facilitar. És un informe, no és un
estudi, és un informe que té moltes taules, són tot pràcticament taules i només a la pàgina 3
explica una descripció de l’estudi, fa una descripció que no parla ni de la metodologia, ni dels
objectius ni de l’abast de la mostra ni filtració de dades, etcètera, per tant, és el que hi ha. Jo,

repeteixo, els hi faré arribar a fi efecte que vostès puguin tenir tota la informació. A la nota de
premsa que també hem trobat a la pàgina corporativa d’Unespa en relació a aquest tema, es fa
una mica més, es comenten les dades sobretot a nivell de grans ciutats, no s’esmenta res més.
I el que sí hem trobat també en aquesta pàgina corporativa és una nota de premsa del 23
d’abril del 2018 que al menys deixa caure quina és la metodologia, també els hi faré arribar,
tots tres documents els hi faré arribar, quina és la metodologia que presumiblement es fa servir
per aquest informe i llegeixo textualment, és una pàgina realment, és un paràgraf que diu
textualment “evidentemente el sector asegurador no conoce absolutamente todos los robos que
hay, son datos que solo maneja la policía pero lo que sí sabemos es cuantos robos
indemnizamos y cuantas casas tenemos aseguradas, por lo tanto, sabemos qué peso tienen
estos robos sobre el total de asegurados y así podemos conocer la probabilidad de que ocurra
un robo”. Bueno, jo ho deixo aquí, no ho comento. Es lo que pone, no pone otra cosa. No ho
comento. El que farem és, no sabem si des d’Alcaldia o regidoria, adreçar-nos a la Patronal
Unespa perquè ens facin arribar aquest estudi, aquest informe que confiem que sigui una mica
més coherent i una mica més rigorós que el de 2016 perquè el de 2016 són 15 pàgines de
taules de dades amb uns percentatges que no ens expliquen com ho han fet. Això és el que
farem per la banda d’aquest estudi, no podem fer res més perquè no tenim cap més informació.
Per la banda de les dades reals, entenem que s’ha suscitat una certa alarma i una certa
preocupació i és normal, el que farem és requerir des de regidoria o Alcaldia, ho estem
esbrinant ara, a Mossos d’Esquadra perquè ens facilitin les dades que tenen ells consolidades
de la criminalitat que afecta a delictes, al patrimoni, sobretot als delictes sobre el patrimoni des
del seu desplegament cap aquí a fi efecte que ens facilitin. A veure, tenim unes determinades
dades que són les de la Junta Local de Seguretat però són dades que legalment, i així ens ho
manifesten, són de difusió limitada, no es poden fer públiques, per tant no les podem facilitar.
Ens encantaria poder-les facilitar, el que farem és que demanarem ex proceso a Mossos
d’Esquadra avisant-los que volem fer pública aquestes dades, que ens facilitin tota aquesta
informació a fi efecte de donar-les, no només a nosaltres, sinó a tothom perquè puguin tenir el
coneixement de les dades reals. I també el que farem i creiem que és una bona mesura, estem
acabant de definir com ho arbitrarem, és invitar els portaveus de tots els grups municipals
d’aquest ajuntament a la propera Junta Local de Seguretat a fi efecte de que puguin preguntar
allò que considerin més oportú. Ho farem, estàvem acabant de definir, se celebrarà el dimecres
dia 30 de maig i els convocaríem a tots vostès, poden venir els portaveus o aquelles persones
que designin, jo els demanaria una persona per grup, a fi efecte, perquè pensin que venen dos
o tres persones de Mossos d’Esquadra, venen dos comandaments de la Guàrdia Civil, un o dos
comandaments de la Policia Nacional, ve el delegat del govern, ens ajuntem el sergent cap de
la Policia Local, el Sr. Alcalde, un servidor, els invitarem a vostès perquè tinguin veu amb vot.
El Sr. Secretari està estudiant la fórmula exacta de convocatòria a fi efecte d’encabir-los a
vostès i entenem que no hi haurà cap inconvenient. Si hi hagués algun inconvenient de tipus
legal, el que faríem és arbitrar un tancament de la reunió formal a fi efecte de que després
poguessin vostès participar i poguessin vostès accedir i preguntar allò que consideressin més
adient i gaudir, poder accedir a les dades. Per tant, jo crec que aquesta és l’única fórmula de
desmentir aquests plantejaments que ja el sergent cap de la Policia Local amb la mateixa
publicació de la noticia ja va fer tot un seguit d’afirmacions que jo subscric en aquest Ple, és
amb dades de fets contrastats a fi efecte de restablir, d’alguna forma, la credibilitat en matèria
de seguretat del municipi que ja els hi dic que en relació a les dades que tenim de la regidoria
policial es comporta força favorablement des de fa anys. Per tant, simplement fer-los saber
aquest tema perquè estic segur que amb la tasca de control del govern que vostès haguessin

endegat després de les mocions aquest tema hagués sorgit, entenc, per tant, m’avanço i en tot
cas ja em disculparan i si tenen alguna pregunta o algun tema els demano que li adrecin a
l’alcalde i jo mateix intentaré donar resposta sobre el particular. D’acord?
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo.
Sr. Gallardo: Jo els hi faré arribar tota aquesta documentació i a partir d’aquí seguirem.
Mocions
Sr. Alcalde: Passaríem al següent punt que és mocions. En aquest cas s’han presentat dos
mocions per part del grup de Ciudadanos, dos mocions per part del grup del PDeCAT i una
moció per part d’Esquerra i una moció en un principi de l’Equip de Govern però que la previsió
era que s’afegissin la resta de grups. Molt bé. Passaríem, si vol el grup de Ciudadanos
començar.

5. Moció. Expedient 5382/2018. Moció que presenta el grup municipal C's per
donar suport a la Festa de Sant Jordi com a Patrimoni cultural immaterial de
la Humanitat.
Sr. Velasco: Vamos a iniciar las dos mociones que presenta Ciudadanos en este Pleno, la
verdad es que hemos recogido enmiendas de los diferentes portavoces y por cuestión de
tiempo no se ha registrado la moción pero yo leeré textualmente las aportaciones.
Sr. Alcalde: O si quiere leer la moción entera, como quiera, como le vaya a usted mejor.
Sr. Velasco: La definitiva, creo que va a ser la definitiva. Si hay algún error, creo que no va a
haber ningún problema porque ha sido cuestión casi de texto a veces. La primera moción que
presenta Ciudadanos es una moción que hace tiempo que la verdad creemos que habría que
trabajar para esta moción para dar soporte a la fiesta de la Diada de Sant Jordi como
patrimonio cultural y material de la humanidad. En la exposición de motivos, creemos que la
festividad de Sant Jordi cada vez está más valorada por muchos ciudadanos de Cataluña que
la sienten propia, es una festividad cultural ligada a los libros, perdón, que expresan
sentimientos mediante el regalo de una rosa. Desde hace unos años ha habido iniciativas,
algunas de ellas provenientes de la sociedad catalana encaminadas a que la festividad de Sant
Jordi sea reconocida por su valor a nivel internacional. Es innegable que estas expresiones son
compartidas por buena parte de la sociedad catalana. Asimismo, el día 21 de diciembre de
2016 se ha aprobado en el Congreso de los Diputados por unanimidad una proposición no de
ley que literalmente dice “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España previa
aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial
e inmaterial a dar apoyo a las iniciativas que surjan del Parlamento de Cataluña, del Gobierno
de la Generalitat y de la sociedad civil que persiguen inscribir la festividad de Sant Jordi en la
lista de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de UNESCO”, de la UNESCO,
perdón. También el 15 de marzo de 2017 el Parlamento de Cataluña va a adoptar la resolución
534/11 sobre soporte a las iniciativas para declarar la Diada de Sant Jordi Patrimonio Cultural e
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Por eso, el grupo municipal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp —ahí teníamos algún error por cuestiones
de…textualmente lo que estamos ahora leyendo— eleva al Pleno para su debate y si creen la

aprobación las siguientes propuestas: dar soporte a todas las iniciativas que para declarar la
fiesta de Sant Jordi como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la humanidad en el marco de la
UNESCO y autorizar al alcalde y presidente a realizar todos los actos y gestiones que sean
necesarias para cumplir los presentes acuerdos. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Per part dels grups.
Sra. Esquius: No, solo preguntar que entonces el cambio, ¿cuál es? No lo he entendido.
Sr. Velasco: La verdad es que, aparte de que como todos los grupos políticos, casi todos
seguimos una línea de partido, evidentemente todas las mociones se presentan o muchas de
las mociones que se presentan en muchos de los ayuntamientos se hace un trabajo general, lo
que pasa que la FIC no sé si está representado en muchos ayuntamiento. Y sí que esta moción
es cierto que había un error y ya lo comentamos en la Junta de Portavoces y había un texto
concretamente que no llegamos a un acuerdo a declarar “diada” y “festividad”, nosotros
creíamos que era correcta pero hemos recogido las…
Sr. Alcalde: O sea que pone “diada”, ¿no?
Sr. Velasco: Pone “diada”.
Sr. Alcalde: No la ha leído así, ha dicho “festividad”. Entonces, ¿podemos decir que en todos
los sitios donde ponga “festividad” lo cambiamos por “diada”?
Sr. Velasco: No hay ningún problema.
Sr. Alcalde: Venga, ya está, aclarado.
Sr. Velasco: Quería leerla porque...
Sr. Alcalde: Está claro que con los cambios y esto...Ya está, cambiamos “festividad” por “diada”
y lo de “Vendrell” por “Mont-roig”.
Sr. Velasco: Perfecto.
Sr. Alcalde: Per part del grup d’Esquerra? Perdó, sí. Esquerra. O no sé si el Sr. Aragonès té
algun comentari a fer.
Sr. Aragonès: Bé, jo la votaré i la voto molt content aquesta iniciativa de Ciutadans en la
persona del Francisco m’anima a pensar que en vindran més en aquest estil. La votaré molt
content a favor.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Per part del grup d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Nosaltres si hi ha aquest canvi de “festivitat” i “festa” perquè en algunes
ocasions diuen “festa” que sigui “diada” i bé, tal com diu el Sr. Aragonès, ens sorprèn
gratament que sigui el grup de Ciutadans que presenti aquesta moció, benvinguda perquè a
nivell nacional em sembla que no hi ha aquest ímpetu i aquest ànim de defensar les tradicional
catalanes, per tant, ho celebrarem moltíssim i serà un vot a favor a consciència. Gràcies.
Sr. Velasco: Les agradezco sus observaciones pero le voy a comentar una cosa. Hay una
referencia en este caso en esta referencia tanto a nivel de Cataluña como a nivel del estado
español defendemos las aportaciones que, las mociones, las propuestas que creo que son
coherentes. Es innegable que si tenemos un millón cien mil votos en Cataluña concretamente

representamos a una parte muy importante de Cataluña. Seguiremos trabajando como siempre
en la defensa de todos los catalanes, en este caso en Cataluña. Gracias.
Sra. Aragonès: Aleshores és una llàstima perquè ho hagués arrodonit del tot que hagués pogut
defensar aquesta moció utilitzant la llengua vehicular, una de les dues llengües oficials a
Catalunya que li haguéssim agraït que com a mínim aquesta moció l’hagués pogut fer en català
tal com està defensant el que acaba de dir.
Sr. Velasco: Yo les aseguro una cosa que no tendría ningún tipo de problema pero la verdad es
que en el estado español hay diferentes lenguas vehiculares, en Cataluña hay dos lenguas,
nosotros saben que estamos en la línea del bilingüismo y si sabría que puedo expresarme en
catalán con una mejor fluidez le aseguro que lo intentaría. Intentaré hacer esfuerzos para
comprometerme evidentemente a hablar una de las lenguas territoriales que creo que es de lo
más normal pero pienso que me expreso y es mi forma de explicarme en español en este caso,
“no diu res”, pero creo que sería un poco largo expresarme. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Per part del grup del PDeCAT, algun aclariment? És que
anem per ordre, ah! perdó, crec que no. No, no.
Sra. Margalef: Sr. Velasco. Li volia preguntar, és una diada cultural i tradicional, “tradicional”
també ho afegim que no ho ha dit?
Sr. Velasco: Sí.
Sra. Margalef: Gràcies. Llavors, nosaltres l’únic que volíem comentar és que la Cambra del
Llibre impulsa la candidatura de Catalunya perquè la UNESCO declari la Diada de Sant Jordi
Patrimoni material de la Humanitat. En aquest sentit la Generalitat i el Govern espanyol hi ha
mostrat el seu suport a la candidatura i amb paraules del president Puigdemont dirigint-se al
Govern espanyol “no serà gràcies als hereus polítics dels que van perseguir la cultura catalana
sinó dels que han mantingut vives la flama de la cultura i la llengua catalana gràcies als llibres”.
Si s’aconsegueix serà gràcies a la gent que cada any omple els carrers de manera massiva i
gràcies als que van mantenir la festa en temps difícils en què editar en català era un risc
econòmic i personal i s’havia d’imprimir clandestinament. Nosaltres agraïm el grup de
Ciutadans que presenti aquesta moció per tal que el nostre Ajuntament doni suport a la
candidatura, agraïm també que es refereixi a Sant Jordi com la Diada de Sant Jordi i que
descrigui aquesta diada com una diada cultural i tradicional tal i com li vam demanar el nostre
grup municipal i evidentment li donarem suport.
Sr. Velasco: Gracias.
Sr. Alcalde: D’acord. Passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor?
Unanimitat. Moltes gràcies..

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER DONAR SUPORT A
LA DIADA DE SANT JORDI COM A PATRIMONI CULTURAL I TRADICIONAL IMMATERIAL
DE LA HUMANITAT

Exposició de motius

La Diada de Sant Jordi cada cop és més valorada per molts ciutadans de Catalunya que la
senten pròpia. És una diada cultural i tradicional lligada als llibres, alhora que expressa
sentiments mitjançant el regal d'una rosa.
Des de fa uns anys hi ha hagut iniciatives, algunes d'elles provinents de la societat catalana,
encaminades a que la diada de Sant Jordi sigui reconeguda pel seu valor a nivell internacional.
És innegable que aquestes expressions són compartides per bona part de la societat catalana.
Així mateix, el dia 21 de desembre de 2016 s’ha aprovat al Congrés dels Diputats per
unanimitat una proposició no de llei que literalment diu:
‘El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, previa aprobación por el Consejo
de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e inmaterial, a dar apoyo
a las iniciativas que surjan del Parlament de Cataluña, del Govern de la Generalitat y de la
sociedad civil, que persiguen inscribir la festividad de Sant Jordi en la lista de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO’.
També el dia 15 de març de 2017 el Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució 534/XI,
sobre el suport a les iniciatives per a declarar la diada de Sant Jordi patrimoni cultural
immaterial de la humanitat de la UNESCO.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1.
Donar suport a totes les iniciatives que cerquen declarar la Diada de Sant Jordi com a
Patrimoni Cultural i tradicional Immaterial de la Humanitat en el marc de la UNESCO.
2.
Autoritzar a l'Alcalde-President a realitzar tants actes i gestions com siguin necessaris
per complir els presents acords.

6. Moció. Expedient 4109/2018. Moció que presenta el grup municipal C's sobre
l'ocupació en el municipi de Mont-roig del Camp.

Sr. Alcalde: La segona moció. Sr. Velasco
Sr. Velasco: Ciudadanos, estoy casi en la misma línea de la siguiente moción, recogemos
algunas propuestas que me acaba de hacer ahora el portavoz del grupo socialista y por
cuestiones de tiempo me ha hecho el PDeCAT. Si habría algún problema, estamos hablando
de lo mismo, que lo incluiríamos aquí en esta moción.
Sr. Alcalde: En tal caso, que los grupos expliquen lo que aportan a la moción. ¿Sí? Que
comenci el grup del PDeCAT. Si voleu, si no…de l’aportació? Val. Però…
Sr. Aragonès: Si canvia jo ho necessito saber per si la voto o no.

Sr. Alcalde: Sí, està clar. El fet era si la defensava ell sencera tal com les modificacions o si
cada grup explicava les seves modificacions i després l’acabava defensant el regidor. Sí, estic
d’acord. Si aquest text canvia substancialment... No? Vinga.
Sr. Velasco: Yo creo que no, en esta moción, de hecho, hemos tenido, a lo mejor no ha
quedado claro el posicionamiento de Ciudadanos y creo que en la PNL, en esta proposición no
de Ley, creo que se incluye bastante bien que ya lo comentamos con los portavoces. Pero
hemos recogido estas enmiendas. Ciudadanos presenta una moción sobre un tema creo que
está recibiendo ya una atención en este caso en nuestro municipio que creo que va en alza. La
moción se presenta sobre la ocupación en el municipio de Mont-roig del Camp. Los delitos de
ocupación en edificios y viviendas calificados como usurpación y tipificados en el Código Penal
como “utilización de inmuebles ajenos sin autorización con o sin violencia” han experimentado
un elevado crecimiento durante los últimos años en nuestra ciudad. Las ocupaciones ilegales
de viviendas, fundamentalmente las realizadas por grupos de delincuencia organizada que
extorsionan a vecinos pudiendo llegar en algunas ocasiones a destinarse al tráfico de drogas o
a la trata de personas se está convirtiendo en un problema para nuestro municipio. Este tipo de
ocupaciones no solo atenta contra un derecho tan importante como es el derecho de la
propiedad sino que también lo hace respecto a la convivencia y seguridad vecinal. Es
precisamente en ese ámbito en el que el Ayuntamiento tiene plenas competencias que deben
reforzarse. Al igual que se entiende necesario dotar a la legislación procesal de instrumentos
rápidos y eficaces que permitan al propietario recuperar de inmediato la posesión de su
vivienda sin soportar más presiones y coacciones. Recientemente en el Congreso de los
Diputados se ha registrado una proposición de ley cuya admisión a trámite pronto habrá de ser
sometida a la toma de consideración de los diferentes grupos parlamentarios. Entre las
medidas recogidas en esta iniciativa cabe destacar: la reforma de la Ley de Propiedad
Horizontal para legitimar las Juntas de Propietarios a través de su presidente para instar el
desalojo de las viviendas ilegalmente ocupadas cuando suponga una perturbación para la
convivencia y seguridad de la comunidad de vecinos, aspectos ya recogidos, al menos en
parte, en el artículo 553/40.2 por el Código Civil de Cataluña. B) La reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que los desalojos de viviendas
ocupadas ilegalmente y la recuperación de la posesión por parte de sus titulares se tramiten a
través del procedimiento de “juicio rápido” con el fin de minimizar los plazos procesales. La
reforma del Código Penal, para elevar las penas en casos de ocupaciones ilegales y violentas
de viviendas y para tipificar como delito específico las ocupaciones ilegales que o sean
promovidas por grupos criminales organizados para obtener un lucro, o bien que sean llevadas
a cabo por dichas organizaciones para desarrollar otro tipo de actividades delictivas como el
tráfico de drogas o la trata de seres humanos. Por todo ello presentamos en el Pleno los
siguientes acuerdos: Apoyar de forma expresa las propuestas de modificaciones legislativas
que sean presentadas en el Congreso de los Diputados para ofrecer una protección integral y
efectiva a los legítimos titulares de derechos frente a la ocupación ilegal de viviendas. Segundo
punto. Poner en marcha las medidas que sean necesarias a fin de velar por la seguridad y la
convivencia vecinal afectada por la ocupación ilegal. En el tercer punto, elaborar un censo de
viviendas ocupadas donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando las ocupaciones
llevadas a cabo por bandas o personas individuales y llevar a cabo el seguimiento de las
mismas, instruyendo la Policía Local los expedientes administrativos oportunos a fin de
acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas vigentes en materia de civismo y actuando de
forma coordinada con los restantes cuerpos de seguridad. Punto cuatro. Reforzar de forma
inmediata la presencia policial y patrullaje preventivo en las zonas ya conocidas afectadas por
el problema de la ocupación. En el quinto punto, esta es una enmienda, garantizar el derecho
de la vivienda aumentando las ayudas previstas en el Plan estatal de vivienda y reforzar los
Servicios Sociales del Ayuntamiento; establecer medidas para garantizar la protección social,
económica y jurídica de las personas en situación de vulnerabilidad. Y otro punto que es otra
enmienda, esto si hay informe social de personas en situación de vulnerabilidad no se ejecute
el desahucio. Gracias. Resolveré sus dudas.

Sr. Alcalde: Obriríem torn de paraules. Sra. Esquius? No? Sr. Aragonès?
Sr. Aragonès: Jo pensava votar a favor d’aquesta moció de Ciutadans perquè l’ocupació
violenta i il·legal és un problema i en un municipi, anem a dir, amb moltes segones residències
com és el municipi de Mont-roig, el problema encara és molt més gran que en un municipi de
l’interior. Ara bé, a l’incloure aquestes dues addendes, acceptades que t’han proposat els altres
dos grups polítics a mi em fan que votaré en contra perquè jo crec que una cosa és la que
presenta Ciutadans i una altra, que se’n podria fer un altre pel pròxim Ple o bé haver-la fet avui,
que també la trobo lògica els afegits però no els trobo és dintre de la mateixa. Si parlem de
l’ocupació il·legal i violenta podem estar més d’acord o menys i debatre aquest tema. Que
després fa falta ajudes per l’habitatge i famílies que estan en problemes evidentment però crec
que és motiu d’una altra proposició. Barrejar-les amb aquesta a mi em provoca que votaré en
contra perquè senzillament perquè crec que no haurien d’anar juntes. Tindria que ser motiu
d’una altra. Les addendes les trobo ajustades i les puc votar a favor si van en una altra
proposició però no junt amb aquesta. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. ¿Contesta ahora? Como quiera, lo que usted quiera.
Sr. Velasco: Yo, en este caso, si no hay, mejor escucho al portavoz socialista y así veo lo que
quiere comentarme.
Sr. Alcalde: Pero, ¿para defender lo que ha dicho el…? De acuerdo.
Sr. López: Ara mateix es procedeix de la següent forma, d’acord? Hi ha una denúncia, el jutge
envia una comissió que normalment va acompanyada del secretari del jutjat amb els Mossos
d’Esquadra i allà aixequen una acta. Llavors, tenen un període per al·legar. Li poso un
exemple, fa quatre dies aquí al carrer Colom, dels 21 ocupes que hi havia, quatre estaven en
situació de vulnerabilitat. El que nosaltres estem dient és que no fiquem a tots al mateix sac i,
ara mateix, amb aquesta moció no discrimina entre un habitatge propietat d’un fons “buitre” i un
habitatge d’un especulador, no discrimina ni entre persones que no ho necessiten ni entre
persones que sí ho necessiten realment. Ara mateix nosaltres fem un informe social que
enviem a la Generalitat i aquest informe és vinculant. Què vol dir això? Que normalment,
gairebé en el 100% dels casos, el jutge frena això fins que la Mesa d’Habitatge trobi una
vivenda per aquesta persona o aquesta família en situació de vulnerabilitat. Què passa? Com
passa al 99% dels casos, les màfies s’aprofiten de les persones més dèbils, o que no tenen
formació, o que no tenen recursos, o que no tenen una altra possibilitat. Llavors, si es dona la
situació que una màfia entra a una persona o en un col·lectiu o en una persona que ha patit
una sèrie de maltractaments, ho dic perquè ha passat en el nostre municipi, llavors què
hauríem de fer? Aquesta persona fer-la fora perquè ha entrat de forma il·legal o hauríem de
trobar una solució per aquesta família o aquesta persona en situació de vulnerabilitat? Per això
trobo que sí ha d’estar a la mateixa moció, és a dir, estem totalment d’acord de que si una
persona entra en un habitatge que no és el seu es pugui iniciar la tramitació per fer-lo fora,
sobretot la gent que té molta “jeta” que n’hi ha i la gent, què vol que li digui!, que també n’hi ha,
no entraré a desarrollar aquesta línia. L’únic que volem és que, si realment hi ha la situació de
vulnerabilitat, hi ha menors, hi ha persones amb deficiències, hi ha persones que no tenen
recursos perquè la vida dona moltes voltes, Josep Maria, i un no sap si el mes que ve es
trobarà en aquesta situació de veure’s amb la seva família al carrer, d’acord? L’únic que
demanem és això, tenir la seguretat de que si hi ha un informe social aquella persona o aquella
família no es trobarà al carrer mentre no es trobi una solució. El tema és que els Serveis
Socials no tenen la competència en aquest cas que diu “reforçar els Serveis Socials...”
aquestes competències fins ara les té Habitatge que és la Generalitat i nosaltres fem la
tramitació a través dels tècnics del Consell Comarcal al ser un municipi de menys de 20 mil
habitants. Bé, una miqueta aquesta és l’exposició i per això...

Sr. Aragonès: Jo et comprenc, Enrique, però, clar, jo crec que una cosa és els Serveis Socials
de l’Ajuntament, màxima sensibilitat i si hi ha una família que s’ha posat dintre d’un habitatge,
anem a dir, sense contracte i sense res i se l’ha de treure, que l’Ajuntament n’hi busqui una
altra, que l’aculleixi, que faci el que sigui necessari però mesclar això amb el dret del propietari
d’aquell habitatge que l’han ocupat sense el seu permís, crec que és, a mi m’haguera agradat
més que hagués sigut una altra moció separada d’aquesta. És que ho trobo just el que tu
expliques però crec que una cosa és l’ocupació amb tota la cara i violenta que es pugui fer d’un
habitatge sense permís de l’amo i a lo millor l’amo ha anat de vacances i quan torna no pot
entrar a casa seva, clar, si allà hi ha un problema social, escolta, Serveis Socials. Jo barrejar
aquests temes no m’acaba d’agradar i comprenc la necessitat, atenció!
Sr. López: És precisament això el que volem traslladar i que estigui dins de la moció,
precisament això, que si hi ha una situació de vulnerabilitat que l’informe social sigui vinculant.
Ara mateix ho és, ara mateix ho és i aquí no està reflexat, ni a la proposició de llei, ni a la llei,
de forma rigorosa. El que volem és que posi de forma clara i contundent que si hi ha una
família, una persona, un col·lectiu que està en situació de vulnerabilitat doncs que un informe
social sigui vinculant i no se li pugui fer fora, d’acord?
Sr. Aragonès: Estic d’acord, ho veig bé, Enrique, el que tu dius el que passa que si hi ha una
família que no té habitatge, que té problemes i es posa dintre d’una casa il·legalment, el
propietari no en té cap culpa. El que ha de procurar l’Ajuntament que aquests fets no es
produeixin i donar-li solució. Per tant, per això jo ho desvinculava de la proposta de Ciutadans i,
després, en una altra proposta en una altra moció inclús posem-hi més coses encara perquè
fan falta però jo crec que aquell habitatge que s’ha ocupat il·legalment, violentament jo crec que
la moció de Ciutadans era per respectar els drets del propietari d’aquella casa i dels veïns que
viuen al costat d’aquell habitatge. Lo demés social, estic plenament d’acord però crec que era,
per mi m’haguera agradat més una altra moció apart. Hi estic d’acord amb el que has dit.
Sr. López: Acabo. Li puc dir que des de l’any 2015 que jo tingui constància només s’ha entrat a
una vivenda d’un particular, una vivenda d’un particular i hi va estar una setmana, en acabat...
Normalment, el que comenta de les màfies és que hi ha un buit legal que aquí està bé que el
buit legal el que fa és que una persona d’aquesta màfia pugui anar al registre i pugui mirar de
qui és aquella vivenda, si és propietat d’un banc o no, i el 99% dels casos s’ocupen cases
de...per això deia lo de les màfies, em sembla perfecte, hi ha gent que podent pagar un lloguer
o podent pagar una hipoteca com la pago jo o com la paga el 90% dels mortals, doncs, se’n
beneficia d’això. Això ho trobo bé. Però trobo que sí que hauria d’estar contemplat aquí per dir
“no, no, t’hem fet fora perquè així ho diu la documentació”, no però aquesta documentació diu
que una persona en situació de vulnerabilitat ha de tenir una resposta, no se la pot deixar al
carrer.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup de l’ARA? Sr. Gairal, vostè vol fer algun aclariment?
Sr. Pellicer: Nosaltres compartim el que diu el Sr. Aragonès, és a dir, la defensa de la propietat
privada i les persones que ocupen violentament una vivenda. Nosaltres no hi votarem en
contra, ens abstindrem perquè les dues parts, i creiem que tindria que haver sigut així, tindrien
que anar per separat. És a dir, tindria que haver el vot a favor d’estar en contra d’una ocupació
violenta il·legal a una propietat privada, això és un tema, i després buscar totes maneres de
poder solucionar i també m’agafaré al que ha dit el Sr. Aragonès, escolti, que una família
necessitada ocupi una vivenda d’un particular no és correcte, el que hem de fer des de
l’Ajuntament és solucionar-li aquesta vivenda, escolti, que l’Ajuntament comprem unes
vivendes i donem solució perquè anar a ocupar la propietat privada per molt justificada i la
necessitat que crec que es té que solucionar, no és que es tingui que deixar al carrer, es té que
solucionar, escolta, si no el ficarem en un hotel i si no tenim vivenda, hasta que ho tinguem

solucionat. És a dir, en cap moment estic dient d’una família necessitada, ara, la propietat
privada també té els seu dret i el seu respecte, per lo tant, el nostre vot serà abstenció.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. López: En aquest sentit d’adquirir vivendes, nosaltres vam estar dos vegades reunits amb el
director general d’Habitatge a Barcelona. Aquesta última va ser la setmana passada i li
demanàvem que, a l’igual que hi ha en municipis més grans, doncs, que hi hagi la possibilitat
que l’Agència Catalana d’Habitatges pugui adquirir pisos al nostre municipi que
aproximadament hi ha uns 160 pisos que compleixen els requisits. Teníem el vist i plau del
director de Serveis Territorials d’Habitatge a Tarragona que vam fer una reunió prèvia abans
d’anar a Barcelona que ens va comentar que seria una solució alternativa a la problemàtica que
tenim ara mateix amb les persones amb vulnerabilitat. Ens va donar una sèrie d’alternatives i
estem a instàncies de que el Departament ens digui. Hi ha una remesa de pisos que eren
antigament del BBVA i que ara se’ls ha quedat un fons que l’ha de sortir a la venda i que
tindríem possibilitats molt avantatjoses per tal d’adquirir aquestes vivendes. Estem fent les dos
coses però, a dates d’ara, no tenim la possibilitat de fer-ho i tenim una problemàtica que és que
quan ens trobem amb una persona en situació de vulnerabilitat i nosaltres anem a la Mesa
d’Habitatge, els municipis grans com els que tenim al costat que són els que tenen la Mesa
d’Habitatge hi ha reticències, digui-li si vols, perquè els municipis petits que no tenim aquests
recursos estem ocupant uns habitatges que ells han fet una despesa important.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup d’Esquerra.
Sra. Aragonès: Nosaltres estem, no sé ni on estem, nosaltres veníem amb la moció escrita, ara
veiem aquests dos afegits que jo no he acabat d’entendre perquè només s’està parlant d’un
però he entès que incorporava un segon punt, clar, la diversitat, la que vulguem perquè
nosaltres sobre el punt 1, tampoc el compartim en absolut. És a dir, nosaltres no ens podem
comprometre a apoyar les propostes, totes aquelles modificacions legislatives que es facin a un
nivell del Congrés, nosaltres, Esquerra Republicana, no podem votar a favor d’una moció que
ens està exigint, ens està lligant un futur a nivell de Congrés, per tant, això no ho compartim en
absolut. I, no ho sé, és que encara de veritat dubtem quin vot fer...bueno, ja només per aquest
punt 1 nosaltres no votarem a favor però, clar, el vot en contra o al vot d’abstenció, estem
parlant de que si ens pot, un punt m’ha quedat clar perquè és el tema de les persones amb
vulnerabilitat, etcètera, etcètera però l’altre punt no se n’ha parlat, si el pot tornar a llegir
perquè, clar, no ho tenim escrit, clar, és una miqueta difícil poder valorar una moció que
planteja dos temes totalment bipolars perquè són dos temes totalment contrapostos i afegir-los
i unificar-los en una sola moció i que s’hagi de decidir el vot ara i no s’hagi pogut valorar uns
dies abans.
Sr. Alcalde: No, no, sí puede contestar.
Sr. Velasco: Yo no sé si va a participar algún portavoz más.
Sr. Alcalde: Sí, falta la intervención del PDeCAT.
Sr. Velasco: Creo que contestaría después porque creo que va a ser mejor y escucho todas
las…
Sra. Garcia: Nosaltres estem bastant alineats amb la proposta que comentava el portaveu del
PSC. Sí que és cert que a Mont-roig hi ha casos d’ocupació que estan causant molts
problemes de convivència i de seguretat i estem d’acord de que calen mesures per tal de
regular aquesta ocupació i s’ha de posar remei però mai des de la criminalització. Hem de dir
que no totes les persones que ocupen vivendes són gent incívica i que provoquen problemes,

els motius que tenen aquesta gent a l’hora d’ocupar una vivenda són múltiples i per diferents
raons i no podem generalitzar. No volem, sobretot, en aquesta moció, i per això vam estar
comentant-ho amb el Sr. Velasco, el que no volem és criminalitzar la pobresa ni molt menys
que sigui una moció classista ni sobretot racista. Nosaltres vam comentar amb el Sr. Velasco,
ens vam reunir un parell de vegades per comentar-li que afegís tres punts, ell els ha resumit en
un únic paràgraf. Nosaltres trobàvem a faltar el fet d’establir les mesures necessàries per
garantir la protecció social, econòmica i jurídica de les persones en situació de vulnerabilitat.
També trobàvem a faltar un paràgraf on es parlés de reforçar els Serveis Socials de
l’Ajuntament per tal de poder atendre a les persones que hagin estat desallotjades després
d’una ocupació quan concorre sobretot en una justificada raó social. I, per últim, trobàvem a
faltar el compromís per part de l’Ajuntament de promocionar les ajudes previstes en el Pla
Estatal d’Habitatge com també organismes autonòmics que gestionen programes d’aquest Pla.
Veig que ho ha resumit, bueno, jo li vaig passar el resum d’aquests tres punt perquè em va dir
que els hi resumís. Li volem agrair que ho hagi incorporat i, per tant, el nostre vot sí que serà a
favor.
Sr. Alcalde: Gràcies. Ara sí, si vol intervenir.
Sr. Velasco: Vamos a ver. Yo tengo la intención, escuchando a todos los grupos políticos, que
creo que la mayoría, ahora le aclararé, es mejor si le aclaro si quiere…exacto, ¿Qué punto?
¿Las enmiendas que se han añadido?
Sr. Alcalde: El punto 1 de su moción.
Sr. Velasco: “Apoyar de forma expresa…”, este no se ha modificado, este es tal cual le tiene en
la moción.
Sra. Aragonès: Jo em refereixo a les dos que vostè ha afegit, com que no les tenim escrites.
Sr. Velasco: Las enmiendas.
Sr. Alcalde: Jo he entès que, a més a més de les afegides, el punt número 1 de la inicial...
Sra. Aragonès: És per anar una cosa darrere de l’altra.
Sr. Velasco: El punto quinto, a ver, mejor lo vuelvo a leer y luego hago mi exposición de esta
defensa. Garantizar el derecho de la vivienda aumentando las ayudas previstas en el Plan
Estatal de Vivienda y reforzar los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Establecer medidas
para garantizar la protección social, económica y jurídica de las personas en situación de
vulnerabilidad. ¿Sí? Tenemos otro punto en el que, si hay informe social de personas en
situación de vulnerabilidad, no se ejecute el desahucio. Yo, ahora, me comentan el punto
primero “apoyar de forma expresa” yo creo que el trabajo de todos los grupos, en este caso, a
nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel nacional va vinculado a un trabajo de equipo, se
presentan en diferentes fases. Creemos que apoyar medida legislativas que se están
presentando en el Congreso, pues, hombre, de ahí salen las propuestas que luego
normalmente llegan, al revés, a autonomía y al ayuntamiento. Yo no le veo otra forma al primer
punto. Sí que me ha comentado en el tema de, se comenta vulnerabilidad, yo textualmente en
la PNL 97, perdón, lo que quiero argumentar es que nosotros textualmente en nuestra
exposición creo que lo que hemos estado hablando, a veces, yo pensaba que teníamos claro
que la delincuencia organizada y antisistema que se da en la ocupación ilegal, leo textualmente
“queremos enfatizar personas en situación de vulnerabilidad y la que se realiza desde la
delincuencia organizada” claro que hacemos una diferencia de la vulnerabilidad y de la
delincuencia organizada. Y ahora yo tengo la sensación que a mí la verdad es que me hubiese
gustado que la Junta de Portavoces hubiese creado más debate y agradezco que ahora lo cree

en el Pleno, ya me viene bien que se cree en el Pleno porque aquí venimos a representar los
problemas de la sociedad y, en este caso, creo que para mí ya vale que pongamos una
atención que el tema de los ocupas vamos a tener que posicionarnos de una manera muy
concreta. Yo, mi objetivo ha sido defender la ocupación ilegal y evidentemente hacer una
diferencia con las personas que están en vulnerabilidad y que son dependientes de las mafias
organizadas. ¿El resto? La verdad es que he hablado con los diferentes grupos y casi he
querido recoger sus propuestas que yo entiendo en lo que he hablado con ustedes que ya se
recogían en la PNL o nuestra exposición pero ha sido una forma de recoger sus enmiendas.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Velasco. Sr. Gairal ha demanat la paraula.
Sr. Gairal: Sí, volia fer una aportació. Aviam, aquí estem parlant de dos conceptes i els dos, per
part del nostre grup, seria el vot que sí. Però el tema és tan important que afecta a un dret
fonamental bàsic tan delicat que jo crec que no tindríem que estar discutint ara tant. Jo
proposaria que ho deixéssim al damunt de la taula, fer un acord de tots els partits polítics, fer
un pacte perquè el tema és tan important perquè aquí juguem amb el sofriment i amb el
patiment de molta gent perquè de persones que quan es desallotgen quedin al carrer, gràcies a
Déu, jo encara no n’hi vist cap en aquest municipi perquè en aquest municipi s’han arribat a
pagar pisos de lloguer però és tan delicat el tema que crec que es tindria que prendre la decisió
per unanimitat total i fer, proposo, un pacte pels pressupostos de l’any 2019, un pacte de tots
els partits polítics per dotar d’una partida pressupostària per preveure situacions d’aquest tema.
Sr. Alcalde:: Gràcies, Sr. Aragonès, ai, perdó! Sr. Gairal. Sr. Velasco, vostè té la paraula, crec
que pot fer el que vulgui, la presenta com la va presentar a la Junta de Portaveus, la presenta
amb les dues incorporacions, li treu el punt 1, la deixa damunt de la taula, i l’última, la votem.
Sr. Velasco: Vamos a ver, es que son muy diferentes exposiciones. La exposición está
preparada sobre la ocupación ilegal, creía o creo y además la verdad es que cuanto más
escucho a los portavoces creo que estamos en una línea muy parecida aunque quieran decir
que se tendría que presentar otro tipo de moción. Yo agradezco a los diferentes grupos, a lo
que me ha dicho el Sr. Gairal, y le invito a que presente su propia moción y así expone lo que
quiere exponer y creo que esta moción se puede…yo con esta moción si se implementa el
sentido de la moción de los diferentes grupos yo creo que ya es, creo que el derecho que tenga
cada grupo de presentarlo. Vamos a presentar la moción tal cual, no vamos a retirar el punto 1
y vamos a recoger las aportaciones que hemos hecho tanto del PDeCAT y del portavoz de los
Socialistas.
Sr. Alcalde: Gracias, supongo que lo tienen claro todos los grupos. ¿Podemos pasar a la
votación?
Sra. Aragonès: Un incís que diu que les mocions s’han de debatre a la Junta de Portaveus, jo
sóc una gran defensora de que les mocions s’han de debatre a la Junta de Portaveus però és
que, clar, vostè aquesta moció la presentava el mes d’abril, aleshores per circumstàncies no la
va poder presentar perquè no va poder venir i a la Junta de Portaveus de divendres passat no
vam tenir, no teníem la moció física per tornar-la a debatre i poder-li dir el que li havíem de dir.
Per això suposo que aquí hi ha hagut una mica aquesta confusió per no... No la teníem
físicament el divendres la moció, ens va donar la de Sant Jordi però la de l’ocupació, no.
Sr. Alcalde: A teníem del mes anterior.
Sra. Aragonès: Però no sabíem que la tornaria a presentar. No teníem el paper per poder
debatre-la en aquell moment.

Sr. Velasco: Creo que lo comenté en este caso… Eso es, creo que lo comenté con los
diferentes grupos he hablado y me excuso si no ha llegado esta información para que sabría
Esquerra que íbamos a presentar esta moción en este pleno. Es lo único que le puedo decir.
De todas formas, vuelvo a hablar lo mismo, la Junta de Portavoces es cierto que está para
hacer este trabajo y, luego, yo creo, que todos, con un golpe de teléfono lo que creemos que
podemos aportar o no, creo que el diálogo tiene que ser fluido siempre. Yo he estado
dialogando hasta esta misma mañana, creo que este es nuestro sentido. Gracias.
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Passaríem doncs a la votació de la moció. Vots en contra?
Abstencions? Queda clar, si? Vots a favor? Doncs, quedaria aprovada la moció.
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL C’s SOBRE OCUPACIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MONT-ROIG DEL CAMP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y tipificados en
el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización, con o sin violencia han
experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en nuestra ciudad.
Las Ocupaciones ilegales de viviendas, fundamentalmente las realizadas por grupos de
delincuencia organizada que extorsionan a vecinos, pudiendo llegar en algunas ocasiones a
destinarse al tráfico de drogas o a la trata de personas, se está convirtiendo en un problema
para nuestro municipio.
Este tipo de ocupaciones, no solo atenta contra un derecho tan importante como es el derecho
de la propiedad, sino que también lo hace con respecto a la convivencia y seguridad vecinal.
Es precisamente en ese ámbito en el que el Ayuntamiento tiene plenas competencias que
deben reforzarse, al igual que se entiende necesario como dotar a la legislación procesal de
instrumentos rápidos y eficaces, que permitan al propietario recuperar de inmediato la posesión
de su vivienda sin soportar más presiones y coacciones .
Recientemente, en el Congreso de los Diputados se ha registrado una Proposición de Ley
cuya admisión a trámite pronto habrá de ser sometida a la toma en consideración de los
diferentes Grupos Parlamentarios. Entre las medidas recogidas en esta iniciativa, cabe
destacar:
a) La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para legitimar a las Juntas de Propietarios, a
través de su Presidente, para instar el desalojo de viviendas ilegalmente ocupadas cuando
supongan una perturbación para la convivencia y seguridad de la comunidad de vecinos,
(aspecto recogido ya al menos en parte en el artículo 553-40.2 por el Código Civil de
Catalunya)
b) La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para
que los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente y la recuperación de la posesión por
parte de sus titulares se tramiten a través del procedimiento de “juicio rápido”, con el fin de
minimizar los plazos procesales.
c) La reforma del Código Penal, para elevar las penas en casos de ocupaciones ilegales y
violentas de viviendas, y para tipificar como delito específico las ocupaciones ilegales que
o sean promovidas por grupos criminales organizados para obtener un lucro, o bien que

sean llevadas a cabo por dichas organizaciones para desarrollar otro tipo de actividades
delictivas, como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos.
El Pleno del Ayuntamiento, con 10 vots a favor (grupos municipales: PSC, IMM; PDeCAT y C’s)
y 5 Abstenciones (grupos municipales: A-VX+; ERC i FIC) acuerda:
1. Apoyar de forma expresa las propuestas de modificaciones legislativas que se han
presentado en el Congreso de los diputados para ofrecer una protección integral y efectiva a
los legítimos titulares de derechos frente a la ocupación ilegal de viviendas.
2. Poner en marcha cuantas medidas sean necesarias a fin de velar por la seguridad y la
convivencia vecinal afectada por la ocupación ilegal.
3.- Elaborar un censo de viviendas ocupadas donde se indique el tipo de ocupación,
diferenciando las ocupaciones llevadas a cabo por bandas o por personas individuales y llevar
a cabo el seguimiento de las mismas, instruyendo la Policía Local los expedientes
administrativos oportunos a fin de acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas vigentes en
materia de civismo, y actuando de forma coordinada con los restantes Cuerpos de Seguridad.
4.-Reforzar de forma inmediata, la presencia policial y patrullaje preventivo en las zonas ya
conocidas y afectadas por el problema de la ocupación.
5. Garantizar el derecho de la vivienda aumentando las ayudas previstas en el plan estatal de
viviendas y reforzar los servicios sociales del Ayuntamiento, establecer medidas para
garantizar la protección social, económica y jurídica de las personas en situación de
vulneabilidad.
6. Esto si hay informe social de personas en situación de vulneabilidad no se ejecute el
desahucio.

7. Moció. Expedient 5378/2018. Moció presentada per ERC per a la Defensa dels
drets de les dones víctimes d'agressions sexuals
Sr. Alcalde: La següent moció és una moció que presenta el grup d’Esquerra. Si vol fer ús de la
paraula.
Sra. Aragonès: Nosaltres presentem aquesta moció perquè ens va saber molt de greu, tal com
vaig dir a la Junta de Portaveus, que a nivell d’Ajuntament en general o com a mínim de l’Equip
de Govern no es fes cap manifestació ni es cridés a la població a través d’una concentració, el
que sigui, en repulsa a la sentència del cas de La Manada. Aleshores, Esquerra Republicana, a
títol particular, vam dir que seria important presentar una moció. En aquest cas és per la
defensa dels drets de les dones, víctimes d’agressions sexuals. La sentència dictada
recentment per l’Audiència Provincial de Navarra en relació al cas conegut com La Manada
condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no pas per violació. El tribunal no ha
considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de
violència i tampoc té en compte l’agreujant per agressió grupal ni la vulneració de la intimitat.
La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a totes les dones i suposa una

legitimació de la violació que situa en una posició de total desempara a totes les dones
supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les agressions
masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes
agressions i les [Inaudible 01:20:12]. Ha sortit a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i
encara la fa més injusta per les dones. Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i
desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que
pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen. No és no, cap violació és
justificable i mai interpretable. Per aquests motius presentem la proposta dels següents acords:
primer, manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que son víctimes d’agressions
sexuals; segon, animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències
masclistes i de violència de gènere a les persones en general perquè volem ser lliures i no pas
valents i valentes; exigir la revisió del Codi Penal perquè s’incorpori la perspectiva de gènere
per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de
gènere que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista; quart, garantir la formació
obligatòria i continuada de la judicatura per la garantia dels drets de les dones; cinquè, portar a
terme un protocol a nivell municipal per la prevenció i abordatge de situacions d’assetjament
sexual en els espais d’oci i de lleure prenent com a referent el punt violeta proposat per Consell
Consultiu de les dones del Baix Camp, tal com vam afegir la proposta aquesta; i el sisè,
mantenir pressupostàriament la formació amb perspectiva de gènere a totes i tots els
professionals de l’Ajuntament, en especial a aquells que ofereixen serveis directes a les dones;
i comunicar aquests acords tant a les entitats de dones del municipi, al Consell Consultiu de
Dones i als grups polítics del Parlament de Catalunya i totes les entitats municipalistes.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, Sra. Aragonès. Sra. Esquius, vol fer ús de la paraula?
Sra. Esquius: Com ha dit vostè, a la Junta de Portaveus va dir que havia trobat a faltar que
l’Ajuntament fes un comunicat, un manifest conjunt pel tema d’aquesta sentència i va dir també
que li hagués agradat que aquesta moció l’haguéssim presentat tots els grups. Bé, doncs a
nosaltres també ens hagués agradat que si realment va trobar a faltar això, hagués pogut
agafar el telèfon i ens ho hagués dit i haguéssim actuat. És més, crec que és més adient que
sigui una iniciativa de grups polítics, de grups municipals amb opinió política que no que com a
institució fem un comunicat potser valorant una sentència. Després també va dir que li hagués
agradat que aquesta moció l’haguéssim presentat tots els grups junts però en cap moment ens
ho va proposar i a la Junta de Portaveus, casualment, ho diu dos minuts després de que el Sr.
Alcalde ens digui que està redactant una moció sobre la via del tren i que no hi vol posar el
nom del seu grup polític perquè vol que la signem tots. Per tant, això també ho podria haver fet
vostè i no ho ha fet. Per tant, potser la seva pretensió és una altra. Respecte a la moció
evidentment que estem d’acord però ens agradaria dir-li que des de l’Ajuntament i dintre de les
nostres possibilitats i a través de les diferents regidories ja fem tasca de formar tant al personal
com a la població en perspectiva de gènere. Per exemple, respecte el punt sis de la moció, no
fa massa dies vam fer una formació en igualtat de gènere per tots els treballadors i
treballadores on se’ls va oferir recursos tant per les accions que tots podem aplicar com per
donar visibilitat a les dones en el llenguatge que utilitzem i que, tot i que moltes vegades no es
té en compte, té molta importància. En aquesta legislatura hem ofert activitats, xerrades,
exposicions i tallers per conscienciar sobre la violència de gènere i la desigualtat que pateixen
les dones. Hem fet xerrades i col·loquis amb la ciutadania, hem fet contacontes per la igualtat
per conscienciar els petits, també conferències a càrrec d’especialistes, també hem fet
xerrades i tallers contra els maltractaments dins el programa “Dones i salut” i algunes de les
exposicions que hem realitzat han estat sobre dones maltractades i violència masclista en la
parella. També, des de la regidoria d’Igualtat i de les Dones, vam considerar que un col·lectiu
important són els joves i se’ls hi ha ofert xerrades i també un teatre-fòrum sobre les relacions
de desigualtat en la parella als alumnes de 4t d’ESO. També no fa gaires dies, des de la
regidoria de Benestar Social, s’ha apostat per un teatre-fòrum pels joves amb el títol “No solo

duelen los golpes” dirigit també als alumnes dels instituts perquè pensem que el teatre sobre
aquesta temàtica és una bona manera d’arribar als joves. També, des de Joventut, s’han fet
activitats al respecte. Per exemple, el Dia de les Dones es van realitzar dos murals per
conscienciar també amb el lema de “De camí a casa vull ser lliure, no valenta” i també es fan
tallers de prevenció pels joves. També cal afegir que també, des de Benestar Social, hi ha una
atenció a les dones recolzada pel Consell Comarcal. Respecte al punt cinquè, com ha dit vostè
i a la Junta de Portaveus ja es va comentar, que conjuntament amb el Consell Comarcal estem
treballant amb els departaments d’Igualtat, Festes i Educació per posar en marxa, per una
banda, el Punt violeta a les festes del municipi, que és el punt d’atenció on qualsevol persona
que es senti agredida podrà per temes de gènere podrà acudir a informar-se o demanar ajuda
o consell i també estem treballant en la proposta de les “maletes coeducatives” per oferir
materials a les escoles. També m’agradaria dir que és o sembla o és important fer manifestos i
mocions per donar visibilitat però crec que és més important que fiquem l’esforç en el dia a dia
per augmentar la igualtat entre homes i dones i eradicar la violència de gènere. Potser cal més
feina efectiva i no retrets.
Sr. Alcalde: Gràcies. Espera la intervenció de tothom o vol respondre ja?
Sra. Aragonès: No, no, és que és sorprenent. Jo en cap moment em sembla que dic a la moció
que es faci alguna cosa des de la regidoria d’Igualtat i de la dona. Vostè ara aquí m’ha fet un
repàs de la feina que en cap moment aquí diu que no es faci.
Sra. Esquius: Sí, parla del punt sis i el punt cinc. He volgut donar uns exemples del que fem
des de l’Ajuntament.
Sra. Aragonès: Estem parlant dels espais d’oci i de lleure. Punt cinquè, estem parlant de que
quan es produeixi algun esdeveniment festiu, etcètera.
Sr. Alcalde: Sra. Esquius, deixi-la acabar i després intervé, si us plau.
Sra. Aragonès: Sí, acabo. També és increïble que es demani, la regidoria d’Igualtat i de la
Dona demani a un grup de l’oposició que li faci una trucada per recordar-li a veure si pot fer un
comunicat. Bueno, perdoni, sí, sí, això ho ha dit. Què també el que hagués pogut fer enlloc de
presentar jo una moció veient, davant el silenci absolut que l’Equip de Govern tenia sobre
aquest tema, havíem de ser nosaltres els que l’havíem de trucar? Perdoni.
Sra. Esquius: Vostè a la Junta de Portaveus diu que troba a faltar això i jo entenc que és
important i, tal i com ho va dir, vaig pensar “ostres, doncs si és tan important jo hagués agafat
el telèfon, «escolteu, penso que és important que tots els grups signem un manifest conjunt»”,
és l’únic que he dit.
Sr. Alcalde: D’acord.
Sra. Aragonès: Jo penso que hauria d’haver sigut una iniciativa de la regidoria de la Dona i
d’Igualtat proposar la iniciativa aquesta, no li toca a un grup de l’oposició recordar el que no
s’ha fet a l’Equip de Govern.
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna intervenció...sí, sí, no, no.
Sra. Esquius: Solo voy a volver a decir lo mismo, repito. Jo responc davant de les paraules que
vostè va fer servir a la Junta de Portaveus.
Sr. Alcalde: Gràcies. Anem per torn de grups. En tot cas, després, farem més... Sr. Aragonès, si
us plau.

Sr. Aragonès: Aquesta moció em sembla bé tot el que és en defensa de la dona però, vist les
diferències entre la Sra. Aragonès i la Sra. Esquius, segurament no tornareu a anar juntes a
una candidatura, pel que veig. Llavors, m’abstindré. Bon dia.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Per part del grup de Ciudadanos?
Sr. Velasco: A ver, dentro yo de esta pequeña broma, creo, para mí, nos ha hecho reír, creo,
igual me he expresado mal pero la verdad es que es un tema serio la violencia machista, la
violencia de género, al final la terminología, todos sabemos a qué nos referimos. Yo lo que
quería comentar a la Sra. Aragonès que estamos de acuerdo, creo, que en la totalidad de la
moción, ¡quién no lo condena! Pero evidentemente en el punto dos nosotros le queríamos que
tendría en cuenta una enmienda y se la leo textualmente porque creo que para nosotros es
importante justificarla. En nuestra condición de cargos públicos debemos respetar a los
juzgados y tribunales de justicia y acatar sus decisiones, no obstante la propia naturaleza
interpretativa de las resoluciones judiciales conlleva la posibilidad de compartir o no los
acuerdos que estas contemplan. Esta legitimidad como ciudadanos de un estado de derecho
nos permite mostrar nuestro profundo desacuerdo con la sentencia pero en ese punto, igual
que antes me lo ha comentado, no sé si ha hecho alguna…es que me comentaban que puede
ser que haya alguna enmienda realizada de esta moción. No, lo he entendido mal.
Sra. Aragonès: Sí, ja la vaig fer arribar, l’he fet arribar.
Sr. Velasco: Yo, por problemas con mi correo no ha llegado esta información.
Sr. Alcalde: Esta mañana creo que ha sido que la ha enviado, a lo mejor no… Es el que ha
leído, no el que presentó…
Sra. Aragonès: Però és el que es va acordar a la Junta de Portaveus.
Sr. Velasco: De acuerdo, en la Junta de Portavoces se habló, no tengo ningún problema en yo,
al revés, yo creo que en ese sentido, yo pienso algo diferente que usted al final, venimos aquí,
debatimos las propuestas que sean y que me encuentre con esta moción, al final, creo que el
origen de su moción, le vuelvo a repetir, en el 89% de las posibilidades creo que es concreta
pero nunca le diré, como me ha comentado antes, que yo no haya leído esas enmiendas, da
igual si aquí me las ha explicado, yo creo que no hay ningún problema y en este caso no tengo
que comentar nada más. Gracias.
Sra. Aragonès: Val, aleshores es tractaria de, en el segon acord, podríem canviar la paraula
“rebuig” per “desacord”? M’està proposant això?
Sr. Velasco: Sí, sí, eso es, es “desacuerdo”.
Sr. Aragonès: Queda más duro así, ¿no? Desacuerdo. Desacuerdo con un juez.
Sr. Velasco: No, no, no, no.
Sr. Alcalde: D’acord. Per part del grup d’Ara, vol fer...?
Sr. Pellicer: Nosaltres li donarem suport.
Sr. Alcalde: D’acord. Per part del grup de…ah! vosaltres també esteu aquí. Antes me he
saltado. Lo siento.

Sr. Pérez: Es igual, es igual. No, yo solamente es evidente como ha dicho muy bien el Sr.
Francisco, el maltrato es evidente que todo el mundo estamos de acuerdo. Lo que pasa que el
otro día en la Junta de Portavoces, Irene, se lo comenté, no solamente el maltrato machista, si
vas a mirar, hay maltrato físico, maltrato verbal, maltrato infantil, maltrato de abuso sexual, de
bullying, de mobbing, maltrato digital, maltrato institucional, maltrato económico, yo creo, os lo
digo porque al final estamos todos de acuerdo en que la gente haya un maltrato y todo el
mundo lo castigue. Yo, mi opinión es que, evidentemente, en esta voy a votar que sí, que estoy
a favor pero creo que podríamos hacer una moción y os invito a los partidos que sois los que
presentáis mociones a hacer una moción en la cual entre estas nueve clases de maltrato y con
una acabamos todos porque, si no mañana, no sé otro señor que no tenga una maltrato físico,
maltrato verbal y hacemos una moción genérica y entiendo que lo condenamos todo porque
entiendo, claro, aquí condenamos el maltrato machista que por supuesto que lo condenamos
pero hay muchos más tipos de maltratos y creo que todo es condenable.
Sr. Aragonès: Para el próximo pleno que hoy tenemos que ir a comer.
Sr. Alcalde: Gracias. Per part del grup del PDeCAT?
Sra. Margalef: Sí, en primer lloc, nosaltres volem reiterar com hem fet a les xarxes socials que
manifestem novament el nostre rebuig pel contingut de la sentència dels membres del grup de
La Manada i ens adherim, tal com vam fer públic en el seu dia, als manifestos que han fet
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i la moció que es va
aprovar a la Diputació de Tarragona. Llavors, nosaltres teníem preparat un esborrany de moció
en aquest sentit però com que el grup d’Esquerra presenta aquesta hem considerat que en
aquesta moció podíem afegir les propostes que ja teníem nosaltres a la nostra moció per tal de
complementar-la i agraïm que s’hagi inclòs en el text de la moció “donar trasllat al Consell
Consultiu de les Dones” i “adherir-nos al Punt violeta”, un aspecte que també ha comentat la
regidora Esquius que es tracta d’una iniciativa que ja s’està debatent al Consell Consultiu de
les Dones i s’ha dut a terme en les festes de Misericòrdia de Reus, per exemple. Llavors, del
que es tracta és que persones formades en qüestions de gènere resolguin dubtes i sensibilitzin
la població en esdeveniments festius i, a més a més, Sra. Esquius ens agradaria que en els
cartells d’aquests esdeveniments s’inclogui un punt violeta per tal que la població sàpiga que
en aquest acte, en aquesta festa o esdeveniment hi haurà una carpa de sensibilització i de
resolució de dubtes en aquest cas. Llavors, evidentment, nosaltres, el nostre grup li dona tot el
suport en aquesta moció i ens posem a disposició de l’Equip de Govern per la redacció del
Protocol Municipal.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup del PSC.
Sr. López: Nosaltres pensem que una moció que podia haver estat tan maca perquè subscrivim
tota la moció, el que no ens sembla bé és que, i li llegiré el titular de Twitter i de Facebook, que
és que “Ni manifest ni concentració ni declaracions ni vergonya”. A mi el que em sembla una
miqueta vergonyós és que s’utilitzi de forma populista una cosa que és tan maca i què això la
desvirtuï. Nosaltres evidentment que hi donarem suport i hi estem d’acord. El primer punt
també em fa una miqueta de mal de panxa, què vol que li digui, o ens fa una miqueta de mal de
panxa que és “manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes
d’agressió sexual” i nosaltres afegiríem “i qualsevol tipus d’agressió contra l’explotació, la
tracta, etcètera, etcètera, etcètera”. És a dir, no dir expressament que estem a favor de les
víctimes i vulgui dir que estem en contra, és a dir, no entenc aquest posicionament, és a dir,
m’enteneu el que vull dir? No? Doncs que crec que no és necessari que l’Ajuntament digui “nos
manifestamos a favor de las mujeres abusadas sexualmente o maltratadas…”, jo entenc,
entenc, i això es dona per suposat que és així i si no és així, és motiu de denuncia. Res més, hi
donarem suport.

Sr. Alcalde: Gràcies. Sí.
Sr. Redondo: S’ha comentat i està aquí escrit el tema del Punt violeta. Que sapigueu que farem
el Punt violeta, ja estem en contacte amb el Consell de la Dona, ja hem passat la documentació
per fer-ho al Mar Music a Miami i a la festa Flaix a Mont-roig hi haurà un Punt violeta a
cadascuna de les... Clar, clar, però que estarà, que això ja està decidit, ja està la
documentació. Ja està.
Sr. Alcalde: Ja fa temps que s’està treballant. Des del Consell Comarcal ja fa mesos que s’està
treballant en això. Digue’m. Mesos, mesos. No, no, que sí. Sí, va ser al gener. Bueno, val, Fa
tres mesos, val, fa tres mesos que s’està treballant des del Consell Comarcal. Sra. Aragonès,
vol fer ús de la paraula. Som-hi.
Sra. Aragonès: Sí, sí. Bé, el que nosaltres aquí volem deixar clar és que no polititzem sobre un
tema tan sensible com aquest, no era la nostra voluntat i ens sap molt greu que perquè vostès
no van reaccionar quan havien de reaccionar resulta que el que fan és retreure’ns a Esquerra
perquè presentem la moció. Em sembla que... I fins i tot utilitzar el... Sí, sí, és que ho va dir
l’alcalde, eh! Ho va dir el Sr. Alcalde. Ho va dir el Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde: Que no tenim vergonya?
Sra. Aragonès: Que se li cau la cara de vergonya. Li va saber molt greu no reaccionar en el seu
temps.
Sr. Alcalde: Escolti, Sra. Aragonès, a la Junta de Portaveus vostè ens va fer aquest comentari i
jo li vaig dir “escolti, és veritat...” [Inaudible 01:38:16]
Sra. Aragonès: Em pot deixar acabar? Em pot deixar acabar la meva intervenció?
Sr. Alcalde: Digui.
Sra. Aragonès: Nosaltres no polititzem ni som populistes de res. Reconèixer que en aquell
moment es van equivocar, es van equivocar. Davant d’una sentència tan bèstia com aquesta
que vulnera els drets de les dones hi ha d’haver un comunicat immediat, no es va fer perquè
probablement la gestió...no es va fer, val, doncs ens vam equivocar però que després el que
facin és retreure que Esquerra Republicana el que fa és un ús populista d’aquesta moció, això
sí que és no tenir vergonya.
Sr. Alcalde: Sra. Aragonès, a la Junta de Portaveus quan va treure vostè aquest tema li vaig dir
“sí, és veritat, no vam reaccionar a temps” i és veritat i li vaig reconèixer, no li vaig dir “uf, af, uf”,
no, li vaig dir clarament, val? I, com sempre dic, hi ha vegades que l’encertem i hi ha vegades
que no l’encertem. Ara bé, això no treu, jo personalment sí que vaig fer un escrit a les xarxes
socials, o sigui, tampoc és que silenci absolut, jo com alcalde vaig fer un escrit. Però això no
treu que vostè, i aquí ara entrarem en interpretacions, vostè defensa una posició, fa unes
afirmacions i els altres grups defensem el que entenem que ens trobem atacats, entenem que
ens trobem atacats. Vostè no creu que l’argumentació de la Sra. Esquius dient “home, potser
també podries tu haver trucat...”, vostè creu que no, val, i que el Sr. Enrique digui a la seva
entrada fiqui que és vergonyós, vostè creu que això no és populisme, ell considera que no.
Sr. López: No, que no tenim vergonya.
Sr. Alcalde: Bueno, pues, això. En qualsevol cas, passaríem si no i ha més intervencions a la
votació perquè al final que és cert que d’un tema tan important s’està portant a un terme que no

crec que sigui el que toqui. D’acord. Queda la moció presentada tal com ha estat llegida. Vots
en contra? Abstencions? Quedaria la moció aprovada per unanimitat de tots els grups.

MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS
SEXUALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas conegut
com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no per violació els
fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a Pamplona. La resolució
judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a 5
anys de llibertat vigilades després del compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el
delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc
no té en compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses expertes i
experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i d’Amnistia
Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a totes les
dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de total desempara a
totes les dones supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les
agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que
pateixen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els
estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels
magistrats, en especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de
totes els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la llum el
biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Aquesta sentència
crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la
forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen.
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures de
prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció de
les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada d’ençà de l’aprovació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que
garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de
violència masclista.
No és No! Cap violació és justificable o interpretable.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
proposa d’adopció dels següents

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions
sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el
seu desacord a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències
masclistes i de gènere perquè volem ser lliures no valentes.
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per tal
que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que
acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets
de les dones.
Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de
situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure, prenent com a referent el Punt
Violeta proposat pel Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp.
Sisè. Mantenir pressupostàriament la formació en perspectiva de gènere a totes i tots els
professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, al Consell Consultiu de les
Dones del Consell Comarcal del Baix Camp, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes.

8. Moció. Expedient 5381/2018. Moció que presenta el PDeCAT per la creació
d'una Oficina Municipal d'Informació al Consumidor a Mont-roig del Camp
Sr. Alcalde: La següent moció, hi ha dos mocions que presenta el grup del PDeCAT. Si volen
fer ús de la paraula.
Sra. Margalef: La primera moció és per la creació d’una oficina municipal d’informació al
consumidor. Al nostre municipi hi ha censades gairebé 11.600 persones segons dades de
l’Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 2017 i per tal d’ajudar a exercir els drets de
ciutadans del municipi com a persones consumidores de béns i serveis i per tal d’afavorir la
compra informada, responsable i segura proposem al Ple la creació d’una oficina municipal
d’informació al consumidor. Es tracta d’un servei d’atenció directe i gratuït al ciutadà que
informa i assessora a la ciutadania del municipi sobre qualsevol qüestió o problemàtica que
com a consumidors pugui afectar-nos, informació, orientació i assessorament, atenció de
reclamacions i denúncies, mediació entre parts, orientació de campanyes informatives de
sensibilització i de formació a la ciutadania. I bàsicament és això, proposem al Ple la creació
d’aquesta oficina.

Sr. Alcalde: Gràcies per la seva exposició. Per part dels grups, algú vol fer ús de la paraula? Sr.
Aragonès?
Sr. Aragonès: Jo trobo bé la moció, crec que és bona però si la creació d’aquesta oficina
comporta un gasto per l’Ajuntament de més personal, tal, llavors jo hi votaré en contra. Ara bé,
si les oficines municipals, quan s’entra es prepara a personal de l’Ajuntament per poder
informar i a les oficines de Turisme, que es faci amb l’estructura que té actualment
l’Ajuntament, hi estic d’acord.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Ciudadanos? Per part del Grup Mixt? Per part del grup de
l’ARA?
Sr. Pellicer: Nosaltres evidentment que volem una oficina d’aquestes característiques, no
aquesta, altres serveis però jo vull fer una reflexió perquè d’aquí un any estarem davant d’unes
eleccions i tots estarem dient als nostres veïns i els estarem dient que “voldrem, farem...” i tot
això. Nosaltres, com a municipi, som 11 mil s’ha dit aquí i hem decidit viure d’una manera,
evidentment, que no resulta barata perquè estem distribuïts per tot el terme. Jo, nosaltres ens
abstindrem perquè, evidentment el volem, si hi ha un sistema com ha dit el Sr. Aragonès que
no és més despesa, evidentment que el recolçarem. Nosaltres estem passant d’una situació
que tenia aquest municipi que ha durat entre 30-40 anys a que una part bastant gran del
municipi pagava dues vegades. Pagava els impostos i després es mantenia en unes
urbanitzacions on pagava una altra quota on es pagava l’electre, els carrers, les zones
ajardinades. A finals del 2018, el 100% de tot ho assumirà l’Ajuntament. Això vol dir que o una
o dues, o ens mantenim amb els gastos controlats, per tant, després podem dir que podem
inclús baixar impostos o mantenir-los, però si generem més serveis, que algú m’expliqui com es
fa això. I hi posaré dos dades, dos dades que són avui reals. Avui l’ajuntament, amb el
pressupost que té, que el paga els veïns, només té la capacitat de destinar 60 cèntims per
metre quadrat anuals per mantenir les zones enjardinades, sense comptar les quatre o cinc
urbanitzacions que se sumaran al final del 2018. Sàpiguen vostès que tenim 130 kilòmetres de
tuberia que cal mantenir. Jo el que vull dir és que no estem en contra de nous serveis però sí
estem en contra de més despesa. Per què? Perquè avui, després explicarem a la gent que sí
que farem allò i allò altre però no els hi pujarem els impostos i els hi podem baixa, per lo tant,
el nostre vot serà d’abstenció.
Sra. Margalef: Em permet un moment, Sr. Alcalde?
Sr. Alcalde: Quan vulgui.
Sr. Margalef: Aquest servei es pot oferir a través del Consell Comarcal del Baix Camp que és
un servei gratuït, que vindrien els tècnics aquí el temps que es demanés. Aquest servei fa un
any es va proposar als municipis de més de 5 mil habitants i ahir la Sra. Regidora ens va fer
una trucada per comunicar-nos que des del municipi s’hi estava treballant, el que no entenem
és perquè fa un any es va oferir aquest servei i fins ara que curiosament presentem aquesta
moció no se’ns comunica que ja s’hi està treballant i que properament es pretén dur a terme i
l’únic que falta és publicitar-ho. Una casualitat molt gran. Llavors, Sr. Aragonès, això en principi
no té cap cost addicional per l’arca del contribuent i l’únic que és, vindria el tècnic a demanda
del Consell Comarcal i pel municipi és gratuït i pel ciutadà també.

Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup...?
Sr. Aragonès: Jo hi votaré a favor sempre i quan, com també explicava el Ferran, no es tingui
de fer una estructura de personal i d’oficina nova, si amb el mateix personal de l’Ajuntament
creieu que es pot portar una millor informació, d’acord però amb més cost, no. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Sra. Aragonès.
Sra. Aragonès: Nosaltres també hi votarem a favor, estem d’acord. el que passa és que vam
entendre que aquest servei ja es donava. A la Junta de Portaveus vam entendre com si el
Consell Comarcal ja oferís de forma periòdica i ja vinguessin de forma fixa, periòdicament a
l’Ajuntament. Això és el que ens va comentar...
Sr. Alcalde: Així ho va entendre tothom? No? No. Tampoc. Per part de...
Sra. Aragonès: Així vaig ser jo que no ho vaig entendre bé.
Sr. Alcalde: No, no, clar, és que jo ara vull preguntar perquè...
Sra. Margalef: Ell va dir que parlaria amb la Sra. Yolanda perquè creia que s’estava treballant
en aquest sentit. És el que vaig entendre jo del que s’havia comentat, llavors ahir ens ho va
comunicar i ens ho va explicar.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Sí? No?
Sr. Velasco: Yo había entendido, para aclararlo, que este servicio se da a las personas si
acceden al Baix Camp.
Sr. Alcalde: En estos momentos, ¿se refiere? Que en el municipio ahora se está…
Sr. Velasco: En estos momentos, para información mía, este servicio, si vas al Baix Camp, tú lo
puedes solicitar. Lo que estamos hablando es de traer este servicio a nuestro municipio.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. Velasco: Bueno, nosotros votaremos a favor porque estamos de acuerdo con esta moción.
Sr. Alcalde: De acuerdo. Regidora?
Sra. Pérez: Sí, del nostre grup faré jo l’explicació. Us ficaré en antecedents. Jo no hi era a la
Junta de Portaveus, llavors, pel que em va explicar el Sr. Alcalde, el grup del PDeCAT va
presentar aquesta moció i el Sr. Alcalde li va demanar a l’Imma que és la portaveu que parlés
amb mi perquè ell creia que ja s’estava treballant i ho creia perquè va ser ell qui em va passar
el contacte de la persona que em va informar que el Consell Comarcal donava aquest servei.
Nosaltres vam contactar amb ells, això ja fa mesos, i com moltes coses que diuen ara
casualitats, pues sí, casualitats, però no tot en l’Administració és ràpid, no tot és d’avui per

demà, jo sóc la primera que vull treballar, vull algo i ho vull per demà i ho vull ja però
evidentment no està a les nostres mans. Llavors, l’acord que tenim amb el Consell Comarcal,
que no és el mateix que esteu demanant i això t’ho vaig explicar ahir per telèfon, vosaltres
demaneu una oficina d’atenció al consumidor i el que nosaltres tenim amb el Consell Comarcal
no serà una oficina d’atenció al consumidor, serà un servei d’atenció al consumidor perquè,
evidentment, per nosaltres no és viable mantenir aquesta infraestructura. Llavors, el que tenim
pactat amb el Consell és que amb un mínim de tres persones que ho necessitin, ells envien un
tècnic o una tècnica que es desplaça al municipi i fa el servei. Llavors, parlant amb ells, també
vam decidir que la idea inicial era un cop a Mont-roig i un cop a Miami i després vam dir “anirem
sobre la marxa, si hi ha més inscrits a Miami es farà a Miami i que la propera vegada toca a
Mont-roig i no s’ha apuntat ningú a Mont-roig i solament a Miami, evidentment, tornarà a
Miami”. I les ubicacions que hem proposat és a la sala de reunions de l’Espai a Miami i aquí a
Mont-roig és la Casa de Cultura, a la biblioteca. Això és el que tenim i sí, li vaig comentar a
l’Imma que s’havia de començar a publicitar, com moltes coses. És que ara potser vostès,
demà presenten una altra moció i jo els diré “sí, ja s’estava preparant, ja s’està treballant”.
Casualitat? Sí, mira, casualitat però és feina que ja està feta. Llavors, clar, jo no li vaig dir que
la retirés la moció perquè en tot moment li vaig dir que no estàvem demanant el mateix, no
estem demanant nosaltres una oficina d’atenció al consumidor i vostès sí i nosaltres el que
farem serà donar el servei. El Consell Comarcal va dir inicialment que ens ofereixen un cop al
mes però que si hi ha més usuaris, evidentment, es desplaçaran i vindran més dies. Però no
podem dir que tindrem oficina oberta al consumidor i que es podran apuntar i que vindran aquí
cada dia a donar el servei perquè no és així. Llavors, nosaltres evidentment, com s’ha fet
alguna vegada, no podem recolzar aquesta moció perquè sí, estem d’acord en això, s’està
treballant en aquesta línia, a més a més, se li va dir, va parlar amb mi i després de parlar amb
vostè li vaig fer una explicació per correu, li va fer l’ODL que és la persona que ho està treballat
això. Entenc que vostès vulguin continuar endavant amb aquesta moció, és la seva feina, estan
a l’oposició, això després es fan la foto, això s’ha fet perquè nosaltres hem preparat aquesta
moció, bueno, i jo tampoc no és la meva forma de fer, no sóc tan populista com vostès, a mi
m’és igual que vostès es facin la foto...
Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau.
Sra. Pérez: ...dient que això ha sigut una iniciativa seva. A mi el que m’importa és que això es
faci i ja està. Això es farà i res més. I em sap greu aquesta desconfiança que diu “casualitats”,
pues sí, és que són casualitats. Com moltes coses, estem fent feina i hi ha moltes coses que
s’estan preparant i encara no han sortit perquè no ha donat temps a sortir perquè s’estan
treballant. I això passarà molt sovint i si passa molt sovint tampoc ho estarem fent tan
malament, dic jo.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sra. Margalef: Em permet? És que nosaltres aquí hem posat oficina però si vostè ho vol
entendre com un servei, pot entendre-ho com un servei. No estem demanant que cada dia hi
hagi algú disposat a atendre dubtes i consultes. A nosaltres el format aquest que ofereix el
Consell Comarcal perquè també hi hem parlat i sabem que fa un any, Hospitalet de l’Infant i
Vandellós, Cambrils i Riudoms s’hi van adherir. El que no entenem és com Mont-roig del Camp
no s’hi va adherir fa un any havent-hi aquesta possibilitat. Nosaltres no demanem un servei 24

hores ni 12 hores al dia durant els set dies a la setmana, un cop al mes com estan fent en
altres llocs o a demanda. A Cambrils, per exemple, hi van un dia a la setmana, els dimarts. A
demanda i en funció d’això ja ens anirem adaptant, el que volem és que s’ofereixi el servei,
digui-li oficina, digui-li servei. Jo crec que vostè està fent acusacions de que estem...de que
volem fer-nos una foto, no! Estem treballant per un municipi millor, nosaltres no teníem
constància de que això s’estava negociant o s’estava intentant fer des del municipi perquè no
se’ns ha dit. Si nosaltres truquem al Consell Comarcal i ens diuen que encara no s’ha firmat
cap conveni amb Mont-roig del Camp entenem que això aquí a Mont-roig del Camp no s’està
fent. Sabem que a l’Hospitalet s’està fent, sabem que a Cambrils s’està fent i a Riudoms també
des de fa un any.
Sra. Pérez: Per informació, des del Consell Comarcal no es firma cap conveni, ja ens ho van
explicar, això no s’ha de signar cap conveni, o sigui, per això no hi ha cap document signat. Jo
no li estic acusant de res, jo me n’alegro de que...per a mi no, no sé si és una acusació, ara no
sé quina paraula he dit. Me n’alegro que vostès treballin pel bé d’un poble millor, que nosaltres
fem el mateix i per això hem coincidit amb aquesta iniciativa. A mi el que em sorprèn és que a
la Junta de Portaveus ja se li digui “parli amb la regidora perquè això ja s’està fent”, vostè
evidentment, “jo no vull parlar amb la regidora perquè no m’interessa si això s’està fent i a mi lo
que m’interessa és presentar la moció i que se sàpiga que PDeCAT va fer això” i per això vaig
ser jo la que va contactar amb vostè i li vaig explicar com estava el tema. Evidentment vostè no
em té que trucar perquè l’alcalde li digui “truqui a la regidora i que li expliqui”, evidentment vostè
és lliure de trucar-me o no trucar-me però sí que vostè sabia que això s’estava treballant i no
han retirat la moció. I no han retirat la moció perquè jo entenc que el que demana la moció és
que fica “oficina”, no fica “servei”, és una oficina, aquí diu “oficina”.
Sra. Margalef: Em permet? Sr. Alcalde, potser ho vaig entendre malament però vaig entendre
que la Sra. Yolanda es ficaria en contacte amb nosaltres per explicar-nos què s’estava
treballant en aquest sentit, no al revés.
Sr. Alcalde: Es va ficar en contacte.
Sra. Margalef: Sí però ella diu que l’havia de trucar jo a ella.
Sra. Pérez: Val, doncs jo vaig entendre que tu li vas dir que parli amb mi.
Sr. Alcalde: No, no, no. Que tu et ficaries en contacte.
Sra. Pérez: Val, val.
Sra. Margalef: Si vol canviar la paraula “oficina” per “servei”, canviem-la no crec que hi hagi cap
impediment.
Sra. Pérez: No, no, perquè és una feina que ja estic fent, ja l’estic fent.
Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau, un moment, si us plau, que hi ha torn de paraula i és un tema
prou important perquè... Sr. Chamizo.

Sra. Pérez: Bueno, ficaré un exemple que ha sortit varies vegades, és com lo dels canviadors
de nadons. “És que, clar, ara diuen que ja tenien previst de ficar els canviadors!”. És que hi
havia factures de canviadors que ja estaven comprades però no estaven instal·lades i no van
voler retirar, no van voler retirar. I això passa lo mateix, no ho volen retirar, no els interessa.
Sra. Garcia: Yolanda, perdona, la moció...
Sr. Alcalde: Si us plau, Sra. Anabel, hi ha torn de paraula per demanar. El Sr. Aragonès m’ha
demanat, després el Sr. Pellicer. Ah, perdona, sí, sí, perdona. Sí, sí, Chamizo.
Sr. Chamizo: Un minut, ràpidament a la Sra. Regidora. No pateixi, a partir d’ara no es preocupi
que ja ho podem fer-ho públicament en un Ple que demanarem totes les actuacions que vostè
està fent a l’oficina de Turisme i Promoció econòmica per no trepitjar-li tota la feina que vostè
està fent al respecte perquè, clar, sempre és lo mateix. I la segona cosa, quan ens acusa de
populisme i de la foto li recordo que els únics que surten a la foto són vostès, al “Comunica” a
no sé quants diaris i ho estem pagant tots nosaltres. Per tant, no ens acusi de populistes quan
els únics que surten al diari són tots vostès i nosaltres només tenim 2.000 caràcters i una
vegada i un bloc que estem utilitzant, 2.000 caràcters al “Comunica”, d’acord? Si això és ser
populista, escolti, faci-s’ho mirar. I després una altra cosa, al Sr. Pellicer li agraeixo la seva
aportació però quan diu que no està disposat a incrementar la despesa, dic “estem d’acord”
però quan vostès en tres anys i mig, ara tenim un pressupost de 21 milions, no prioritzen i
gasten per exemple més de 200 mil euros en informes externs, escolta, si aquesta oficina que
no costa, com ha dit molt bé la regidora nostra, no costa diners i si ha de costar algo potser sí
que es podria prioritzar en algunes partides de l’Ajuntament, o sigui no em digui que no volen
incrementar la despesa quan vostè sap, vostè que és empresari i sap com funciona tot això, a
vegades es tenen que prioritzar les coses pel servei al ciutadà que aquí estem intentant oferir.
Només era això.
Sra. Pérez: Li puc contestar jo primer així, com perquè...més que res...
Sr. Alcalde: Anem a veure, un moment, un moment si us plau, sí, sí però un moment. Ha
demanat la paraula el Sr. Chamizo que ja ha fet ús de la paraula, el Sr. Aragonès, el Sr.
Pellicer, la Sra. Esquius i el Sr. Velasco, crec que també, no me l’ha demanat, la vol o no la
vol? La tinc, eh! D’acord. Per aquest ordre: el Sr. Aragonès, el Sr. Pellicer i la Sra. Esquius i la
Sra. Annabel, d’acord? No hi ha rèplica. Anem tancant el tema perquè, si no, ens allargarem,
d’acord? Intentem-ho. Gràcies. Sr. Aragonès.
Sr. Aragonès: Jo, com deia l’Imma, si el que es tracta d’implantar aquest servei hi estic 100%
d’acord, ara la creació d’una oficina és el que jo deia abans del cost econòmic. Res més.
Sr. Alcalde: Gràcies. Sr. Pellicer.
Sr. Pellicer: Nosaltres hi donaríem suport si canviessin dintre de la moció on vostès fan una
moció sol·licitant que s’estableixi el contacte que sigui o el conveni amb el Consell Comarcal a
fi efecte de tindre aquest servei aquí. Perquè és que jo aquí el Consell Comarcal no l’he vist per
cap puesto. M’explico o no? I el que ha dit el Sr. Chamizo referent a la despesa, evidentment
que podríem discutir quines prioritats tenen cada equip de govern que seran totes respectables

i discutibles però jo al que m’he referit és a una situació on aquest municipi va que és una
realitat i, amb respecte a tots els veïns d’aquest municipi, considero que l’Administració
d’aquests diners té que ser més acurada i després discutirem prioritats té cada equip de
govern, això és evidentment que és així. Gràcies.
Sr. Alcalde: Sra. Esquius.
Sra. Esquius: El que estan dient també, tant el Sr. Pellicer i el Sr. Aragonès, per intentar anar a
una i entendre i saber com ho hem de votar donat que el servei ja s’està realitzant o s’està
concretant, digue-li com vulguis. Puc entendre que la moció és adherir-se i demanar el servei al
Consell com altres municipis? Com l’entenem finalment?
Sr. Alcalde: Encara no està decidit això. Li preguntes si ho pot canviar? La pregunta és si vol
canviar el sentit de la moció?
Sra. Esquius: Sí. Intentem anar a una i concretar.
Sr. Alcalde: Voleu? Parleu un moment.
Sra. Margalef: Nosaltres no tenim cap inconvenient en què el punt de la moció sigui adherir-nos
al servei que s’ofereix des del Consell Comarcal del Baix Camp per tenir un servei d’informació
al consumidor al municipi.
Sr. Alcalde: D’acord. Sra. Anabel vol fer ús de la paraula?
Sra. Garcia: Sí. Sol era una apreciació. El tema de la moció dels canviadors és per acabar
aquest tema d’una vegada. És perquè...jo segurament no m’explico bé, no em dec explicar bé.
La moció anava —no, és veritat— la moció anava referida a totes aquelles instal·lacions
municipals com pot ser biblioteques, el CAP, zones esportives, etcètera, etcètera. Aquesta era
la moció. Nosaltres ja sabem que vostè, està inclòs en el PAM, de que es té previst posar
canviadors a les platges, però és que d’aquí no anava la moció, Sra. Regidora, la moció era per
ampliar els canviadors a la resta d’instal·lacions esportives del municipi.
Sr. Alcalde: Si us plau, és que ara no són canviadors, estàvem amb...un minut, si us plau, un
minut, un minut. Si vol, si vol, no ja està. D’acord Home!
Sra. Pérez: No, era contestar...
Sr. Alcalde: No hi ha rèplica sobre el punt, si surten d’un altre punt, evidentment, jo volia tancar
un punt. M’han obert...sí, d’acord. D’acord.
Sra. Pérez: Jo volia, bueno, és igual.
Sr. Alcalde: D’acord. Vols fer ús, Yolanda? Perdó?
Sra. Pérez: A veure, vaig a fer un pensament en veu alta. Avui com que estan les mocions així
una mica, no?, que van sobre la marxa. Ara entra una moció per arranjar la plaça de les

Oliveres, què fem? Està el projecte, està por ahí, està pendent de licitar, no s’ha començat
l’obra, què fem? L’Aprovem, no l’aprovem? No sé. Ara arreglar els fluvials de l’avinguda
Catalunya, què fem?
Sr. Chamizo: És que vostè està desviant el tema.
Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau.
Sra. Pérez: Estic pensant en veu alta i potser m’estic equivocant.
Sr. Alcalde: Sr. Chamizo, si us plau, si us plau.
Sra. Pérez: Són coses que estan allà.
Sr. Alcalde: Ho deixem, si no us sembla...
Sra. Pérez: Que encara no s’han vist, què fem? Ho deixem o no ho deixem? És una pregunta
oberta.
Sr. Alcalde: D’acord. Ha marxat el Sr. Aragonès. D’acord. Passaríem doncs a la votació. Vol
llegir l’acord com quedaria si us plau o quin és l’esperit de l’acord que hem d’agafar?
Sra. Margalef: Adherir-nos al servei que ofereix el Consell Comarcal perquè el nostre municipi
tingui un servei d’informació al consumidor.
Sra. Esquius: Entenem que potser ja ho estem tramitant? Sí? Ho entenem això? D’acord.
Sra. Garcia: Entenem que des del Consell Comarcal se’ns ha comentat que s’ha de firmar un
conveni i, com bé ha dit la nostra companya, aquest conveni no està signat. Ho tornarem a
consultar-ho però confirmar un conveni sobre aquest tipus de mesures tampoc em sembla cap
aberració.
Sr. López: Evidentemente que se acercan las elecciones y estoy de acuerdo…
Sr. Alcalde: Un momento, sobre la moción, no, si us plau.
Sr. López: Sí, sí, es sobre la moción, es sobre la moción. Ahora me explico. Si nosotros
planteamos, perdonad, si nosotros planteamos, perdoneu, puc parlar? Heu parlat tots i jo no he
dit ni paraula i ara...
Sr. Alcalde: El que passa és que jo he fet un torn obert i he demanat qui volia parlar i he dit que
no hi hauria rèplica, Enrique. D’acord? Si parlem molt concretament sobre el tema de la moció,
d’acord, si no passem i al punt de Precs i preguntes després ho parlarem. Vols portar tu el Ple,
Enrique? Vols portar tu el Ple, Enrique?
Sr. López: Si vull portar el Ple?

Sr. Alcalde: Sí.
Sr. López: No.
Sr. Alcalde: Doncs aleshores, si us plau, estic ja dient-li al regidor que, no, estic dient-li al
regidor, d’acord, que li retiro la paraula. I Sra. Aragonès, tampoc cal esverar-se, li estic retirant
la paraula. Passarem doncs a la votació amb el sentit que hem dit. Escolti, Sra. Aragonès.
Sra. Aragonès: Li demano si us plau...
Sr. Alcalde: Ha fet espavents, ha fet espavents i també vol parlar vostè.
Sra. Aragonès: Ja està bé, no he intervingut fa un munt d’estona.
Sr. Alcalde: Intento portar el Ple, intento donar la paraula a tothom, crec que tothom està
prenent la paraula, d’acord? I si hi ha alguna queixa sempre podem treure el ROM i ficar-lo aquí
damunt i fer ús del ROM, ja ho vaig en un Ple, jo no vull fer ús del ROM, vull donar la paraula a
tothom i vull que tothom intervingui, el que passa que també he de ficar uns límits. Entenc que
ho entenen i si no ho entenen, ho sento, trauré el ROM. I, per una altra banda, demano
respecte, d’acord? Demano respecte i si estic explicant i dient una cosa no comencin a fer
coses així perquè a mi tampoc m’agrada, de la mateixa manera que a vostès no els hi agrada.
El punt seria, doncs, adherir-se l’Ajuntament al servei que està oferint el Consell Comarcal
referent a l’oficina de Turisme, és aquest el punt? Ai! perdó, a l’oficina de consum? De servei al
consum, d’acord? Sí? Un recés d’un minut, si us plau. Bé gràcies. El minut, ja tenim el minut
passat. Passaríem doncs a la votació. Falta l’Abbas. Estaves fumant? El Fermin fumava aquí
dins. Bé, vots en contra de la moció? Abstencions? Ho té, Sr. Secretari? Vots a favor? D’acord.
Moltes gràcies.
Moció per la creació d’una Oficina Municipal d’Informació al Consumidor a Mont-roig del
Camp
Segons el Codi de Consum de Catalunya, el consum és qualsevol relació establerta entre,
d'una banda, empresaris o empresàries, intermediaris o l'Administració com a prestadora de
béns i serveis i, d'altra banda, les persones consumidores.
Aquesta relació comprèn la informació, l'oferta, la promoció, la publicitat, la comercialització, la
utilització, la venda, o el subministrament de béns i serveis, així com les obligacions posteriors
que se'n derivin. A Catalunya, però, els drets i les obligacions del Codi de Consum també
s’apliquen als treballadors autònoms i les microempreses quan contracten serveis bàsics i/o de
tracte continuat (subscripcions; subministrament d’aigua, llum, gas, etc.).
Segons dades de l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), a Mont-roig del Camp hi ha
censades 11597 persones (2017).

Per tal d’ajudar a exercir i defensar els drets dels ciutadans de Mont-roig del Camp com a
persones consumidores de béns i serveis i per afavorir la compra informada, responsable i
segura, proposem al Ple la creació d’una Oficina Municipal d’Informació al Consumidor al
nostre municipi.
Es tracta d’un servei d’atenció directa i gratuïta per al ciutadà que informa i assessora la
ciutadania del municipi sobre qualsevol qüestió o problemàtica que com a consumidors pugui
afectar-nos: informació, orientació i assessorament, atenció de reclamacions i denúncies,
mediació entre les parts i organització de campanyes informatives, de sensibilització i formació
a la ciutadania.
L’Ajuntament té un paper bàsic en l'atenció als consumidors perquè és l'administració més
propera i pot ser l’interlocutor més àgil entre consumidors, comerciants i empresaris.
El Ple de l’Ajuntament,:amb 9 vots a favor (grups municipals: PDeCAT, ERC, A-VX+, C’s) I 6
abstencions (grups municipals: PSC- IMM; Grup mixt) acorda:
1.

Adherir-se al Servei que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp perquè el nostre
municipi disposi un Servei d’informació al consumidor.

9. Moció. Expedient 5379/2018. Moció que presenta PDeCAT per permetre la
participació de la ciutadania i les entitats en els Plens municipals.
Sr. Alcalde: Tenim una segona moció per part del grup del PDeCAT, si volen fer ús de la
paraula.
Sra. Margalef: Sí, amb la segona moció que hem preparat és per permetre la participació
ciutadana i de les entitats als plens municipals. Nosaltres creiem que la participació ciutadana
és una eina de treball i un principi bàsic de la pràctica democràtica, que implicar la ciutadania
en afers públics permet aprofundir i dignificar la democràcia i en l’àmbit local hauria d’esdevenir
una eina per possibilitar decidir dia a dia quin és el municipi que volem. Els ajuntaments com a
institució més propera a la ciutadania tenen una gran oportunitat i responsabilitat en aquest
sentit, el funcionament del ple ve regulat per una normativa municipal, en aquest cas, el
reglament orgànic municipal que actualment no contempla la possibilitat d’intervenció ciutadana
als plens i nosaltres, en un principi, havíem plantejat una moció perquè en el Ple s’iniciés
aquest mateix any la modificació del redactat del ROM per incorporar la possibilitat que
ciutadans i entitats puguin participar i intervenir directament en els plens municipals sota un
conjunt de criteris. Llavors, ens han arribat dues aportacions de dos grups municipals diferents.
En aquest cas, el grup de Ciutadans ens va comentar que ells, corregeix-me si m’equivoco,
creuen que això es pot vehicular a través d’un ple extraordinari amb una periodicitat
determinada on només en aquest ple s’hi tracti o la gent i entitats puguin vindre i participar. Per
part del grup del PSC, ens ha arribat que, en comptes d’iniciar la modificació del redactat del

ROM, crear una comissió de treball amb tots els grups polítics per tal que això sigui una realitat
en els propers mesos. Llavors, hauríem de decidir en quin termini fer això. Nosaltres com a
PDeCAT ja ens sembla bé retirar els criteris que hem establert i decidir-los entre tots perquè al
cap i a la fi el que volem és que entitats i la gent que així ho desitgi pugui participar en els
plens. El que creiem que és de menys és la forma en què es faci, en això ja ens ficarem
d’acord però l’objectiu és aquest: la participació ciutadana i de les entitats en els plens. Per
tant, recollim l’esmena que ens fa el grup del PSC i proposem que l’esmena que proposa
Ciutadans ho faci a la comissió de treball que es crearà per aquest efecte.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sra. Esquius: Jo ja li vaig comentar a la Junta de Portaveus en el sentit del que ha proposat el
PSC. S’ha de regular bé perquè pot ser una mica, tal com va dir el Sr. Aragonès, també. I si és
en aquesta voluntat de mirar a veure com s’ha de fer, doncs, bé.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Ciudadanos?
Sr. Velasco: Yo en el tema de participación ciudadana, creemos, y además lo tengo cada vez
más claro, que hay que facilitar la participación ciudadana. Me gustaría en estas comisiones
proponerle pero si quiere se lo hago ya aquí que esta alternancia de los plenos se celebraría
tanto en Miami como en Mont-roig y se recogerían las propuestas del núcleo de Miami i del
núcleo de Mont-roig porque al final es facilitar a nuestros ciudadanos. Gracias.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup d’ARA? No, no, el tema és que PDeCAT accepta la
moció que ha presentat el PSC en aquest cas, en la qual hi hauria, esmena, perdó, l’esmena
que ha presentat, el tema seria una única punt d’acord en el qual es crea una comissió mixta,
això no sé si ho he dit, tècnic-política, d’acord?, perquè una cosa és el que nosaltres puguem
pensar que es pot fer i una altra és el que realment es pot fer en la qual treballi amb la
modificació del ROM i aquí, en tot cas, ja que es crea aquesta comissió, es pot incloure
diferents coses ja que, sí, no hi ha problema. No, no, ara, es recull dintre d’aquí, aquesta seria
la idea. Sí? D’acord, d’acord. Per part del grup d’Esquerra? No? Sí? Doncs, seria... Una cosa
us he de dir, d’acord?, i és així de clar, i en línia amb el que comentava abans el regidor, o
sigui, la màquina està en marxa, la màquina de l’Ajuntament està en marxa i la màquina de
l’Ajuntament porta moltíssimes coses. Ara, crear aquesta comissió per la càrrega administrativa
és molt feixuga, o sigui, aquí teníem dues opcions, debatre això, votar en contra i aquí està,
com Equip de Govern, però hem considerat que es pot fer això. El que no podem tenir és, el
que no podem fer és que ens marqueu els temps i que això tingui que ser ja, ja, ràpidament.
Això per un costat. I per un altre costat és que no és un tema d’un dia per l’altre, és un tema
que s’ha de parlar profundament i que, més et diria, inclús donat el calat en un moment donat
de la modificació del ROM que es podrien iniciar les feines i que de cara l’any que ve, el proper
Equip de Govern en part les recolleixi perquè si no ens trobarem que entra un altre Equip de
Govern i es canviaran. No sé si m’he explicat. D’Acord? D’acord, sí, però per això mateix el que
es requereix és el màxim consens perquè el ROM el podem anar canviant cada quatre anys,
s’ha fet ara fa poc i el que no podem fer és aquí ara...fer feina sense molt...digues.
Sra. Garcia: Li volia comentar que aquesta comissió ens sembla molt bé i jo crec que això ho
podem consensuar en un dia, és a dir, no cal que ens reunim vàries vegades per consensuar
com podríem arribar en aquest acord. Després, el temps que tardaran en dur-ho a terme és
veritat que si s’ha de modificar el ROM, etcètera és més temps però les mesures o com ho
podem fer, això ho solucionem amb un parell d’hores, crec jo.
Sr. Alcalde: Ojalà, ojalà, ojalà. Si fos així. D’acord, passaríem...Sí, perdó.

Sr. Pérez: Solo un pequeño comentario. Como dice el Sr. Alcalde, el ROM está aprobado y yo
creo que el ROM está aprobado y está aprobado para cuatro años de mandato. Empezar a
trabajar ahora para una creación de un ROM para el mandato que viene, perdonadme que os
diga pero creo que el ROM lo hace, perdonadme, el ROM lo hace el Equipo de Gobierno que
está ahí y consensuado supongo con la oposición y las aportaciones que hará. Empezar a
modificar algo, empezar a trabajar en algo que no va a servir de nada me parece muy bien
porque iremos y ya está pero creo que va a ser una pérdida de tiempo. Es mi opinión. Y, luego,
cuando habláis de que lo vamos a hacer en dos horitas, por favor, si llevamos dos horas
hablando de mociones y no hay ninguna, aparte de la Velasco y porque ha cambiado puntos,
que hemos aprobado poco hecha cómo vamos a [Inaudible 02:13:47]
Sr. Alcalde: Gracies. Sí?
Sra. Garcia: Sol tinc una consulta. El ROM es modifica cada...?
Sr. Alcalde: No, es modifica el ROM quan el Ple decideixi.
Sra. Garcia: És a dir que aquesta proposta pot quedar...és que com que el senyor...
Sr. Alcalde: Jo entenc que el que es referia el Sr. Tico és que en un moment donat ara fem un
canvi nosaltres i entra un altre equip de govern i fa un altre canvi.
Sra. Garcia: Perdó, és que no ho havia entès i dic...
Sr. Alcalde: Això es referia i jo el que proposava és que a lo millor el que s’ha de fer és
preveure de cara al proper però, bueno, no... Alguna intervenció més? No? Passaríem a les
votacions. Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat aquest punt per unanimitat.

Moció per permetre la participació de la ciutadania i les entitats en els Plens municipals
La participació ciutadana és una eina de treball i un principi bàsic de la pràctica democràtica.
La participació i la implicació de la ciutadania en els afers públics permet aprofundir i dignificar
la democràcia i en l’àmbit local hauria d’esdevenir l’eina que possibiliti decidir, dia a dia, quin és
el municipi que volem. Els ajuntaments, com a institució més propera als ciutadans, tenen una
gran oportunitat i responsabilitat en aquest sentit.
Entenem que per tal d'aprofundir en la pràctica de la democràcia i implicar la ciutadania en els
afers locals cal impulsar i dotar l'Ajuntament d’unes normatives i reglaments que permetin la
intervenció dels ciutadans i entitats en la política municipal.
El Ple municipal exerceix com a màxim òrgan representatiu i de presa de decisions del municipi
de Mont-roig del Camp. Tot i així, entenem cal plantejar la possibilitat d’anar més enllà de

delegar la responsabilitat als grups municipals, legítimament escollits i representats, amb el
nostre vot cada quatre anys.
Donat que moltes de les accions que repercuteixen en el dia a dia de la vida local es proposen,
debaten i aproven al Ple municipal, entenem que caldria obrir el funcionament d’aquesta
institució per tal de permetre que els ciutadans i entitats hi puguin participar d’un manera més
activa i directa.
El funcionament del Ple de Mont-roig ve regulat per una normativa municipal, el reglament
orgànic municipal -ROM-, que actualment no contempla la possibilitat d’intervenció ciutadana
en les sessions plenàries. Entenem que la modificació del ROM proposada per la present
moció suposa un pas més en el compromís assumit per aquest consistori a fi de promoure la
participació directa i la implicació dela ciutadania i entitats en els afers públics i la política
municipal.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Crear una comissió mixta técnico-política per treballar en la modificació del ROM.

10. Moció. Expedient 5601/2018. Moció per reclamar al govern de l'estat el compliment
dels compromisos en relació a la xarxa ferroviaria del corredor del mediterrani,
especialment el desmantellament de la via actual
Sr. Alcalde: I, per últim, és una moció que presenta l’Equip de Govern que va portar a la Junta
de Portaveus i que vam demanar si s’afegien la resta de grups. No tinc constància de que cap
grup ens hagi dit a excepció del PDeCAT que sí que li va traslladar al portaveu del PSC que
s’adherís a aquesta moció. Per part de Ciudadanos, s’adhereix a aquesta moció? Estic dient
això, m’he explicat malament. He dit que cap grup, si més no jo no en tinc constància, a
excepció del PDeCAT que ja ha dit que no s’adhereix. Ah! ho he dit malament.
Sr. Chamizo: No, no, més que tot, deu segons Sr. Alcalde. Vaig parlar amb el portaveu perquè
en principi, tal com ho van reflexar a la Junta de Portaveus, em sembla que en principi havia de
ser conjunta, com un acord de Ple i per això jo vaig trucar quan ens vam reunir el nostre grup
per dir-li al Sr. López que nosaltres la votaríem, donaríem el nostre sentit de vot però que no
ens adheriríem a una moció que fos un acord de Ple. És això?
Sr. Alcalde: Bé, el que jo vaig traslladar a la Junta de Portaveus, als portaveus, és que se’ls hi
passava aquesta moció per correu, que la intenció era que evidentment parlava sobre el tema
del desmantellament de la via, que el que es volia és que fos de tots els grups, que no fos
únicament de l’Equip de Govern, i que si tenien alguna cosa a dir, per negociar-la i per tal, que

ens ho comuniquessin. Insisteixo, el que tinc constància és que el PDeCAT ahir li va traslladar
al portaveu del PSC que no s’afegien a aquesta moció, no van fer cap aportació i pregunto ara
si el grup de Ciudadanos s’afegeix?
Sr. Velasco: Yo, lo que me gustaría es comentar algún punto de esta moción.
Sr. Alcalde: Sí pero entonces di sí o no, yo estoy, si lo vamos a hacer pero es que la Junta de
Portavoces lo que hicimos es enviarlo para que llegáramos al pleno con el acuerdo más o
menos tomado. Podemos comentarlo. Per part d’Esquerra també vol fer alguna esmena a la...?
Sra. Aragonès: Més que res perquè al primer punt ja en sabem la resposta i potser ens el
podríem estalviar perquè no existeix cap projecte...
Sr. Alcale: Això no en tenim una constància oficial, Sra. Aragonès.
Sra. Aragonès: Val.
Sr. Alcalde: Nosaltres, si més no, les converses que hem tingut. A veure, aquesta moció és...
Sra. Aragonès: Nosaltres vam entrar una pregunta al Congrés, la Laura Castelo, el 2 de febrer,
i tot just se’ns va contestar aquest divendres.
Sr. Alcalde: Val, d’acord.
Sra. Aragonès: I ens diu que no existeix cap projecte de desmantellament. Aquesta és la
resposta.
Sr. Alcalde: Ah! pues això es pot treure, es pot arreglar sense cap problema. Aquesta mateixa
moció amb res, quatre canvis adaptant-ho a cada municipi és la mateixa que ha passat
Cambrils i la mateixa que ha passat Salou. Aquí únicament s’afegeix un punt que és el tema de
la via verda, la resta és la mateixa que va aprovar Salou el grup de, allà és el grup de
Convergència encara, i Socialistes i es van abstenir la resta de grups i crec que a Cambrils la
va votar PDeCAT a favor, Esquerra a favor i el PSC a favor. I no sé la resta què van fer.
Aleshores, significaria això que vostè vol fer alguna esmena dintre de la moció perquè
s’afegeixi?
Sr. Velasco: Sí, más que enmienda, sí que le comentaría una enmienda. En este caso, en la
moción, en el cuarto párrafo, atendiendo que existen intenciones de implantar un trentram…¿Sí?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Velasco: Vale. Claro, es que cuando hablamos de la vía verde, nosotros lo apoyamos
porque ya lo llevábamos en programa pero y que el municipio “podría incluir” yo creo que tiene
que ser “puede incluir” no que “podría” porque yo, al final, una pequeña reflexión. O en la Junta
de Portavoces no me entero de muchas cosas o parece que muchos no nos enteramos de
muchas cosas y esto es diálogo concreto, y esto es en general porque al final una Junta de

Portavoces tiene que servir para el diálogo, parlem, no sé si me explico bien pero, claro, luego
llego aquí, que yo había entendido que era una moción que presentaríamos casi conjunta y
ahora por lo que veo no es así.
Sr. Alcalde: Lo que se hizo en la Junta de Portavoces, Sr. Velasco, lo que hice yo es ofrecer al
resto de los grupos la posibilidad de, una, de sumarse a esta moción, posibilidad dos,
incorporar modificaciones a esta moción. Esto es lo que se dijo y que si pudiera ser antes del
Pleno, de acuerdo, y así ya vendría, fijaros que simplemente pone moción, ni que presenta uno
ni que presenta el otro porque no ha habido, a excepción del PDeCAT que ayer transmitió al
portavoz del PSC que no se sumaban a la moción.
Sr. Velasco: En este caso concreto mi pregunta es: ¿puede cambiar ese “podría” por “se
puede”? Porque en el futuro, en el planeamiento, es que se puede. Yo no sé quién estará
gobernando…
Sr. Alcalde: Sí, no hay problema.
Sr. Velasco: Yo no sé quién estará, como he dicho muchas cosas aquí, no sé quién estará
gobernando las próximas elecciones.
Sr. Alcalde: No hay problema.
Sr. Velasco: Gracias.
Sr. Alcalde: Cambiamos “podría” por “puede”. Perdó, es canvia “podria” per “pot”. El que passa
que gramaticalment parlant crec que no és correcte però...porque estamos hablando del
presente i esto es un futuro. No hi ha problema. Per part de...Sra. Aragonès.
Sra. Aragonès: El nom afrancesat també del delegat del govern.
Sr. Amir: A l’últim paràgraf.
Sra. Aragonès: No, una petita anècdota.
Sr. Alcalde: Ok, Enric Millo. D’acord.
Sra. Aragonès: Més que res perquè si s’ha de fer servir o s’ha de fer arribar...
Sr. Alcalde: I aleshores, fins el moment, entenc que els grups, a excepció del PDeCAT,
s’afegeixen a la moció?
Sra. Aragonès: Nosaltres la votem a favor però no ens afegim juntament. Us donem el suport
per haver-la presentat com a Equip de Govern.
Sr. Alcalde: D’acord. Si el grup del PDeCAT vol fer ús de la paraula.
Sr. Chamizo: Sí, sí. A veure, això la presenteu com a Equip de Govern, entenc.

Sr. Alcalde: No, això es va proposar a la Junta de Portaveus i la va portar el PSC en aquest cas
i s’ha oferit a la resta de grups que vulguin afegir-se en aquesta moció. L’Equip de Govern
s’afegeix, o sigui, fins aquest moment...
Sr. Pellicer: Ara subscriurà, entenc que Ciutadans també, entenc que [Inaudible 02:22:06] i
entenc que Grup Mixt també.
Sr. Chamizo: És que nosaltres el que portàvem avui és un posicionament polític respecte a
com s’ha portat tot aquest tema del desmantellament, del tren-tram i demés i pensàvem que,
nosaltres, quan jo li vaig dir, que va dir, no no com l’Equip de Govern que l’ha presentat a
Cambrils, a Cambrils únicament l’ha presentat l’Equip de Govern i l’han votat adaptada al seu
municipi. Llavors, clar, nosaltres què volíem fer? Nosaltres no posarem pals a les rodes però
volem donar el sentit de perquè no ens adherim perquè pensem que tenim un altre
posicionament polític diferent suposo que al de l’Equip de Govern en aquest aspecte i de com
s’han portat les coses i era el que volíem explicar una mica.
Sr. Alcalde: Aleshores, passo a llegir la moció, d’acord? Moció que presenten els grups del
PSC, ARA, Grup Mixt, IMM per reclamar al govern de l’estat el, perdó, i Ciudadanos, de l’estat
en compliment dels compromisos en relació a la xarxa ferroviària del Corredor del Mediterrani,
especialment el desmantellament de la via actual. Atès que el desmantellament de l’actual
estructura ferroviària entre Salou i Vandellós i Hospitalet de l’Infant i que passa també pels
municipis de Cambrils i Mont-roig del Camp no és competència dels municipis afectats sinó que
és d’obligat compliment per part del Ministeri de Foment com a administració competent de la
matèria; atès que el projecte del corredor del mediterrani està sotmès a dues declaracions
d’impacte ambiental que obliguen al desmantellament de les vies afectades que queden en
desús, la recuperació de la cota que tenia el terreny en la situació anterior a la via i la integració
de l’espai en el paisatge un cop entrat en funcionament el nou traçat del Corredor del
Mediterrani; atès que l’eliminació de l’actual traçat ferroviari al seu pas per Mont-roig del Camp i
especialment pel nucli de Miami Platja una vegada hagi entrat en funcionament la línia del
corredor és una reivindicació històrica d’una barrera arquitectònica i física que divideix zones
importants de població, nega l’obertura total de Miami Platja cap al mar suposa un greuge
acústic, una gran perillositat pels trams de via especialment de zona urbana i una gran
permeabilitat insuficient i precària al trànsit de vianants i vehicles; atès que el seu manteniment
suposa haver de sostenir un espai sense urbanitzar i a diferent cota que seguirà dividint el nucli
de Miami Platja amb efectes negatius per la vertebració urbana i la mobilitat interna; atès que
existeixen intencions d’implantar un tren-tram que uniria les principals ciutats de la costa amb
l’interior, que els terrenys per on passa actualment la via esta justificat com a ús ferroviari i que
el municipi pot incloure en el seu planejament altres alternatives per la implantació d’un tramvia
integrat a la trama urbana; atès que mentrestant aquesta implantació pugui ser una realitat en
tot cas competència de la Generalitat és viable l’aposta de l’impuls del transport sostenible i
elèctric per carretera que pugui unir les diverses poblacions de costa i d’interior i que fomenti la
mobilitat de les persones pel territori; atès que l’Ajuntament veu una gran oportunitat per la
regeneració del territori i per l’impuls d’un turisme sostenible la creació d’una via verda un cop
entri en funcionament el Corredor Mediterrani i desmantellades les vies actuals; atès que des
del govern de l’estat s’han incomplert els terminis de posada en funcionament del nou traçat
ferroviari a l’any 2016 i l’any 2017 anunciats en successives visites dels ministres de Foment

del territori; atès que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp juntament amb els ajuntaments i
municipis afectats (Salou, Cambrils, Vandellós i Hospitalet i aquí falta afegir Vinyols) formar part
d’un grup per fer front comú pel desmantellament de la via del tren actual; atès que l’alcalde de
Mont-roig del Camp conjuntament amb els alcaldes dels municipis afectats es van reunir el 14
de febrer de 2018 amb el delegat de govern de Catalunya, el Sr. Enric Millo, per demanar el
desmantellament de l’actual traçat i la posada en funcionament del nou amb les estacions
corresponents; atès que el delegat, Sr. Millo, es va comprometre a donar resposta als
ajuntaments afectats avanç de finalitzar el mes de febrer sense data d’avui tenir resposta. Per
tot lo exposat, els grups municipals sota signants proposen l’adopció dels següents acords.
Sol·licitar al govern espanyol la licitació del projecte d’execució i resta de documentació
necessària per l’obra de desmantellament de la via actual i la seva corresponent dotació
pressupostària a tal efecte. El punt dos el trauríem. Sí? En el supòsit d’inexistència del projecte
de desmantellament, aquest és el que diuen vostès que ja tenim una resposta ferma...no hi ha
projecte. Val, ja està. Per això deia, traiem aquest. Segon punt seria instar al govern espanyol a
procedir [Inaudible 02:28:05] a desmantellar la via actual, retir el carril, travesses i cablejat
elèctric i altres elements com obra de fàbrica que formi part de l’actual traçat, així com
l’elaboració de l’estudi de l’efecte barrera del traçat amb els punts de creuament de la xarxa
bàsica viària, la recuperació de la cota actual del terreny en la situació anterior de la instal·lació
de la via i així integrar l’espai en el paisatge de la zona urbana i no urbana de Mont-roig del
Camp i Miami Platja. Sol·licitar una resposta per part del delegat del govern, el Sr. Enric Millo,
tot recordant el seu compromís de donar resposta a finals del mes de febrer, de finals del
passat mes de febrer, a la preocupació expressada per diversos alcaldes d’aquesta qüestió.
Instar als diputats del Congrés que representen la nostra demarcació i, per tant, els interessos
del territori que no votin a favor d’uns pressupostos generals de l’estat que no contemplin
partides necessàries per desenvolupar els projectes ferroviaris del Corredor Mediterrani
corresponents al Camp de Tarragona incloent la del desmantellament de la via actual. Instar al
govern municipal a demanar oficialment al govern espanyol la reversió de l’actual traçat un cop
desmantellada la infraestructura amb via verda. I donar trasllat al ministre de Foment, delegat
del govern, subdelegat, grups parlamentaris, grups del Senat, grups del Congrés dels Diputats,
Parlament de Catalunya i als ajuntaments de Salou, Cambrils, Hospitalet i Vinyols i als
presidents de les Cambres de Comerç de Reus i Tarragona. Molt bé. A partir d’aquí, algun grup
vol fer ús de la paraula?
Sra. Aragonès: Jo només es, és que no, quan diu treure el segon punt, no, el segon punt
s’hauria de mantenir perquè realment com que no existeix el projecte de desmantellament, no?
Sr. Alcalde: La primera part, la primera part. Sí, sí.

[Inaudible 02:30:05]
Sr. Chamizo: Nosaltres sí que voldríem manifestar aquí el nostre posicionament més que tot
pel sentit de vot que farem. En aquest cas, el nostre grup municipal voldria ser molt clar i concís
en aquest tema. És un tema que està candent, està al carrer però crec que no ha estat lo
suficientment debatut per portar-lo d’aquesta manera. Nosaltres creiem que a mesura que
s’han anat desenvolupant els aconteixements ens hem adonat que la nostra opinió o
posicionament polític, com en molts altres casos durant aquest mandat, no servirà de res a

l’hora de tractar o votar aquesta moció i una altra vegada se’ns ha donat tot fet i sense poder
de rèplica. En aquest projecte tan important, al nostre parer, una altra vegada no se’ns ha tingut
en compte ni a nosaltres ni a la ciutadania per decidir un tema tan important de futur del nostre
municipi. Podríem haver debatut àmpliament aquest tema per arribar a un consens sobre un
tema tan important i la veritat és que també, i en això estem d’acord amb vostè, és trist
assabentar-se per la premsa del ninguneig que els nostre municipi està rebent per part del
govern espanyol en aquest tema. Sabem que la demanda per una aposta ferroviària pot ser
que no era la suficient quan va començar el projecte però pensem que no s’ha fet prou per
aconseguir-la perquè, des d’un primer moment, ja es va apostar per una via verda tant en el
nostre municipi com en l’ajuntament de Vandellós, Hospitalet. Malgrat això, si des d’un primer
moment s’hagués pressionat i apostat per aquest model, segurament a dia d’avui estaríem en
el traçat del tren-tram que podria connectar els nostres ciutadans durant tot l’any, els turistes en
plena temporada amb Cambrils, Salou, Vilaseca, Port Aventura, Reus i Tarragona com ha sortit
també recentment a la premsa. A dia d’avui, el turisme, els veïns de Miami, els dels càmpings
per anar a Port Aventura, a part del seu cotxe particular, només tenen una línia d’autobús que
funciona a l’estiu, un dia a la setmana, els divendres de juliol i agost. I un altre col·lectiu
important, els nostres estudiants, per anar a la universitat només tenen una línia d’autobús per
anar a Reus i després enllaçar amb Tarragona. I per últim, els nostres avis per anar a l’hospital
sols tenen una línia de bus que és la mateixa que tots els possibles usuaris d’aquest servei
públic. Pensem que costava poc fer un estudi de mobilitat per saber com es desplaça el nostre
veïnat i quines necessitats de transport tenen abans de prendre la decisió del desmantellament
i de fer una via verda. Com en aquest projecte, el tren-tram en el seu dia, o el tren-tram, ja es
va descartar de manera unilateral sense consens polític a nivell municipal ni prèvia consulta a
la ciutadania avui ens trobem que ja no és possible un tren-tram que connecti el nostre municipi
amb els municipis veïns perquè, com vostè sap, en el moment que es desmantellin les vies
serà impossible reactivar aquest projecte per l’alt cost que suposaria. Per què no s’ha continuat
de la mà dels altres municipis que són més potents i que sí volen un tren-tram? Per tant,
nosaltres no posarem pals a les rodes però pensem que es necessitava els consens polític i de
la ciutadania i no compti amb nosaltres quan tot està decidit, quan vostè ho ha decidit tot i quan
tot està dat i beneït i sí o sí tira pel dret i decideix que el millor pel municipi és una via verda
quan ni tan sols està al seu programa electoral. Sabem que és molt molest viure al costat de la
via del tren, és molt molest i molt perillós com diu a la via del tren, si no està en condicions,
urbanísticament limita molt però pensi també que la via es va inaugurar al 1865 i que la primera
vivenda a Miami apareix, si no m’equivoco, al 1952, per tant, s’ha conviscut sempre amb ella i
el nostre pensament sempre ha estat donar-li la màxima utilitat i pensem que ja que les tenim
amb un consens polític i veïnal es podria haver apostat per un mitjà de transport molt diferent al
que tenim ara que estigui integrat a l’entorn i mediambientalment sostenible. Els nostres pobles
veïns podran disfrutar del tren-tram perquè, segons les nostres informacions, és que d’aquí a
tres anys ja es comença a construir i, per tant, estem parlant d’un curt termini i a més ens han
dit que s’oferiran deu serveis al dia i doble en temporada alta però malauradament ja no
podrem gaudir d’aquest projecte degut a aquesta unilateralitat. Com li hem dit, no volem posar
pals a les rodes per això el nostre vot serà de l’abstenció. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Anem a veure, podria explicar en què consisteix un tren-tram, si us plau,
Sr. Chamizo?

Sr. Chamizo: Sí, un tren lleuger que comunica les vies de la Costa Daurada.
Sr. Alcalde: Val, això significa que amb les vies actuals podria circular aquest tren?
Sr. Chamizo: Es podrien adaptar.
Sr. Alcalde: Perdoni?
Sr. Chamizo: Es podrien adaptar.
Sr. Alcalde: Les vies actuals s’adaptarien?
Sr. Chamizo: Es podrien adaptar o agafar d’un altre traçat. Però jo ja li he dit que això partim
d’un consens polític i del ciutadà...
Sr. Alcalde: No, però dintre de la seva moció o, perdó, dintre de la seva explicació, ha deixat
entreveure moltes coses, entre les quals que si no desmantellem aquestes vies podrà passar
un tren-tram, quan això no és cert. Al setembre del 2015, i això són coneixedors vostès perquè
en diferents juntes de portaveus els hi he anat explicant, em van convocar a la subdelegació
del govern, perdó, a la delegació de govern de la Generalitat el secretari de mobilitat, no em
surt el nom, gràcies, el Ricard Font, en la qual en aquell moment la Generalitat valorava la
possibilitat de que l’estat li cedís, o sigui, les vies passessin, el traçat passés a mans de la
Generalitat. Aleshores, volia saber l’opinió dels ajuntaments respecte aquesta possibilitat i això
ho volien fer per mantenir en un principi l’actual traçat en les mateixes condicions i posar amb
més periodicitat de pas però mantenir-les tal com estaven. En aquell reunió jo li vaig dir al Sr.
Font “escolta, nosaltres estem encantats de mantenir el traçat però ens heu de treure la
barrera, si voleu fer un tramvia, si voleu fer un tren-tram no podem tenir aquests talussos que
tenim en les parts urbanes i pels càmpings”. La problemàtica que tenim a Mont-roig-Miami no
és la mateixa que té Cambrils ni la mateixa que té Salou, en qualsevol cas, en aquell moment,
se li va traslladar i així se li ha anat traslladant en tot moment i aquest ha estat el consens de
l’Equip de Govern i així se’ls hi ha traslladat a vostès en les juntes de portaveus de que
nosaltres apostem per un tramvia però mentre no arribi això, mentre aquesta inversió no es
faci, mentre el tren-tram no es faci, mentre no es faci hem de fer alguna cosa aquí i el que fem
és dir “escolti, deixi’ns aquí construir una via verda, la propietat continuarà sent la mateixa de
qui és, la propietat continuarà sent la mateixa de qui és i el dia que vostès arribin aquí —vostè
parla de tres anys a Cambrils— però el dia que arribin vostès aquí, escolti, tindrem l’espai” i a
més a més li vam afegir “escolti, no només aquest espai, si realment necessiten espai per
passar pel nostre municipi, no es preocupi, està la Nacional 340 que estem a punt de rebre-la
hi ha suficient espai per passar per allà cotxes, tramvies, etcètera, d’acord? Això se li va
traslladar en el seu moment. Tenen aquesta opció i l’altra, mentre això no arribi, nosaltres hem
de fer algo amb aquest espai i això és pel que apostem, apostàvem per la via verda. Perquè al
final el que volem és treure la barrera el més aviat possible i si apostem... Perquè la Generalitat
a mi en cap moment m’ha dit “escolta, no et preocupis que vosaltres sou igual que Cambrils i
Salou, agafarem i el tramvia, el tren-tram el portarem fins aquí”. A mi en cap moment em van dir
que això seria així, nosaltres seria quan toqués, hem de pensar que Cambrils té 30 mil
habitants, més de 30 mil habitants, més de 30 mil Salou, però nosaltres tenim a Miami 8 i
Hospitalet, 3, són 11 mil habitants. I portar, fer una infraestructura d’aquestes no és pocs

diners, són moltíssims diners. Per lo tant, en cap moment aquest Equip de Govern, en cap
moment aquest alcalde ha dit que no vulgui que arribi el tren-tram, ha dit que no vulgui que
arribi el tramvia, inclús hem afegit, si voleu tenim més espais per portar-ho. Aquesta és una de
les aclaracions que això ja ho hem explicat en alguna Junta de Portaveus. En la seva explicació
parla d’autobusos, amb la nova via, no perdrem cap tren dels que hi ha ara, al contrari,
nosaltres no tenim estació, l’estació està a Hospitalet i els usuaris principals d’Hospitalet són
del nucli de Mont-roig, perdó, del nucli de Miami, del municipi de Mont-roig. Continuarà sent
així, ara anava cap un costat però, perdoni, no desapareix la comunicació ferroviària. Ara, si
vostè em diu “ha d’apostar per més!” Sí, ja ho hem fet, ja hem anat a la Generalitat “escolti,
més autobusos, escolti, més freqüència de pas dels trens”, no només això sinó que també hem
demanat verbalment, això és cert, conjuntament amb Hospitalet, que pari un Euromed,
d’acord?, a Hospitalet, sé que això és difícil però també ho hem demanat. Per tant, amb
aquesta nova posada en marxa del Corredor del Mediterrani i el que es desmantelli l’actual via
del tren no perdrem les comunicacions que tenim en aquests moments, no, això és el que ens
traslladen, això és el que ens traslladen. En cap cas. La realitat de Cambrils i la realitat nostra
es molt diferent, i la de Salou, a Salou li afecten prop de 2 kilòmetres, molt poc, la realitat de
Cambrils és diferent però Cambrils també vol que li treguin tots els talussos, han de
desmantellar, Sr. Chamizo, el tren-tram no contempla aquestes vies d’aquesta manera, sí que
podria passar un tren-tram però ja no ho seria un tren-tram, seria un tren. El que és un trentram és que és un tren més baix, les vies estan a nivell del terra, pots parar en qualsevol puesto
pràcticament, sobretot en zones urbanes, o sigui, hi ha una sèrie de condicions, però s’ha de
desmantellar, s’ha de desmantellar i a mi en cap cas m’ha dit la generalitat “escolti, si vostès
volen un tren-tram a més a més nosaltres mantindrem aquestes infraestructures”, no, la
Generalitat a mi en cap cas m’ho ha traslladat. I després hi ha una altra cosa i és una realitat, hi
ha un projecte d’impacte ambiental que diu que s’ha de desmantellar sí o sí, s’ha de
desmantellar i això no és d’aquest Equip de Govern, això ja ve històricament. I a mi el que em
consta és que tots o una gran majoria, no tots, evidentment, una gran majoria de ciutadans del
nostre municipi i concretament de l’àrea de Miami i concretament dels càmpings volen que li
treguin aquesta barrera, volen que li treguin aquesta barrera i el que està fent aquest govern no
és el que li ve de gust a l’alcalde, que és el que ha insinuat també des d’un principi, no, està
rebent el que està dient la ciutadania no d’avui sinó de fa molts anys, de fa molts anys. I el que
pretenia aquesta moció i el que pretén aquesta moció era el consens de tots els grups, el
consens de tots els grups polítics de dir “treguin aquesta barrera, treguin-la ja, fora aquesta
barrera, no la volem”. Si després volen ficar una altra cosa, el sòl continuarà estant qualificat
com espai ferroviari, ningú ho canviarà i a més a més ja ho diu la moció, ningú ho canviarà
aquesta qualificació, o sigui, que poden continuar passant per aquí, Insisteixo, i si volen més
espai, poden passar també per la Nacional 340 que és suficientment amplia per tot el
recorregut que passa la Nacional 340 que no hi ha cap, bueno, un parell de nuclis urbans que
podíem parlar de Sant Miquel i després ja anem a Solemio i a Miami, si ha de passar un
tramvia per aquí tampoc hi ha cap problema. Això se’ls hi ha traslladat i això s’ha parlat. Per lo
tant, de veritat, crec que poden votar el que vulguin, crec que és un error perquè aquí estem
parlant de desmantellar la via del tren. Vostès poden criticar o pot fer el que vulgui en el sentit
aquest però aquí estem parlant d’una cosa molt concreta que és desmantellar aquesta via
perquè és una demanda dels veïns de sempre, no perdrem comunicacions, tenim les que tenim
i les continuarem, s’estan demanant més comunicacions de la mateixa manera que hem estat
reunits pel tema de la freqüència d’autobusos, s’estan demanant més, s’estan demanant més. I
ara afegeixo una cosa que a lo millor sembla una mica estranya però també és una realitat,

escolti, avui en dia els vehicles elèctrics i autònoms són una realitat i qui diu que d’aquí a tres,
quatre, cinc, sis anys no pugui haver autobusos elèctrics autònoms que puguin passar per la N340, per la T-310, per la T-323, per autovia, per autopista, perquè totes aquestes
comunicacions són les que tenim, hem d’afegir a més a més mantenir unes vies en el segle
que estem, en el segle XXI? Amb una població que tenim en aquests moments, una població
que tenim entre Hospitalet i Miami Platja potencial de 10 mil persones, hem de fer a més a
més...? I dic una cosa més, hem de ser responsables, hem de fer una inversió dels diners de
tots perquè passin uns trens, una freqüència, com deia vostè, perquè vinguin a buscar a un
nucli de població recorri tot un tramvia i es mantinguin totes aquestes vies per un nucli de
població estacional, evidentment, per un nucli de 10 mil habitants (sí que a l’estiu n’hi ha més)?
Totes aquestes coses s’han ficat damunt de la taula, tota aquesta reflexió, si més no, s’ha fet
des de l’Equip de Govern i així se li ha traslladat a la Generalitat. I diré més, després d’aquesta
reunió amb el Font, perdó, el Ricard Font, va venir el director, el seu director que ho sento però
tampoc me’n recordo del nom, va estar a Miami perquè jo li vaig dir “si us plau, vine i mira, si tu
em dius que ho desmantelleu i ho fiqueu a nivell, escolta nosaltres, cap problema, cap
problema”. Va venir el director, es va donar una volta per Miami i em va dir “escolta, nosaltres
no podem assumir aquesta inversió”. Per lo tant, a mi si em ve la Generalitat o a nosaltres si
ens ve la Generalitat i ens diu “escolta, desmuntem i ho fiquem tot a nivell de terra, totalment
permeable”, cap problema. Ara, mantenir aquesta barrera que tenim, independentment que és
veritat que Miami es va crear després que la via, però mantenir-la quan hi ha l’oportunitat i hi ha
un mandat que diu que s’ha de treure, ho sento, és el que estem parlant.
Sra. Garcia: L’oposició també té un minut de temps.
Sr. Alcalde: Home, sí! Per què ho diu això ara? Un minut de què?
Sra. Garcia: De...sí, de poder...
Sr. Alcalde: Ah! Sí, sí, perdó, pensava…com que he dit un minut. Sí, una resecció, fem una
recessió. El que vulguin, el que vulguin. D’acord.
Sra. Garcia: Sol un moment. Gràcies.
Sr. Alcalde: Sí, cap problema. D’acord. Esteu? Sí?
Sra. Margalef: Nosaltres potser no havíem acabat d’entendre ben bé el projecte aquest del
tren-tram i realment, si en un futur es vol fer un tren-tram encara que no hi hagi les vies actuals
es pot fer, ja ens sembla bé. No ho teníem entès així perquè ens havien donat informacions
contradictòries. Llavors, el penúltim punt que diu “instar al govern municipal de demanar
oficialment al govern espanyol la reversió de l’actual traçat un cop desmantellada la
infraestructura amb via verda”, nosaltres aquest punt creiem que...
Sr. Alcalde: No està bé aquest punt.
Sra. Margalef: No, però nosaltres creiem que potser hauria de ser la ciutadania la que decideixi
en què vol que es transformi l’actual traçat de la via del tren, és a dir, si volem fer una via verda
o realment volem, per exemple, se m’ocorre a mi ara, unir els carrers perpendiculars que

baixen, etcètera, si es vol fer un passeig, el que sigui però creiem que això potser ho ha de
decidir la ciutadania.
Sr. Alcalde: Jo crec que això ja ho he explicat però no passa res. La via verda només es fa en
zones no urbanitzables, la via verda és per espais no urbanitzables, per lo tant, això significa
que en tots els nuclis urbans no es contempla la via verda, això significa que al nucli de Miami
no hi ha via verda com a tal, el que es farà o la idea és sortirà la via verda des del barranc de
Riudecanyes pel mateix espai on està la via, s’intenten desmuntar tots els talussos, hi ha
permeabilitat, més encara, ja s’ha encarregat un estudi per veure tots els camins que creuen,
on es poden fer bosses d’aparcaments però és permeable la via verda, no és permeable si hi
ha un aqüeducte, com es diu, un pont, per exemple, l’estany gelat, però és permeable totalment
la via verda. I el que és el nucli urbà, el que són les vies urbanes no es contemplen les vies
verdes, no estan recollides com a tal. Respecte a la titularitat, el que es fa amb la via verda és
que la titularitat continuarà sent de l’estat, el que fan ens ho lloguen que això a lo millor és el
que...o sigui, ens ho lloguen a un preu molt simbòlic, jo crec que aquestes coses s’han explicat
en Juntes de Portaveus, eh! Val. Aleshores, és un lloguer molt simbòlic, per tant, el que
passarà a Miami serà diferent a la via verda però donarà continuïtat a la via verda però no com
a via verda com a tal. El que sí que es contempla és que tu aniràs per la via verda, entraràs en
un espai urbà, continuaràs tenint un passeig, penseu que ja tenim carrer per un costat, carrer
per un altre i la via enmig, o sigui que ja tenim, ja queda un passeig molt gran, hi haurà
continuïtat i quan arribis a Hospitalet continuarà com a urbà i quan surtis d’Hospitalet a la part
que no sigui urbana d’Hospitalet, continuarà fins allà.
Sra. Garcia: I un prec seria el compromís de garantitzar o ampliar el tema de la mobilitat de la
gent tant del nucli de Miami com de Mont-roig perquè potser nosaltres ens havíem focalitzat
una miqueta en aquest tema, el tema de perdre mobilitat tant d’estudiants com de veïns,
etcètera. Llavors, vostè ha comentat que ja ha iniciat converses...
Sr. Alcalde: Això qui ho capitalitza sobretot és Hospitalet perquè és qui té l’estació. Nosaltres
paral·lelament el que sí que hem fet a la Generalitat, el que els hi hem demanat és “escolta,
nosaltres entenem que els recursos que destina la Generalitat a transport interurbà es pot
optimitzar molt més”, no els hi demanem més recursos sinó els que tenen, mirem a veure si els
hi donem un altre...perquè veiem passar els autobusos de Plana amb una, dues persones, amb
tres persones, això durant l’hivern.
Sra. Garcia: Nosaltres el que no volem, sobretot, és un municipi desconnectat sobretot de les
principals vies d’accés. De fet, el tema de la mobilitat és el que fa créixer un municipi també o
és una de les parts més importants d’un municipi.
Sr. Alcalde: Estem d’acord.
Sra. Garcia: Gràcies.
Sr. Alcalde: El que passa que jo sí que, a veure, si volen entrem una altra moció per demanar
això però aquí estem parlant del desmantellament de la via actual, jo crec que l’objectiu és
aquest. Podem afegir moltes més coses però és desmantellar, o sigui, i el propòsit dels altres
ajuntaments que han presentat la moció en aquesta línia és de dir “treu-me això d’aquí que ja

ho hauries d’haver fet”, pràcticament. “Ens han pres el pèl”, perdó, me he tragado el caramelo.
Aleshores ho centrem aquí.
Sra. Garcia: Perdoni, i el tema que ha comentat de que el punt aquest de que la via verda
estava mal redactat?
Sr. Alcalde: Perquè ara, realment, quan ha dit “Instar al govern municipal a demanar oficialment
al govern espanyol la reversió de l’actual traçat”, no hem de demanar la reversió sinó en tot cas
demanar que un cop desmantellada es converteixi això en via verda però la reversió no perquè
lo que seria és una cessió realment.
Sra. Garcia: Perfecte, gràcies.
Sr. Alcalde: Cessió. Estem? Votem? Sí? D’acord? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor?
Moltíssimes gràcies al grup del PDeCAT pel seu canvi de vot que és molt important.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PSC, A-VX+, Grup mix, IMM i C’s PER RECLAMAR AL
GOVERN DE L'ESTAT EL COMPLIMENT DELS COMPROMISOS EN RELACIÓ A LA
XARXA FERROVIARIA DEL CORREDOR DEL MEDITERRANI, ESPECIALMENT EL
DESMANTELLAMENT DE LA VIA ACTUAL

Atès que el desmantellament de l'actual infraestructura ferroviària entre Salou i
Vandellòs-l'Hospitalet de l'lnfant, i que passa també pels municipis de Cambrils i
Mont roig del Camp, no és competència deis municipis afectats sinó que és d'obligat
compliment per part del Ministeri de Foment (com a administració competent en la
matèria).
Atès que el projecte del Corredor del Mediterrani està sotmès a dues Declaracions
d'lmpacte Ambiental que obliguen al desmantellament de les vies afectades
que
queden en desús, la recuperació de la cota que tenia el terreny en la situació anterior a
la via i la integració de l'espai en el paisatge, un cop entrat en funcionament el nou
traçat del Corredor del Mediterrani.
Atès que l'eliminació de l'actual traçat ferroviari al seu pas per Mont-roig del Camp i
especialment pel nucli urbà de Miami Platja, una vegada hagi entrat en funcionament la
línia del Corredor, és una reivindicació històrica per ser una barrera arquitectònica i
física que divideix zones importants de població, nega !'obertura total de Miami Platja
cap al mar, suposa un greuge acústic, una gran perillositat en els trams de via
especialment per zona urbana, i una permeabilitat insuficient i precària al transit de
vianants i vehicles. Atès que el seu manteniment suposaria haver de sostenir un espai
sense urbanitzar i a diferent cota que seguiria dividint el nucli de Miami Platja amb
efectes negatius per a la vertebració urbana i la mobilitat interna.

Atès que existeixen intencions d'implantar un Tren Tram que uniria les principals ciutats
de la costa amb !'interior, que els terrenys per on passa actualment la via estan
qualificats com a ús ferroviari, i que el municipi pot incloure en el seu planejament altres
alternatives per a la implantació d'un tramvia integrat a la trama urbana.
Atès que mentrestant aquesta implantació pugui ser una realitat, en tot cas
competència de la Generalitat de Catalunya, és viable l'aposta i l'impuls del transport
sostenible i elèctric per carretera que pugui unir les diverses poblacions de costa i
d'interior, i que fomenti la mobilitat de les persones pel territori.
Atès que l'Ajuntament veu una gran oportunitat per a la regeneració del territori i per a
l'impuls d'un turisme sostenible la creació d'una Via Verda un cop entri en funcionament
el Corredor del Mediterrani i desmantellades les vies actuals.
Atès que, des del Govern de l'Estat s'han incomplert els terminis de posada en
funcionament del nou traçat ferroviari el 2016 i el 2017, anunciats en successives
visites deis ministres de Foment al territori.
Atès que l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, juntament amb els Ajuntaments deis
municipis afectats de Salou, Cambrils i Vandellòs-L'Hospitalet de l'lnfant, Vinyols i
els Arcs, forma part d'un grup per fer front comú pel desmantellament de la via del
tren actual.
Atès que !'alcalde de Mont-roig del Camp juntament amb els Alcaldes deis municipis
de Salou, Cambrils i Vandellòs - L'Hospitalet de l'lnfant, es van reunir el 14 de febrer de
2018 amb el Delegat del Govern a Catalunya, el Sr. Enric Millo, per demanar el
desmantellament de l'actual traçat i la posada en funcionament del nou amb
les estacions corresponents. Atès que el Delegat, el Sr. Millo, es va comprometre a
donar resposta als ajuntaments afectats abans de finalitzar el mes de febrer, sense a
data d'avui tenir resposta.

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

1. Instar al Govern de l'Estat la urgent redacció del projecte de desmantellament de
l'actual línia ferroviària de Salou a Vandellòs-L'Hospitalet de l'lnfant, amb
establiment de terminis i calendari per a la seva execució.
2. Instar al Govern Espanyol a procedir obligatòriament a desmantellar la via actual,
retirant rails, travesses i cablejat elèctric i altres elements com obra de fabrica que
formi part de l'actual traçat. Així com l'elaboració de l'estudi de l'efecte barrera del
traçat amb els punts de creuament amb la xarxa bàsica viaria, la recuperació de la
cota natural del terreny amb la situació anterior a la instal·lació de la via i així, integrar
l'espai en el paisatge en tota la zona urbana i no urbana de Mont-roig del Camp i
Miami Platja.

3. Sol·licitar una resposta per part del Delegat del Govern Espanyol, Sr. Enric Millo, tot
recordant el seu compromís a donar resposta a finals del passat mes de febrer a la
preocupació expressada per diversos alcaldes sobre aquesta qüestió.
4. Instar als diputats del Congrés que representen la nostra demarcació i, per tant, els
interessos del territori, que no votin a favor d'uns Pressupostos Generals de l'Estat
que no contemplin partides necessàries per desenvolupar els projectes ferroviaris del
Corredor del Mediterrani corresponents al Camp de Tarragona, incloent-hi la del
desmantellament de la via actual.
5. Instar al Govern Municipal a demanar oficialment al Govern Espanyol la cessió de
l'actual traçat, un cop desmantellada la infraestructura, en Via Verda.
6. Donar trasllat d'aquest acord al Ministre de Foment, al Delegat del Govern
Espanyol a Catalunya, al Subdelegat del Govern Espanyol a Tarragona, als Grups
Parlamentaris del Congrés deis Diputats, als Grups del Senat, als Grups del
Parlament de Catalunya; als alcaldes de Salou, Cambrils i Vandellòs-L'Hospitalet
de l'lnfant, Vinyols i els Arcs, i als presidents de les Cambres de Comerç; de Reus
i Tarragona.

Afers sobrevinguts
No hi ha assumptes a tractar

Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: A les quatre de la tarda comencem Precs i preguntes. Per part del grup de
Ciudadanos? Si volen, si volen alguna pregunta molt urgent, si no, fan les preguntes i les
contestem al proper Ple, el que vulguin vostès. Hasta luego.
Sr. Velasco: Yo no tengo ningún inconveniente en posponerlo.
Sr. Alcalde: De acuerdo.
Sr. Velasco: Lo habíamos hablado con Esquerra.
Sr. Alcalde:: Sí?
Sra. Aragonès: Sí, ara ho comentàvem que les deixarem pel mes de juny.
Sr. Alcalde: Si? Doncs si no hi ha res més per part de...
Sr. Gairal: Si voleu les contesto i si no al proper Ple.
Sr. Alcalde: Al proper Ple, si vols. Al proper Ple.

Sra. Aragonès: Sí, hi havia la denegació de la subvenció.
Sr. Gairal: A veure, molt resumit.
Sra. Aragonès: Sí, perquè si jo no pregunto i vostè contesta.
Sr. Alcalde: Per això, la pots donar al proper ple, si us plau.
Sra. Aragonès: Prefereixo preguntar....
Sr. Alcalde: Josep Maria, al proper Ple, al pròxim Ple li contestes.
Sra. Aragonès: Sí? Al pròxim? Val.
Sr. Alcalde: Sí? D’acord doncs, gràcies a tots, S’aixeca la sessió.

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

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

