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ACTA DE LA SESSIÓ 

 

Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 

Núm de la sessió:  2019/6 

Caràcter de la sessió: Ordinari 

Convocatòria:   5 d’abril de 2019 

Data:    10 d’abril de 2019 

Horari:    13:00 h. – 14:29 h. 

Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 
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Juan Gallardo Algueró, regidor IMM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+ 

Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT 

José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT 

Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT 

Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 

 

 

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 

 

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 

 

 

Octavi Anguera Ortiga, Secretari per delegació  

Anna Cartanyà Beltran, tècnic serveis econòmics 

 

S’ha excusat d’assistir-hi: 

 

Francisco Velasco Autor, regidor C’s 
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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la 

Presidència obre la sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que 

tot seguit s’indica: 
 

Sr. Alcalde:  Bon dia a tothom, donaríem inici al Ple ordinari. Ha excusat la seva assistència per 

qüestions de feina el Sr. Velasco. 

 

1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de les sessions de dates 13 

de març i 1 d’abril de 2019. 

 

Sr. Alcalde: El primer punt és l’aprovació de les actes de les sessions anteriors del 13 de març i 

1 d’abril del 2019. Si hi ha algun comentari a fer per part dels...? No? Doncs, quedaria 

aprovada. 

 

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

dels esborranys de les actes de les sessions de dates 13 de març i 1 d’abril de 2019. 

 

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

 

2. Donar compte dels Decrets del número 496 al 767 de l’any 2019. 

 

El punt dos és donar compte dels decrets, del número 496 al 767. Algun comentari sobre els 

Sr. Alcalde: decrets? Per part del PDeCAT? Tampoc? 

 

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 3968/2019. Aprovar, si escau, la proposta de l’expedient de 

modificació de crèdits número 5/2019, concessió de crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits i amb 

Préstec. 

Sr. Alcalde: Doncs, el tercer punt és aprovar, si s’escau, la proposta de l’expedient de 

modificació de crèdits 5/2019, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 

finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits i amb préstecs. Li passaria la paraula al regidor 

d’Hisenda. 

 

Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Es tracta d’un expedient de modificació de crèdits en el qual, 

bàsicament, la partida més important, se suplementa la construcció de l’espai sociocultural de 

Mont-roig del Camp que teníem pressupostats inicialment 400.000 euros i la resta, fins a 1 milió 

d’euros, estava vinculat a l’alienació de patrimoni i, com aquesta alienació no s’ha dut a terme i 
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tal com es va informar en el Ple de pressupostos, s’ha pres la decisió de suplementar aquesta 

partida a fi efecte de disposar dels recursos adients per poder endegar aquest projecte amb 

totes les garanties de finançament. També es contempla l’adquisició del terreny de l’antic 

casino per un import de 67.000 euros. Es suplementa també, es dota la partida de Parcs i 

Jardins, compra de mobiliari, amb 17.000 euros que aquesta correspon a alguna de les 

partides que amb motiu de l’aprovació de les esmenes o al·legacions al pressupost es va 

suprimir. Es dota també la compra de contenidors per 38.500 euros que aquesta prové d’una 

reclassificació de la pròpia partida de Medi ambient. Es millora també el Pla de Barris amb 

8.000 euros. Es fa una amortització puntual de 17.000 euros al préstec que ens va concedir el 

Instituto de Diversificación y Ahorro Energético per considerar amb la recent auditoria que ens 

han realitzat que aquests 17.000 euros eren una despesa no llegible i s’amortitza. El 

finançament ve bàsicament d’alguna reclassificació de partides i d’un préstec de 667.000 euros 

que ja estava contemplat al Pla econòmic-financer que es va aprovar el juny de l’any passat. 

Gràcies.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Per part dels grups, volen fer ús de la paraula? Sr. 

Aragonès? Sra. Aragonès? 

 

Sra. Aragonès: Bon dia. Nosaltres voldríem preguntar, els 27.500 euros de baixa referent a 

Esports, edificis i altres construccions, si ens ho podrien detallar una mica. 

 

Sr. Gallardo: Aquesta és una partida sobrant de l’exercici anterior de la inversió en alguns 

equipaments concrets, no sé exactament si eren les pistes de tenis o les pistes de pàdel, no ho 

sé exactament, però és el sobrant de l’execució d’una inversió i, a fi efecte de no perdre-ho, es 

reclassifica a fi efecte de finançar per les partides exposades amb crèdits extraordinaris i 

suplement de crèdit. 

 

Sra. Aragonès: Potser el regidor d’Esports ens podria contestar, realment aquests 27.500 euros 

a les instal·lacions que fa referència el regidor d’Hisenda no es necessiten? Perquè, d’alguna 

manera, ambdues pistes encara hi ha deficiències en les seves instal·lacions, per tant, és com 

una mica contradictori que podent acabar la feina s’hagi deixat a mitges. 

 

Sr. Redondo: No, no, és que la feina es farà. És que es fa...precisament per acabar la pista de 

tenis. S’acabarà ara, s’ha executat, t’ho dirà ell... 

 

Sr. Pérez: Yo el sobrante no sé de…el importe no sé de dónde es, la dotación de las pistas de 

tenis ya está, lo tiene reservado y no es un sobrante, seguramente, de las pistas de tenis. No 

sé de dónde viene el sobrante pero la partida, la dotación de las pistas de tenis está adjudicada 

y está, de hecho, hoy hemos tenido ya una reunión con la empresa que la va adjudicar y no es 

el importe sobrante de las pistas de tenis [Inaudible 04:50] y pico euros, algo así. Supongo que 

ese sobrante no sé si serán…es posible, de los campos de césped que sí sea ese el importe. 

 

Sr. Gallardo: Ja li aclarirem perquè és un sobrant que hi ha establert d’un projecte d’inversió 

que s’ha finalitzat i, un cop finalitzat aquest projecte d’inversió, aquest sobrant o es perd o 

s’incorpora, per tant, ja li aclarirem exactament de quina partida prové. 
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Sr. Pérez: Perdón, Juan, perdón. Sí es posible, por eso a lo mejor el error de…eso si viene de 

los campos de césped y las pistas de pádel que eso sí que llevaban…en el mismo proyecto 

estaban incluidas las dos, no las pistas de tenis. Las pistas de tenis, de hecho, tuvimos que 

dotarlas de otra partida porque no estaban incluidas. Que las pistas de tenis sí que estaba 

incluido el poner la capa del tenis quick, la lámina que iba encima de las pistas de tenis pero 

como nos encontramos con la problemática en Miami y en Mont-roig, por ejemplo, que estaba 

un problema de la base que era el tema de las raíces de los pinos en Mont-roig y en Miami, la 

base que tenía para poner la moqueta no era adecuada, que, si se acuerda usted, las pistas de 

pádel cuando empezamos a ponerla, luego, tuvimos problemas que se nos bacheaba porque 

cuando pusieron la cola lo que hacía era tirar de la subbase del suelo, entonces, tuvimos que 

hacer una partida nueva para reforzar las pistas de tenis para que no nos pasara el mismo 

problema que las pistas de pádel. Ya se ha hecho el firme de las pistas de tenis que lo hicimos 

con aglomerado, que dotamos dinero de una partida por eso se han retrasado tanto las pistas 

de tenis, porque no teníamos partida económica, y ahora la empresa ya está adjudicada, que 

sube me parece, son, te lo diré de memoria, cincuenta y pico mil que justamente hoy han 

estado ya los técnicos de la empresa que van a empezar a ejecutarlo ya. Y el sobrante del que 

habla Juan será de los campos de futbol y sí que estaban incluidas las pistas de pádel.  

 

Sra. Aragonès: Sí, una mica la línia de la pregunta era perquè els camps de futbol estan bé, ho 

sabem, però sabem que encara queda un marcador malgrat la Federació Catalana, em sembla, 

que en un ple va dir que es comprometia però, com que aquest marcador subvencionat o 

finançat per la Federació no sabem si arribarà, també hagués sigut una oportunitat d’acabar de 

poder habilitar grades o algun tipus de seient una mica de més condicions, el marcador, 

etcètera. I, tal com ha dit, Sr. Gallardo, el 50% de la construcció de l’espai cultural havia d’estar 

finançat a través de l’alienació de patrimoni. Bé, no se n’ha venut cap però sí que vam destinar 

una quantitat important en la seva publicitat per poder vendre aquestes parcel·les. Aleshores, 

nosaltres ens preguntem si hi va haver aquesta inversió a nivell publicitari, que es va fer una 

aposta molt important perquè es veia la possibilitat de poder treure un rendiment en la venda, 

què és el que ha pogut fallar que no s’ha pogut vendre aquestes parcel·les i si potser aniria una 

mica encaminat per preus desorbitats o preus que potser anaven o estaven per damunt una 

mica del mercat o de les expectatives reals de poder ser venudes? 

 

Sr. Gallardo: A veure, quan es va fer el paquet d’alienació de patrimoni hi havia una peça de sòl 

localitzada al costat d’un càmping que tenia un ferm interès per part de l’empresa explotadora. 

Sembla ser, que això li comentarà potser d’una forma més concreta el regidor d’Urbanisme, 

que atesa la incertesa normativa que envolta ara la situació del desplegament dels 

campaments turístics, dels càmpings, aquesta empresa que ens va manifestar reiteradament el 

seu interès va perdre l’interès i no va optar per l’adquisició d’aquesta parcel·la. Això seria per 

un cantó aquest fet molt concret. L’altre tema és que els preus que hi ha són els que figuren a 

l’inventari de l’ajuntament i el que es va considerar oportú és no treure sota un preu de sortida 

perquè podíem estimar o nosaltres vam estimar que podia suposar malbaratar aquest 

patrimoni. És a dir, una part important d’aquest patrimoni eren parcel·les localitzades a la 

urbanització de Bonmont, la urbanització Bonmont, com vostè sap perfectament, ha travessat 

una situació complexa des d’un punt de vista de la seva captació de nous residents perquè 

l’hotel estava parat, la seguretat ha desaparegut i s’havia constatat una pèrdua important 

d’atractiu per part de nous residents amb la qual cosa els preus no havien deixat si no que de 

baixar i, a més a més, hi havia una oferta important de sòl urbanitzat que estava fent la 
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competència a l’ajuntament i entenem que per aquesta raó no ha estat possible alienar-ho amb 

els preus de sortida. Entenem que, de la mateixa manera, el que sí hem aconseguit amb 

aquesta campanya publicitària és que tothom sap que estem al mercat, tothom sap que tenim 

aquesta oferta de sòl, tothom sap que l’ajuntament té interès en vendre, en comercialitzar-ho i 

tothom sap que, un cop s’exhaureixi l’oferta de sòl urbanitzable a preu extraordinàriament barat 

o extraordinàriament econòmic com és la que hi ha hagut fins ara, nosaltres podem començar a 

rebre altres ofertes en el futur. Ara, això sí, és una opinió com una altra. Per això li deia que ha 

servit aquesta campanya publicitària per col·locar aquest producte al mercat immobiliari. Ara 

tothom és conscient que l’ajuntament té unes peces de sòl, moltes d’elles urbanitzades, amb 

capacitat per ser edificades de forma immediata, amb qualificació urbanística adient que poden 

ser comercialitzades, repeteixo, a uns preus atractius un cop la situació de Bonmont, com 

sembla hores d’ara, es redreci com per exemple s’està demostrant amb l’apertura de l’hotel o 

amb la dinamització del mercat immobiliari. Per tant, jo crec que l’opinió sobre l’aposta que es 

va fer en matèria publicitària es concretarà potser en exercicis posteriors. El que teníem molt 

clar és que no era la intenció de l’ajuntament malbaratar aquest patrimoni, vendre-ho a sota 

d’un preu de referència que nosaltres estimàvem, que a més a més havia estat valorat pels 

tècnics municipals, perquè en un moment determinat, en el moment que es redrecés la situació 

del mercat immobiliari, podíem obtenir els preus, repeteixo, que ens havien valorat els nostres 

tècnics municipals, per aquesta raó no es va optar per rebaixar els preus. Entenem que les 

parcel·les estan aquí, es pot optar per una altra via que és la d’endeutament que, en aquest 

cas, amb els preus que hi ha en termes de tipus d’interès és molt raonable i no suposa, 

repeteixo, que tinguem que alienar immobilitzat per sota d’una preu de referència que nosaltres 

considerem mínim i, per tant, crec que ha estat un capítol més, la campanya publicitària, i 

probablement, si es tornen a endegar iniciatives d’aquesta naturalesa anys posteriors tenint en 

compte que el mercat immobiliari s’està redreçant de forma progressiva, serà fàcil 

comercialitzar-ho i, repeteixo, la meva opinió i l’opinió del govern és que no val la pena alienar 

patrimoni per sota un preu de referència tenint al nostre abast altres vies de finançament com 

és un endeutament, repeteixo, a preus econòmics i molt raonables. Aquesta seria la nostra 

opinió. Evidentment, opinions sobre l’evolució del mercat immobiliari n’hi ha moltes, és 

perfectament possible...hi ha gent que està dient que fins i tot s’està materialitzant una certa 

desacceleració, nosaltres entenem que, per exemple, les propietats que tenim a Bonmont, per 

sota del preu que han estat fins hores d’ara és difícil que romanguin, el més probable és que 

detectem un cert increment de preus que pugui afavorir la comercialització futura d’aquestes 

parcel·les. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. 

 

Sra. Aragonès: Esperem que sigui així tal com vostè preveu. Pel que fa a la inversió aquesta 

que nosaltres, malgrat creï endeutament, celebrem, malgrat no hi hagi el 50% de l’alienació es 

pugui fer a través d’endeutament, celebrem perquè és un espai que és necessari, és primordial 

i molt important per la vida social de Mont-roig. Suposo que encara no hi ha cap tipus de 

projecte, s’ha pensat en la ubicació, es deixa pel següent mandat, suposo, això o hi ha alguna 

cosa ja sobre la taula? 

 

Sr. Alcalde: El que hem fet és vam treure una licitació per tal de buscar un arquitecte o un 

estudi d’arquitectes per fer la redacció del projecte de l’espai sociocultural que en principi està 

pensat per ubicar-ho al costat de la pista d’estiu, a la part de darrere, al costat del centre de dia. 
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S’ha adjudicat ja a l’estudi d’arquitectura, tot just aquesta setmana he signat el contracte, i 

segurament la setmana que ve s’iniciaran les converses amb l’estudi d’arquitectura. He 

d’avançar també que una de les...del contracte o de les...m’he quedat sense la paraula, l’estudi 

d’arquitectura haurà de fer un procés de consulta entre la societat civil participativa per tal de 

veure quines són les necessitats, què és el més adient. Des de l’ajuntament sí que es va fixar 

un programa bàsic amb unes sales, amb un espai diàfan, etcètera però després hi haurà un 

procés de consulta i participació amb la societat civil del nucli de Mont-roig principalment. El 

projecte es contempla, a més a més, en dues fases. Una primera fase que seria l’espai 

sociocultural i una segona fase per valorar la possibilitat de que el casal formi part també 

d’aquest espai i estigui al costat del centre de dia. El casal d’avis, perdó, el casal d’avis, o sigui, 

la idea és que en una primer fase es faci l’espai sociocultural i que quedi espai per en una 

segona fase fer a prop del centre de dia, a tocar del centre de dia, el casal d’avis. Aquesta és 

l’encàrrec que se li ha fet a l’estudi d’arquitectura o amb aquestes bases s’ha adjudicat a 

l’estudi d’arquitectura tot i que també li dic que, en el cas que hi hagués un canvi de govern, pot 

fixar un altre criteri i encarregar-li una altra cosa. Això està clar. 

 

Sra. Aragonès: Amb aquesta primera fase, ens podria dir aproximadament, evidentment, els 

metros quadrats de superfície que tindria? Per fer-nos una idea de quines dimensions... 

 

Sr. Alcalde: Crec que 300 metros la sala diàfana, si no recordo malament. A més a més, es 

contemplava que aquesta sala, en certa manera, aprofités l’espai de la pista d’estiu perquè a 

l’estiu pogués ser compatible aquesta sala i la pista d’estiu. I, després, en una segona planta, 

amb sala...em penso que eren quatre sales, una més gran i les altres més petites per les 

entitats. Insisteixo que és un programa que es va fer dintre de la licitació d’això, això en un 

moment donat es pot reajustar i amb aquest procés el que es volia, precisament, és veure les 

necessitats finals del projecte. El que sí que vam incidir molt amb el tema de sostenibilitat, que 

sigui mediambientalment molt...això sí però el programa en sí el deixàvem una mica en base a 

l’evolució. El mateix que l’import del pressupost que ara adjudiquem, o sigui, el projecte en un 

principi, sense tenir el projecte executiu, al final a lo millor no és 1 milió d’euros i són 1.300.000 

o 900.000, això s’haurà de veure també però sí que el que volíem era  deixar-ho dotat i deixar 

adjudicat la redacció del projecte. 

 

Sra. Aragonès: I pel que fa, per acabar, als 67.000 euros de la compra del solar de l’antic 

casino, aquest és el preu que demana l’entitat bancària, l’oferta que vostès fan, s’ha acceptat? 

 

Sr. Alcalde: Hi ha hagut converses en les quals s’ha parlat d’aquesta xifra, amb aquesta xifra 

em penso que estan incloses les despeses de formalització i tot això però les converses que hi 

ha hagut amb l’entitat financera que és propietària d’aquesta parcel·la s’ha parlat aquesta xifra. 

Sí. 

 

Sra. Aragonès: Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: De res. Per part del grup del PDeCAT? 

 

Sr. Chamizo: Nosaltres pensàvem que a mes i mig de les eleccions no hi hauria cap 

modificació de crèdit però suposo que vaig ser una mica il·lús. Avui presenten la modificació de 

crèdit aquesta que lo més important és com s’ha parlat aquí de l’espai sociocultural, que la 
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seva part, com molt bé ha explicat el Sr. Gallardo, una part anava finançada amb la venda de 

parcel·les i que desgraciadament no s’ha pogut vendre cap com moltes vegades s’ha parlat 

aquí que era quasi impossible en el moment que ens trobàvem que això s’arribés a produir. 

D’aquesta modificació de crèdit, el que més ens ha sobtat és el tema de l’espai sociocultural. 

Clar, és un espai que tots els que estem aquí estem totalment d’acord que es faci, lògicament 

tots els veïns i veïnes que el puguem disfrutar però el que ens sobta aquí és que, clar, això ja 

ve d’una modificació de crèdit, aquest espai sociocultural, d’octubre del 2017. Clar, des 

d’octubre del 2017 fins ara pràcticament ha passat un any i mig i, sabent l’equip de govern i la 

resta de veïns i veïnes que era una prioritat, nosaltres pensem que potser s’hauria d’haver fet 

una mica més i, com mot bé ha explicat el Sr. Alcalde i el Sr. Regidor d’Hisenda, ens quedarem 

en una redacció de projecte per quan vingui un altre equip de govern pugui executar el que a ell 

li sembli i en un altre espai. Però, bueno, són les seves prioritats com sempre hem parlat i 

totalment respectables. També ens ha sobtat els 17.000 euros que els treuen, els fiquen 

segons els seus interessos i els 38.000 euros que treuen, suposo, que del contracte de 

Secomsa i els donen d’alta per comprar contenidor que suposo que han de ser els de la plaça 

Gaietà Ivern, suposo, no sé si serà per això o què. Llavors, nosaltres pensem que hem de 

seguir amb el mateix comportament que hem fet durant aquest mandat i nosaltres en aquest 

punt ens abstindrem. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

 

Sr. Gallardo: Sí, a veure, el plantejament, a l’octubre del 2017, vostè ho ha dit, es va aprovar un 

Pla d’inversions per afrontar l’etapa final del mandat. En aquest moment que es va aprovar 

aquest paquet d’inversions, l’equip de govern estava segur que es podia alienar patrimoni per 

aquest import, aquests 600.000 euros que era el 60% de l’import pressupostat per la 

construcció d’aquest espai sociocultural, estàvem convençuts que així podia ser. L’any 2018 es 

van fer les gestions necessàries, ja ho he explicat abans, teníem l’alienació d’una de les 

parcel·les molt avançada amb converses amb inversors interessats per adquirir-ho, però per 

una situació de canvi d’expectativa normativa no ha estat possible, la resta de patrimoni no s’ha 

pogut alienar, tot i que reiterem, com hem dit abans, que ja s’ha sembrat de cara a poder incidir 

en actuacions per alienar patrimoni en el futur però sempre a  preus raonables. Nosaltres ja 

vam preveure quan vam aprovar el Pla econòmic-financer el juny de l’any passat que hauria un 

crèdit de 670.000 aproximadament a fi efecte de tancar els serrells d’aquest Pla d’inversions. 

Ja els vaig anunciar també en pressupostos que si no es concretava perquè en aquell moment 

no ho teníem totalment clar que no es venia cap parcel·la, no es venia patrimoni, recorreríem a 

un Pla B que era dotar, suplementar via crèdit aquesta actuació a fi efecte de deixar-la total i 

absolutament finançada, que és el que fem ara, i el que haurà de fer segurament l’equip de 

govern proper és signar el crèdit, bueno, primer determinar l’import definitiu, aquesta partida es 

pot tornar a suplementar, signar el crèdit, i executar l’obra, licitar-la i adjudicar-la, per tant, 

entenc que complim amb el compromís al menys de deixar-ho perfectament dotat. La compra 

del terreny del casino és un, crec que és una necessitat pel nucli de Mont-roig a fi efecte de 

disposar, d’esponjar el seu casc històric. I el tema dels 17.000 als que vostè fa referència és 

simplement que, després de l’auditoria que ens va realitzar el Instituto de Diversificación y 

Ahorro Energético, va haver-hi un concepte que era en relació concretament li llegeixo perquè 

tinguin vostès constància perquè és un tema molt específic, que és un punt del projecte que no 

s’ha considerat elegible. Li llegeixo textualment l’informe de l’auditoria que ha fet l’IDAE “en el 

contrato de servicios, dirección y coordinación la medida de mejora número 3 redacción y 
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tramitación de la documentación necesaria para optar a un galardón de coeficiencia o similar se 

considera no elegible por no…” No? No són aquests? Compra de mobiliari, bé, s’ha decidit, a 

veure, això, ah, perdó...sí, a veure, perquè es va...no, no, no, gràcies per l’aclariment. Els 

17.000 euros aquests és, ja vam anunciar que quan vam introduir nosaltres mateixos com a 

equip de govern una esmena per modificar l’expedient de pressupostos, concretament més que 

una esmena o una al·legació era una reclamació, el nom tècnic que dona la Llei d’Hisendes 

Locals, el que vam dir és que quan disposéssim de sobrants de les inversions no executades 

de l’any 2018 tornaríem a suplementar aquelles mateixes partides, amb la qual cosa hem 

suplementat la de Parcs i Jardins que estava prevista parcialment amb l’expedient de 

pressupostos. I la recollida de residus i pla de contenidors, el que hem fet és una partida de 

tipus més general de despesa corrent, de Capítol 2, l’hem passat a inversió, Capítol 6, per 

l’adquisició de contenidors amb la qual cosa la naturalesa de la partida no s’altera i el que 

passa és de despesa a inversió, per tant... I, finalment, el comentari, a veure, sempre ens hem 

d’acostumar que els pressupostos estan vius, la Llei d’Hisendes Locals ho preveu 

perfectament, el mecanisme de la modificació de crèdits. En vam fer una fa 10 dies que va ser 

la incorporació de romanents, com no podia ser d’una altra manera perquè és obligatòria, i ara 

l’hem considerat adient sobretot perquè el 88% d’aquesta modificació de crèdits és nova 

inversió, nova inversió que és la construcció de l’espai sociocultural i l’adquisició de l’antic 

terreny del casino. Per tant, creiem des de l’equip de govern prou justificada aquest punt, 

aquesta proposta. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Jo només comentar-li que ha qüestionat la prioritat o m’ha 

semblat que qüestionava una miqueta les prioritats de l’equip de govern. Com vostè be ha dit, 

al 2017, ja fa bastant de temps, que vam començar amb el tema de l’espai sociocultural que ho 

teníem també dintre del Pla d’Acció Municipal i formava part també d’alguns dels programes de 

les eleccions que es van presentar i jo...entenem que el fet de que si no s’ha pogut fer abans 

ha estat per l’estratègia, per dir-ho d’alguna manera, de l’ajuntament per apostar per no buscar 

més endeutament que, per altra banda, vostès han reiterat moltes vegades que escolti, no..., 

bueno, no anem a endeutament, anem a buscar alienació, s’ha provat l’alienació, no ha sortit, 

anem a la via d’executar allò que creiem que és necessari pel nostre poble. Jo crec que no és 

dolent, ans el contrari, sigui qui sigui que estigui després dintre de l’equip de govern, tindrà, es 

trobarà amb moltíssima feina feta per tal de tirar endavant aquest projecte. No està ni definit, 

perquè dius si està adjudicat i...no està definit i jo crec que això no és dolent per ningú que 

vingui després o que segueixin els mateixos. Per tant, sí que vull ressaltar el compromís de 

l’equip de govern perquè aquesta obra estigués iniciada abans de que acabés aquesta mandat, 

per la circumstància de la venda de les parcel·les, com molt bé ha explicat el regidor, el que no 

hem volgut és sortir al mercat amb un preu i dir que estem malbaratant patrimoni de tots, sinó 

que ha anat amb un preu fixat per criteris dels tècnics de la casa, no s’ha venut cap parcel·la, 

les continuem tenint i espero i desitjo que l’espai sociocultural estigui ben aviat construït. 

Passaríem a la votació del punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs, quedaria 

el punt aprovat. 

Identificació de l’expedient: Modificació de crèdits núm. 5/2019 per concessió de 

crèdits extraordinaris  i suplement de crèdits finançats 

amb baixes i/o anul·lacions, i Préstec 

Núm. Expedient:  3968/2019- Serveis econòmics  
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Tràmit: Dictamen per a la Comissió Informativa  

  

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 

5/2019 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides i Préstec. 

3.  L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 5/2019, 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, i amb Préstec. 

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 d'Impuls Econòmic de data 3 d'abril de 

2019. 

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 51 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 
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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 12 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+, IMM, Grup 

mixt, ERC i FIC) i 4 abstencions (grup municipal: PDeCAT) acorda: 

 

1.    Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 5/2019 extraordinaris i suplements 

finançat amb baixes i/o anul·lacions d’altres aplicacions pressupostàries i amb Préstec, per a la 

realització de la despesa proposada conforme al detall següent: 
  

Classe de modificació que ha de ser realitzada: 

  

CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

  

ANY ORG. PROG. ECON. Descripció Inicials Augments Definitius 

2019 110 91200 48901 
ÒRGANS DE GOVERN. 
INDEMNITZACIONS GRUPS 
POLÍTICS 

11.600,00 2.522,00 14.122,00 

2019 150 31201 62300 

SERVEIS ASSISTENCIALS. 
COMPRA 
DESFIBIBRIL·LADORS I 
DOPPLER 

2.000,00 4.000,00 6.000,00 

2019 160 15100 60000 COMPRA TERRENY ANTIC 
CASINO 0,00 67.000,00 67.000,00 

2019 161 17100 62500 PARCS I JARDINS. COMPRA 
MOBILIARI 0,00 17.000,00 17.000,00 

2019 161 33700 62206 CONSTRUCC. ESPAI SOCIO-
CULTURAL MONT-ROIG 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 

2019 171 16210 62500 RECOLLIDA RESIDUS. 
COMPRA CONTENIDORS 0,00 38.500,00 38.500,00 

2019 191 17900 22602 
PLA BARRIS. CAMPANYA DE 
SENSIBILITZACIÓ PUBL. I 
PROPAGANDA 

7.000,00 8.000,00 15.000,00 

2019 201 1100 91325 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 
IDAE 450.000,00 17.000,00 467.000,00 

2019 203 15320 74903 NOSTRESERVEIS. 
MANTENIMENT VIA PÚBLICA 12.000,00 6.528,61 18.528,61 

        TOTAL 882.600,00 760.550,61 1.643.150,61 

  

  

Recurs financer. 

Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 

a)  Baixes  o anul·lacions 
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ANY ORG. PROG. ECON. Descripció Cr definitius 
abans exp Disminucions Definitius 

2019 110 91200 23000 ÒRGANS DE GOVERN. 
DIETES 2.000,00 1.000,00 1.000,00 

2019 110 91200 23100 ÒRGANS DE GOVERN. 
LOCOMOCIÓ O.G. 4.800,00 1.522,00 3.278,00 

2019 120 92000 22604 ADM. GRAL. JURÍDICS I 
CONTENCIOSOS 22.099,06 7.000,00 15.099,06 

2019 120 92000 22706 ADM. GRAL. ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS 86.675,25 10.000,00 76.675,25 

2019 133 34200 62200 ESPORTS. EDIFICIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS 27.528,61 27.528,61 0,00 

2019 171 16210 22715 
REC. RESIDUS. TREBALLS 
Q REALITZEN ALTRES 
EMPRESES 

1.909.266,49 38.500,00 1.870.766,49 

2019 191 23108 22000 PLA BARRIS. MATERIAL 
OFICINA 200,00 200,00 0,00 

2019 191 23108 22104 PLA BARRIS. VESTUARI 1.000,00 800,00 200,00 

2019 191 23108 22609 
PLA BARRIS. ACTIVITATS 
CULTURALS I 
ESPORTIVES 

1.500,00 500,00 1.000,00 

2019 191 23108 22706 PLA BARRIS. ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS 10.000,00 2.500,00 7.500,00 

2019 191 23110 22799 
PLA BARRIS. FOMENT 
INTEGRACIÓ SOCIAL 
DONES 

20.000,00 2.000,00 18.000,00 

2019 191 24101 22799 
PLA BARRIS. FOMENT 
INTEGRACIÓ SOCIAL 
JOVES 

15.000,00 2.000,00 13.000,00 

        TOTAL 2.100.069,41 93.550,61 2.193.620,02 

  

  

b)  Préstec 
  

ANY ORG. ORGÀNICA Descripció Cr definitius 
abans exp Increments Definitius 

2019 1 91304 PRÉSTEC 2019 0,00 667.000,00 667.000,00 

        TOTAL 0,00 667.000,00 667.000,00 

                

  

Per tant, a nivell de resum, 

Despeses          

Altes Augments IMPORT 

Cap II DESPESES EN BÉNS I SERVEIS           8.000,00    

Cap IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS             2.522,00    

Cap VI INVERSIONS REALS           726.500,00    
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Cap VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL             6.528,61    

Cap IX PASSIUS FINANCERS         17.000,00    

   TOTAL AUGMENTS 760.550,61 

            
            

Baixes Recursos financers emprats: IMPORT 

Cap II DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 66.022,00 

Cap VI INVERSIONS REALS 27.528,61 

  TOTAL FINANÇAMENT 93.550,61 

            

Ingressos         

Altes Augments IMPORT 

Cap IX PASSIUS FINANCERS 667.000,00 

   TOTAL AUGMENTS 667.000,00 

  

  

Les següents partides, finançades amb préstecs, queden condicionats a l’autorització per part 

de l’òrgan de tutela financera així com de la concessió de l’entitat financera del préstec que 

aporta els recursos.  

  

ANY ORG. PROG. ECON. Descripció Inicials Augments Definitius 
201
9 160 15100 60000 COMPRA TERRENY ANTIC 

CASINO 0,00 67.000,00 67.000,00 

201
9 161 33700 62206 CONSTRUCC. ESPAI SOCIO-

CULTURAL MONT-ROIG 400.000,00 600.000,00 1.000.000,0
0 

  

2.               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. Festes. Expedient 3978/2019. Aprovar, si s’escau, les bases reguladores de 

l’Elecció de la Pubilla i Hereu de Mont-roig del Camp. 

Sr. Alcalde: El següent punt és aprovar, si s’escau, les bases reguladores de l’elecció de la 

pubilla i hereu de Mont-roig del Camp. Li donaria la paraula al regidor de Festes. 
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Sr. Redondo: Bon dia. Tal i com van explicar l’altre dia a la Comissió Informativa, aquest any 

hem fet les bases per...en principi eren les bases per a l’elecció de la pubilla i les dames 

d’honor però, recollint les aportacions i els comentaris que van fer tant la Sra. Margalef com el 

Sr. Aragonès, vam tenir reunió amb el consell festiu i vam dir que eren bones les aportacions, 

amb lo qual anaven a canviar. En comptes de triar pubilla, triarem pubilla i hereu. Traiem les 

dames d’honor perquè era un tema de que no...ho vam fer, venia de tres, quatre anys i al final 

no llueix i participen poc i no val la pena i ho van treure. Hem canviat el text, ho vaig ficar tot 

masculí i femení tenint en compte que també es tria l’hereu i un petit canvi de la votació 

popular, es deixa només del 9 al 10 perquè tinguem més temps per editar el vídeo i tot això. Els 

canvis que hi ha del que hi havia l’altre dia. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Volen fer ús de la paraula? 

 

Sra. Aragonès: Sí perquè aleshores es modifica el que va passar a la Comissió Informativa, no 

és el mateix document, no? És amb les modificacions de... 

 

Sr. Redondo: El document és un altre document, les modificacions que hi ha són les que he dit 

jo. 

 

Sr. Alcalde: Per part del grup del PDeCAT? Perdó, no ha acabat. 

 

Sra. Aragonès: No, és que era...això de les dames, tenia l’altre document que me l’havia llegit i 

constava lo de les dames... Nosaltres votarem a favor d’aquestes bases perquè regulen una 

festivitat que pensem que és important mantenir però des del grup d’Esquerra Republicana 

pensem que caldria fer-li un gir en el sentit de que en aquestes darreres edicions veiem que 

són poques les noies, les dones que s’animen a participar-hi, pensem que el format ha quedat 

de forma retrògrada, és a dir, l’únic que es valora és una desfilada d’una noia, per tant, es 

valora un físic, una presència física, i pensem que no està adequat als moments que vivim. Sí 

que evidentment nosaltres tot el respecte pel consell festiu perquè suposo que aquestes bases, 

tal com ha comentat, surten del fruit d’una posada en comú i de les aportacions del consell 

festiu però pensem que s’hauria de, a part de la votació popular, que també dona un afegit de 

participació ciutadana, caldria d’alguna manera que aquesta representació de la pubilla que no 

es queda només en la representació a Mont-roig sinó que després va als esdeveniments que 

es fan de pubillatge a nivell de Catalunya poguéssim aportar quelcom més que una pubilla 

escollida únicament per la seva presència física a través d’una votació en un dia que es fa una 

desfilada. Ens agradaria que, evidentment ja seria pel proper mandat, nosaltres pensem que és 

important defensar aquesta festa però aportant un contingut cultural, és a dir, que s’hauria de 

fer un gir en el sentit de poder valorar que la pubilla, l’hereu en aquest cas també, que també 

celebrem que s’introdueixi els nois perquè en el pubillatge hi ha pubilla i hereu i en canvi Mont-

roig únicament sempre ha presentat una pubilla, vull dir que estarà bé que en aquesta edició, a 

partir d’ara, Mont-roig també tingui la representativitat de l’hereu, es pugui valorar i sigui fruit 

també de que hi hagi una mica de contingut, història general, etcètera perquè la pubilla 

representi realment el que és el nostre municipi. Només era fer aquesta petita aportació perquè 

hi ha un cert desencant amb el fet de la participació, és a dir, edicions anteriors gairebé no hi 

cabien, no sé si ho recordem entre tos plegats, estic convençuda que sí, gairebé no hi cabien 

totes les noies que s’hi presentàvem i ara em sembla que són sis, set entitats que poden trobar 
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una jove o un jove que els representi. Aleshores, penso que seria important fer aquesta reflexió 

de poder encarar i fer un gir de format i de contingut en l’elecció de la pubilla. 

 

Sr. Redondo: Gràcies. El que faré serà faré extensiu al consell festiu el seu punt de vista de la 

festa, és una preocupació per nosaltres, aquests quatre anys ha sigut de veure com incentivem 

la participació i tal. Tenint en compte la seva opinió, el que farem segurament és convidar-la a 

la pròxima reunió perquè doni trasllat de tot això perquè si podem sumar, per nosaltres 

perfecte. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup del PDeCAT? 

  

Sra. Margalef: Bon dia. En primer lloc, gràcies per haver introduït aquesta proposta i que 

esperem que hagi agradat a les entitats que participen del pubillatge. Llavors, hi ha una cosa 

que no m’ha quedat clara perquè a la Comissió Informativa, si no recordo malament i no ho 

vaig entendre malament, vostè va comentar que s’havien reunit en una comissió per arribar en 

un consens en aquestes bases i introduir el vot popular. Llavors, jo li vaig preguntar “però és la 

comissió de festes? I vostè em va dir “no, no, és una comissió que només hi ha les entitats que 

participen en el pubillatge”. És així? 

 

Sr. Redondo: Anem a veure, en aquest cas, la decisió de les bases s’ha pres per part de la 

regidoria i per part del consell festiu. Les entitats el que fan cada any que fem, ens reunim i 

com farem l’elecció i tal que ho fem amb ells és el que es va dir, a més de fer, cadascun 

d’ells...perquè això ha sigut un debat, és un debat que porta un munt de temps, com es fa la tria 

perquè ja tothom sap qui serà la pubilla aquest any...això és una baralla que no acabarà mai. 

Dit això, entenem que la millor forma de fer l’elecció fins ara, entenem de que siguin ells 

mateixos amb el criteri que tinguin ells mateixos que facin la votació i entre ells triïn la pubilla. I 

així és com s’ha fet. L’únic que aquest any es fan unes bases que abans no es feien però...i 

s’ha introduït el vot popular perquè tingui la paraula del poble de si [Inaudible 34:48] però és 

una part de la votació, no és tota, una part té un pes el vot popular i una altra pel tema de la 

comissió. I et dic, les bases ve tant de la regidoria com del consell festiu i el contingut, de les 

associacions que, al final, les decisions es prenen en totes les decisions com cada any que fan 

la tria de pubilla i aquest any de l’hereu. 

 

Sra. Margalef: Per tant, vostès es va reunir prèviament amb aquestes bases, és a dir, abans del 

dimecres de la setmana passada, es van reunir amb el consell festiu que és la comissió de 

festes pròpiament dita o es van reunir després? 

 

Sr. Redondo: El comitè festiu ens reunim abans i darrere de cada festa i parlem de la festa 

d’abans i de la festa de després, no s’ha fet una reunió “ex profeso” per això. 

 

Sra. Margalef: És que no m’ha contestat la pregunta. Li he preguntat si el consell festiu, la 

comissió festiva es va reunir abans o després de la Comissió Informativa? És a dir, abans de 

dimecres passat... 

 

Sr. Redondo: Abans i després.  
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Sra. Margalef: Abans i després. I d’aquí van sorgir aquestes bases i ells han vist amb bons ulls 

que hi hagi aquests canvis i que es modifiqui i que entri la figura de l’hereu? 

 

Sr. Redondo: El dijous, la reunió amb el consell festiu ja la teníem programada, no la vam fer 

“ex profeso” però com que ja la teníem programada vam aprofitar per parlar amb ells a 

veure...perquè la idea era els canvis fer-los l’any que ve perquè ja estaven fetes les bases però 

com van tindre la reunió i...pues es canvia i no hi ha cap problema, si em va semblar bé. No es 

va fer la reunió “ex profeso”, ja estava convocada la reunió, ja la teníem convocada con lo 

qual...mira, ahir va passar això, què us sembla? Van parlar, els va semblar bé, vam poder fer 

els canvis i s’han fet per això. 

 

Sra. Margalef: Li pregunto perquè a la Comissió Informativa jo vaig entendre una cosa i em 

penso que vostè va dir una cosa, el mateix que vaig entendre jo, i clar nosaltres pel carrer 

parlem amb persones que estan a la comissió de festes, persones que estan amb entitats que 

participen del tema del pubillatge i les informacions no són les mateixes les que vostè ens 

transmet que les que ens transmeten ells i per això volia aclarir que ens digués vostè a veure 

com havia anat tot aquest tema. Llavors, vostès han informat a les entitats?  

 

Sr. Redondo: Jo, personalment, no. 

 

Sra. Margalef: I des de la regidoria de Festes? 

 

Sr. Redondo: Sí, la regidoria sí parla amb les entitats. Anem a veure, jo no sé lo que li diuen a 

vostè, jo el que li puc dir el que fem i nosaltres el que fem és cada vegada que hi ha una festa i 

entre una o dos setmanes després tenim una reunió i cada vegada que tenim una festa, entre 

dos o tres setmanes abans, tenim una reunió. I parlem de tot el que integra les festes a Mont-

roig i entre d’altres està l’elecció de la pubilla i, paral·lelament, per l’elecció de la pubilla també 

tenim relació amb les entitats perquè són els que decideixen com es fa el vot...i molta gent és la 

mateixa, hi ha gent que està als dos llocs. Ara mateix, de memòria, dir-li quan vam prendre la 

decisió no me’n recordo, el que sí és dir que la decisió la prenem el consell festiu que la tècnica 

de festes que és qui parla...porta, hem llegit això, això i això, ho fem, vull dir, jo totes les 

reunions que té la tècnica de Festes, ella té la seva autonomia i fa la seva feina molt bé a més 

con lo qual, en aquest cas, dic, les bases es fan, s’han fet dins de la regidoria. 

 

Sra. Margalef: Sí, no, ja està. Jo en cap moment estic qüestionant la feina que fan els tècnics 

de la casa que evidentment és lloable, l’únic que li estava demanat és com havien anat tots 

aquells processos perquè, a més a més, el Sr. Aragonès va comentar que aquests canvis 

s’havien de fer sempre amb el vistiplau de les entitats que participen d’aquesta festa. I la 

pregunta final és: vostès, prèviament amb aquestes bases, han preguntat a les entitats que 

participen de la festa de la pubilla si els sembla bé introduir la figura d’un hereu o directament 

han informat dels canvis que hi ha hagut aquest any? 

 

Sr. Redondo: Amb les entitats, no. 

 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més o algun aclariment? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en 

contra? Abstencions? La resta, vots a favor. Quedaria aprovat per unanimitat. 
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Identificació de l’expedient: Elecció de la Pubilla i Hereu 2019  

Número d’expedient: 3978/2019 

Tràmit: Ordinari 

  

Fets 

1. En motiu de l’Elecció de la Pubilla de Mont-roig que se celebrarà el dia 11 de maig de 2019, 
es proposa la creació de les bases de l’Elecció de la Pubilla i Hereu de Mont-roig del Camp. 

 
2. Vist la proposta de les bases reguladores de l’Elecció de la Pubilla i Hereu de Mont-roig del 
Camp, tal i com segueix:  
  
Bases reguladores de l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig del Camp. 
  
Primera.- Objecte de la convocatòria 
  
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració d’un concurs 
de l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig, que servirà per promoure la participació 
ciutadana i l’associacionisme, i que l’elecció se celebrarà l’11 de maig de 2019. 
  
Segona.- Requisits 
  
Per poder participar en l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig del Camp caldrà reunir els 
requisits següents:  
  

-       Els/les aspirants hauran de tenir un mínim 16 anys o fer-los durant el transcurs de l’any 
en curs.  

-       Estar empadronat/a a Mont-roig del Camp.  
-       Els/les aspirants es presentaran en representació d’una entitat del municipi.  

  
Tercera.- Inscripcions 
  
El període d’inscripció al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases a la seu 
electrònica municipal i fins l’1 de maig del present any a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OMAC) de Mont-roig del Camp i de Miami Platja o sota qualsevol de les formes previstes a 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. I a la seu 
electrònica www.mont-roig.cat/seu-electronica 
  
Quarta.- Criteris de selecció  
  
Cada membre del jurat atorgarà fins a un màxim de 6 punts a repartir als candidats i candidates 
d’acord a la següent distribució:  
  

-       Opció A: 3 punts, 2 punts i 1 punt. 
-       Opció B: 3 punts, 1 punt, 1 punt i 1 punt. 

  

http://www.mont-roig.cat/seu-electronica
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El jurat no podrà votar a la pubilla i/o l’hereu que representi la seva entitat.  
  
Les valoracions individuals se sumaran i qui obtingui la major puntuació serà el guanyador i la 
guanyadora del certamen.    
  
Cinquena.- Criteris de valoració del vot popular  
  
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp editarà un vídeo dels aspirants que hi participen, per tal 
que la ciutadania pugui votar al millor aspirant.  
  
Aquest vídeo es publicarà a través del perfil públic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de la 
xarxa social Facebook, 9 i 10 de maig.  
  
Les votacions es podran fer des del dia de la publicació del vídeo fins el dia 10 de maig. En 
aquest termini la ciutadania podrà emetre el seu vot popular a través del perfil públic de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de la xarxa social Facebook.  
  
Posteriorment, els tècnics dels departaments de comunicació i festes, que actuaran com a 
secretaris de l’Ajuntament en les votacions de Facebook, procediran al recompte i aixecaran 
acta.  
  
A l’aspirant que obtingui més vots populars, se li sumaran 5 punts al recompte final.  
  
Sisena.- Concessió  
  
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp resoldrà la convocatòria del concurs, d’acord amb el 
veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte entre tots els aspirants presentats. 
  
També resoldrà, d’acord amb els vots emesos segons acta emesa pels tècnics dels 
departament de comunicació i festes de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el concurs 
mitjançant vot popular.  
  
Setena.- Jurat qualificador 
  
El jurat estarà format per les pròpies entitats participants i la Tècnica de festes de l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp, que actuarà com a secretària.   

  
Vuitena.- Resolució d’incidències 
  
El jurat actuarà amb discrecionalitat tècnica i estarà facultat per resoldre qualsevol incidència 
que es pugui produir i no estigui prevista en aquestes bases.  
  
El seu veredicte serà inapel·lable i irrevocable. 
  
Novena.- Protecció de dades 
  
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016,les 
dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb la finalitat de participar en la “selecció de la 
pubilla 2019” tret que es manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una 
fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Crta. Colldejou, s/n – 43300 Mont-roig, o bé enviant-
ho per correu electrònic: dpd@mont-roig.cat. 
Desena.- Drets d’imatge 
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Les participants en la “selecció de la pubilla 2019” atorguen el consentiment per transmetre 
les seves dades personals, fotografies i vídeos per els mitjans de comunicació i difusió 
identificats en les bases de la “selecció de la pubilla 2019”. 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva el dret a publicar el nom i la foto de la 
seleccionada. 
De la mateixa forma tots els participants de la “selecció de la pubilla 2019” atorguen el 
consentiment a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp  per la publicació de les fotografies 
realitzades en la feta de la “Pubilla 2019” per a poder publicar-los per els medis de 
comunicació i difusió habituals de l’Ajuntament de Mont-Roig del Camp. 
Onzena.- Incompliment de les bases 
  
L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors significa 
l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp de la concessió del premi.  
  
Dotzena.- Publicació de les bases  
  
Les bases es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.  
  
Tretzena.- Acceptació de les bases 
  
El fet de participar en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, sense reserva 
d’excepció.  

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 3 
d'abril de 2019. 

 

Fonaments de dret 

1. Article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

2. Article 52.2 i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

3. Article 63 del Decret 179/1995, pel quals s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.  

 El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
  
1. Aprovar les bases reguladores de l’Elecció de la Pubilla i Hereu de Mont-roig del Camp. 

2. Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte al BOP, 
DOGC, a un mitjà de comunicació escrita diària i al taulell d’anuncis de la Corporació. 

3. Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns. 

  
5. Urbanisme. Expedient 4606/2019. Aprovar, si s'escau, la suspensió de 

tramitació de llicències i de plans urbanístics i instruments de gestió urbanística 
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en solars buits i ocupats per edificacions susceptibles de transformació 

urbanística amb façana a l’Avinguda Barcelona de Miami Platja 

Sr. Alcalde: El punt cinc és aprovar, si s’escau, la suspensió de tramitació de llicències i de 

plans  urbanístics i instruments de gestió urbanística en solars buits i ocupats per edificacions 

susceptibles de transformació urbanística en la façana de l’avinguda Barcelona de Miami Platja. 

Demanaria al regidor si vol fer una petita explicació del punt. 

 

Sr. Pérez: Sí, gracias, Sr. Alcalde. Es, como ustedes saben, el ayuntamiento y este equipo de 

gobierno hizo una suspensión de licencias de un ámbito entre la vía Barcelona y el Paseo 

Marítimo para un estudio urbanístico. Ese estudio se ha hecho, está muy avanzado pero no 

nos ha dado tiempo para aprobarlo por esto que también se tenía que consensuar con 

urbanismo. Visto que la problemática que tenemos en algunas parcelas que son, de alguna 

manera, susceptibles a que alguien venga a construirnos algo que el ayuntamiento el 

crecimiento que tenemos en el municipio no sea el más adecuado se ha hecho una 

modificación puntual en estas parcelas que están prácticamente desocupadas o algunas tienen 

mucho, de alguna manera, peligro de que alguien pueda construir algo que el ayuntamiento y el 

equipo de gobierno que hay ahora no entiende que es lo que toca en la avenida Barcelona, 

hacemos una suspensión puntual de esos ámbitos para que así, una vez hecha la revisión de 

ese ámbito de alguna manera se pueda regular el crecimiento de esos ámbitos que están 

marcados en un planillo que tiene el expediente.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part dels grups? Volen fer ús de la paraula? Passaríem a les 

votacions. Vots en contra? Abstencions? Quedaria el punt aprovat per unanimitat. 

 

Identificació de l’expedient: Suspensió de tramitació de llicències i de plans urbanístics i 
instruments de gestió urbanística en solars buits i ocupats per edificacions susceptibles de 
transformació urbanística amb façana a l’Avinguda Barcelona de a Miami Platja 

Número d’expedient: Serveis Territorials/ Urbanisme/ Exp. 4606/2019 

Tràmit: Aprovació 

  

Fets 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 
2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007. 

2. L’arquitecte municipal ha redactat un informe recomanant la suspensió de la tramitació de 
plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també 
suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, de nova construcció i gran 
rehabilitació amb augment de volum, així com d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en 
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solars buits i ocupats per edificacions susceptibles de transformació urbanística amb façana a 
l’avinguda de Barcelona de Miami Platja. 

3. La causa de la suspensió és realitzar les modificacions de planejament urbanístic 
necessàries per definir aquests àmbits amb els següents objectius:  

- Crear sostre destinat a habitat assequible 

- Millorar la qualitat de l’espai públic amb operacions de dotació 

4. En l’informe de l’arquitecte municipal es concreta l’àmbit de la suspensió que inclou set petits 
àmbits que corresponen a les parcel·les que apareixen al següent quadre:  

Referència Cadastral Adreça (cadastre) 

6415402CF2461N Avda. de Barcelona 135 
6415401CF2461N Avda. de Barcelona 133 
6515202CF2461N C. de Gandesa 20 
6515203CF2461N Avda. dels Àngels 9 
6515201CF2461N Avda. dels Àngels 7 

6516207CF2461N Avda. de Barcelona 129 

6516213CF2461N Avda. de Barcelona 119 

6518104CF2461N Avda. de Barcelona 142 

6618110CF2461N Avda. de Barcelona 115 
6618111CF2461N Avda. de Barcelona 113 
6618112CF2461N Avda. de Barcelona 113 
6618109CF2461N Avda. de California 10 
6618108CF2461N C. de Falset 4 

6618107CF2461N C. de Falset 2 

6618116CF2461N Avda. de Barcelona 103 

6618117CF2461N Avda. de Barcelona 101 

6618118CF2461N Avda. de Barcelona 99 
6618119CF2461N Avda. de Barcelona 97 
6618120CF2461N Avda. de Barcelona 95 

6720209CF2462S Avda. de Barcelona 122 
6720208CF2462S Avda. de Barcelona 120 
6720207CF2462S Avda. de Barcelona 118 

6720214CF2462S C. Mallorca 93 

  

S’incorpora plànol adjunt a l’informe. 

5. El termini de la suspensió serà d’un any i caldrà excloure’n els procediments de concessió de 
llicència iniciats amb anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió previstos en l'article 71 
de la Llei d'urbanisme. 

6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Impuls Econòmic de data 3 d'abril de 2019.  

Fonaments de dret 



 

21 
 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 
2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007 

2. L’article 73 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), regula la suspensió de tramitacions i de llicències per a 
l’estudi de la formació o reforma d’instruments de planejament urbanístic. 

3. Els articles 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU), desenvolupen els articles anteriors i en regulen els 
detalls. 

4. D’acord amb l’article 102.4 de l’RLU mentre estigui suspesa la tramitació es poden tramitar 
els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.  

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

1. Aprovar la suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, de nova construcció i gran rehabilitació amb augment de volum així com, d'instal·lació 
o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial; per un termini d’un any; en solars buits i ocupats per edificacions 
susceptibles de transformació urbanística amb façana a l’avinguda de Barcelona de Miami 
Platja. Els solars objecte d’aquesta suspensió són els següents:  

Referència Cadastral Adreça (cadastre) 

6415402CF2461N Avda. de Barcelona 135 
6415401CF2461N Avda. de Barcelona 133 
6515202CF2461N C. de Gandesa 20 
6515203CF2461N Avda. dels Àngels 9 
6515201CF2461N Avda. dels Àngels 7 

6516207CF2461N Avda. de Barcelona 129 

6516213CF2461N Avda. de Barcelona 119 

6518104CF2461N Avda. de Barcelona 142 

6618110CF2461N Avda. de Barcelona 115 
6618111CF2461N Avda. de Barcelona 113 
6618112CF2461N Avda. de Barcelona 113 
6618109CF2461N Avda. de California 10 
6618108CF2461N C. de Falset 4 

6618107CF2461N C. de Falset 2 

6618116CF2461N Avda. de Barcelona 103 

6618117CF2461N Avda. de Barcelona 101 

6618118CF2461N Avda. de Barcelona 99 
6618119CF2461N Avda. de Barcelona 97 
6618120CF2461N Avda. de Barcelona 95 

6720209CF2462S Avda. de Barcelona 122 
6720208CF2462S Avda. de Barcelona 120 
6720207CF2462S Avda. de Barcelona 118 

6720214CF2462S C. Mallorca 93 
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2. Aquest àmbit es grafia en plànol adjunt a aquesta resolució. 

S’exclouran d’aquesta suspensió els procediments de concessió de llicència iniciats amb 
anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió previstos en l'article 71 de la Llei 
d'urbanisme. 

3. Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la província. 

Afers sobrevinguts 

Sr. Alcalde: El punt sis són Afers sobrevinguts. 

No hi ha assumptes a tractar 

 

Mocions 

Sr. Alcalde: El punt set són mocions, que no n’hi ha 

No hi ha assumptes a tractar 

 

Precs i Preguntes 

 
Sr. Alcalde: I passaríem, doncs, al torn de Precs i preguntes. Per part del grup de la FIC? Per 

part del grup d’Esquerra? 

 

Sra. Aragonès: Ens agradaria saber que ja ha estat un tema que ha sortit en algun ple, la casa 

que la [Inaudible 41:38] va deixar a l’ajuntament, com està el tema? Està tot arreglat? Mesos 

enrere van comentar que hi havia algun tema burocràtic pel mig. Sabem a què es destinarà? Si 

el Centre d’Estudis, pel que es veia, seria la seva seu i una mica quan podria entrar ja en 

funcionament?   

 

Sr. Alcalde: La casa de la [Inaudible 42:09] a partir del moment que finalment vam 

administrativament recepcionar l’herència com era la seva voluntat, a partir d’aquell moment hi 

va haver converses, hi  ha hagut converses i hi ha converses amb el Centre d’Estudis per tal de 

definir què és el que s’havia de fer dintre de l’espai de la casa de la [Inaudible 42:37]. Durant 

molts mesos hi ha hagut converses i es va encarregar la redacció d’un projecte a un arquitecte 

local. Després de diferents opcions i aquestes converses, hi ha un projecte executiu que ja està 

aprovat, si no recordo malament, i està en fase de licitació la construcció o la reforma d’aquest 

espai. Insistir en el fet de que en tot moment l’ajuntament i, concretament des de Serveis 

Tècnics i la regidora de Cultura, hi han estat en contacte i en converses amb el Centre 

d’Estudis per decidir al final què es faria i el resultat d’aquestes converses és el projecte que...si 

vols fer cinc cèntims de com quedaria. 

 

Sra. Esquius: Sí, això va ser el principi, el que venim explicant és que hi ha un procés llarg de 

papers i de fer el projecte que aquí sí que hi ha hagut converses amb l’arquitecte cap aquí, ara 

hi ha aquest canvi, hi havia temes de normatives, hi havia molts temes també d’instal·lacions, 

hi ha hagut vàries modificacions però finalment no fa gaire es va acabar de presentar el 

projecte executiu, revisat i tot correcte i ha sigut...ha trigat bastant aquest procés però és per 
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això, “papeleo”, posar-se d’acord, fer el projecte i ara ja finalment està, com ha dit l’alcalde, en 

procés de licitació. 

 

Sra. Aragonès: Aleshores, s’entén que si el Centre d’Estudis ocuparà aquest nou espai, l’espai 

que actualment ocupen quedaria per poder ser utilitzat per alguna altra entitat que ho necessiti? 

 

Sr. Alcalde: Jo entenc que sí però no sé si jo podré prendre aquesta decisió o serà vostè o serà 

algú altre. 

 

Sra. Aragonès: Però no és imminent el canvi? 

 

Sr. Alcalde: No, no, no. no perquè en cap moment hem plantejat de que el Centre d’Estudis es 

traslladi allà fins que no comencin les obres. No sé si això es podria valorar, no ho sé. El que 

passa és que sí que és cert que el procés de licitació, el concurs no trigarà molt a sortir, 

aleshores...i després, clar, hi ha un període d’obres, no serà ràpid tampoc perquè és una 

reforma, i un ascensor que s’ha d’instal·lar per lo tant hi haurà uns quants mesos de...  

 

Sra. Esquius: És una reforma bastant integral però crec que entre quatre o cinc mesos podria 

estar. 

 

Sr. Alcalde: Quatre o cinc mesos pot estar, aleshores... 

 

Sra- Aragonès: Els hi consta que s’hagi produït algun tipus de furt a la casa? 

 

Sr. Alcalde: No, no en tinc coneixement. No en tinc coneixement. No. Sí que en algun moment 

s’ha parlat de que s’han de començar a treure coses, inclús s’havia parlat ja amb l’empresa i no 

sé si alguna cosa ja s’havia tret d’acord amb el Centre d’Estudis i d’acord amb la família inclús 

però no tenim constància ni de que hagin entrat ni res, si més no, no ens han donat trasllat. 

Gràcies. 

 

Sra. Aragonès: Pel que fa a les obres de la plaça Miramar, tenen reunió amb els veïns?  

 

Sr. Alcalde: Sí. 

 

Sra. Aragonès: Quan? 

 

Sr. Alcalde: Avui. 

 

Sra. Aragonès: Avui. Jo confiava que era ahir. 

 

Sr. Alcalde: Avui. 

 

Sra. Aragonès: Jo em pensava que era ahir i pensava que ens podia avançar a veure si... 

 

Sr. Alcalde: Avui a les vuit hi ha...està obert a tothom. Sí. 
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Sr. Pellicer: Als veïns de les zones se’ls hi ha enviat una carta perquè també es va fer la 

primera vegada però pels altaveus s’ha dit que està obert a tothom. 

 

Sra. Aragonès: Reunió informativa per valorar si les obres començarien d’immediat o es 

posposarien un temps? 

 

Sr. Alcalde: Aquí el que es fa és presentar a l’empresa adjudicatària, la que s’ha adjudicat, i 

una mica fer una planificació de com serien les obres amb la màxima voluntat de que finalment 

perjudiquin el mínim possible als afectats directament. Si això suposa que aquestes obres han 

de començar al setembre entenem que dintre d’aquesta o esperem que dintre d’aquesta reunió 

d’aquesta nit es fixi això una miqueta amb el consens de tots els afectats. Si resulta que es pot 

començar ara a fer un parell de carrers que no molesta tant a la resta del veïnat, bueno, és una 

miqueta explicar i fer la planificació. En qualsevol cas, jo li passo la paraula al Ferran que és qui 

ha portat aquest projecte des dels inicis i t’ho explicarà millor. 

 

Sr. Pellicer: Avui, bàsicament, és presentar, com diu el Sr. Alcalde, l’empresa i l’empresa porta 

una planificació de fer aquesta obra. I aquesta obra té un començament, té una durada de 

quatre mesos i mig i, llavors, també amb els veïns parlar si es comença ara, d’aquí un mes, que 

seria lo immediat que es podria començar, o si a partir del 15 de setembre es comença. També 

explicar-los que s’ha signat o està a punt de signar-se i ja s’ha arribat a l’acord en crear un 

pàrquing a la zona que s’hi podran aparcar 70 cotxes i em sembla que són 30 motos que això 

sí que ho executarà l’empresa, suposo que amb una setmana començarem, o sigui que quan 

es comenci aquesta obra, sigui d’aquí un més o sigui després, hi haurà el pàrquing en 

funcionament que es planteja a tocar de la plaça. 

 

Sra. Aragonès: A tocar de la plaça s’ubica la zona de pàrquing? 

 

Sr. Pellicer: Sí, sí, es a cal Josep Ramon, tota la part del darrera, aquell pàrquing tindrà l’accés 

pel carrer Vinyols, damunt dels olis Soler, per allí seria l’accés, i tindria un accés peatonal al 

que seria el carrer a la plaça, entenem que donarà no solament ara per les obres sinó a la 

llarga, dintre d’aquesta zona, una solució bastant...al que són els aparcaments dintre del casc. 

 

Sr. Pérez: A mí me gustaría hacer un pequeño comentario. Yo entiendo que las obras a nadie 

nos gusta el tiempo, de hecho, tenemos una muestra. Claro, retrasar las obras para que la 

gente entienda que en verano se va a molestar, si retrasamos las obras y no se empieza ahora 

y llega el verano, pues, es verdad que a lo mejor el verano lo pasarán bien pero, luego, cuando 

pase septiembre llegará Navidad, llegará el mal tiempo, llegarán las lluvias y se seguirá 

retrasando y lo que a la gente ahora entiendo que no quiere que empiecen las obras porque 

quieren pasar el verano, seguramente esta gente, luego, cuando llegue Navidad se quejarán de 

que está todo empantanado, de que hay barro. Yo, evidentemente, esta tarde vendré a la 

reunión y yo lo expondré. Yo creo que lo mejor es hacer las obras cuando hay buen tiempo, 

esa es mi opinión particular. Evidentemente, son obras y los tres meses o cuatro meses no los 

vamos a quitar porque es el tiempo de ejecución que tienen pero, claro, como decía aquel, que 

llueva a gusto de todos es complicado. Si retrasamos las obras y que empiecen en setiembre, 

seguramente luego nos acordaremos del mal tiempo y para muestra, un botón, nos hemos 

pegado este invierno, que todos lo hemos vivido en la avenida Barcelona, y se ha pegado un 

mes casi lloviendo. Y yo ya se lo comenté a ustedes en las comisiones informativas, Mont-roig 
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no es Miami. En Miami hay piedra y aguanta y en Mont-roig hay tierra y las lluvias para la tierra 

y las zanjas son complicadas. Yo, particularmente, creo que sería mejor empezar ahora, es mi 

opinión pero más que nada porque cuando llegara la Navidad estaría terminada. Es que, si no, 

es verdad que salvaran verano pero luego vendrá Navidad y a lo mejor la gente también se 

molestará. Nada más. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

 

Sra. Aragonès: I la darrera pregunta pel regidor d’Educació, l’Enrique, de fet, n’hem estat 

parlant ara aquest ratet que hem compartit amb els treballadors que s’han homenatjat per la 

seva jubilació, que lamentem profundament que perdem un recurs formatiu com és el Pla de 

transició al treball a l’Institut Antoni Ballester. Ens preguntem amb certa indignació que com pot 

ser que hàgim perdut aquest recurs tan important per aquells joves d’edats importants també 

que no han pogut obtenir la titulació de l’Educació Secundaria Obligatòria i això era un recurs, 

l’oportunitat per tornar-se de nou a inserir en el sistema educatiu. Per tant, estem parlant que el 

curs 19-20 el Pla de Transició al Treball de jardineria no el tindrem ni a Mont-roig ni a Miami i 

que crearem un buit amb aquests joves que han tingut dificultats amb l’escolarització 

obligatòria, que tampoc podran accedir, evidentment, a un cicle informatiu i que tindrem una 

bossa de joves sense poder-los oferir cap alternativa formativa. 

 

Sr. López: Bé, com ja li he dit fa una estona, totalment d’acord amb el que diu. El que sí que li 

puc dir és com van succeir els esdeveniments, sí que li puc dir el que hem fet. El mes de gener 

em truquen de Serveis Territorials i em diuen “mira, Enrique, hi ha aquesta possibilitat, hi ha la 

possibilitat de perdre el PTT d’auxiliars de vivers i jardins”. Això va ser un divendres a les quatre 

de la tarda i em va dir “comenta-ho amb l’alcalde” i jo li dic “no em fa falta comentar-ho amb 

l’alcalde, ja et dic jo que no volem perdre-ho de cap manera, si us plau, digui’m si és per manca 

de recursos o per què és i si nosaltres podem fer alguna cosa al respecte, és a dir, si hem de 

posar més recursos...”. El que em contesten és que no és una qüestió d’això, que és, ve des de 

Barcelona i no res, que el truqui i que li digui aviam després de parlar amb l’alcalde. 

Evidentment, parlem amb l’alcalde durant el cap de setmana i el dilluns al matí a primera hora 

torno a trucar i els comento que no volem perdre-ho de cap manera i que li torno a dir el mateix 

que li vaig dir divendres “digui’m què podem fer per no perdre-ho perquè jo sé el que costa 

perquè he estat en reunions on altres municipis volien copiar el que estàvem fent al nostre 

municipi i deien que el cost d’això eren 40.000 euros implantar un PTT i que no s’estaven 

implantant arreu i que si volia algun ajuntament posar un PTT hauria d’assumir aquest cost 

íntegre”. Jo, quan vaig escoltar allò, vaig dir “em sembla que sé per on vindran els trets”, en 

aquell moment. Bueno, allò queda així, jo li transmeto aquesta informació, em diu “miraré de fer 

tot el que pugui”. D’acord. Fa dos setmanes em va trucar la Montse perquè la directora de 

l’institut està encara de baixa i em diu “escolta, Enrique, m’han trucat del Departament i ens 

han dit que ens treuen el PTT i que l’ajuntament ja està assabentat”. Dic “perdona? No és així”. 

Vaig tornar a trucar a Tarragona i em van dir “mira, Enrique, això ho hem intentat defensar a 

Barcelona però a Barcelona estan fent la conversió dels cursos de la LOGSE a la LOMCE que 

són cursos d’un any que s’estan fent el desplegament a dos anys i estan mirant tots els 

recursos que puguin destinar cap allà se n’aniran cap allà, cap els cicles formatius, perquè hi 

ha una manca de recursos i de personal. Aquesta va ser la resposta que ens van donar a 

nosaltres des de Tarragona, és a dir, que això ja estava, entenc jo, que va ser una mica com el 

cicle formatiu de grau superior que encara que vam anar a Barcelona l’alcalde i jo a demanar 
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que no els el treiessin, la decisió ja estava presa. És a dir, quan em van trucar divendres per 

dir-me “què us semblaria?” la decisió ja estava presa de que aniria fora. Quant a les matrícules 

que em comentava abans, he fet la consulta i dels últims anys en tenim 10, 16, 12, 14 i 9 

alumnes. Aquests 9 alumnes d’enguany ens van dir “vam estar a punt de no fer-lo perquè n’hi 

havia 7”, i ens van dir “mirarem de buscar” i es va anar a buscar un per un per intentar 

aconseguir aquests nou, abans quan m’ho ha dit no me’n recordava però després m’ha vingut 

al cap. I vam agafar el compromís que l’any que ve haurem de fer quelcom, el que puguem, per 

no perdre’l. Que al final ha sigut una decisió de treure’l, sí, però no ha estat nostra de 

l’ajuntament ni del centre que quan, després de parlar amb els Serveis Territorials, vaig tornar a 

trucar a la Montse, a la cap d’estudis, i li vaig dir “el que puguem fer ho farem, si està a les 

nostres mans no et càpiga cap tipus de dubte”. I aquesta és la situació actual. Està fet i no hem 

tingut marge de maniobra per poder rectificar ni per poder fer més coses ni menys perquè ja 

estava la decisió presa. Evidentment que és un trasbals, ho he comentat a tots els consells 

escolars municipals. Nosaltres creiem en aquest projecte perquè són nens entre 16 i 21 anys 

que han decidit abandonar pel motiu que sigui l’escola i que és un atractiu o una possibilitat de 

tornar a entrar al sistema educatiu i d’accedir directament a un cicle formatiu en funció de la 

nota però no llençarem la tovallola, continuarem intentant aconseguir el que ens han tret. 

 

Sra. Aragonès: A veure, vostè diu que l’informen aquest mes de gener de la possibilitat de no 

renovar el conveni. A veure, el Pla de Transició al Treball funciona d’una manera molt concreta 

que es fa una previsió d’un curs per un altre. El conveni es renova cada any, tinc entès, per 

tant, d’alguna manera, al conveni hi ha uns acords i, quan és un conveni amb l’administració 

local i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, un dels acords diu que hi ha 

d’haver una matrícula garantida, una matricula garantida no de la ràtio màxima, que poden ser, 

tal com ha dit 16 o 17 joves, però amb 10-12 joves es manté un Pla de Transició al Treball. Jo 

penso que no s’ha fet aquesta previsió, és a dir, l’any passat, el curs passat ja es va fer aquest 

advertiment de que la matrícula del PTT a Mont-roig era insuficient, el curs passat es va fer 

l’advertiment al centre, potser com a ajuntament no se’ls va fer a vostès però en el centre es va 

fer. La meva pregunta és que amb cinc alumnes matriculats és de lògica que el Departament 

no pot mantenir un curs amb aquestes condicions. 

 

Sr. López: Es va començar amb nou matrícules, amb nou, que han anat abandonant i finalment 

en queden cinc. 

 

Sra. Aragonès: Per això mateix, és a dir que no fa falta garantir la continuïtat del curs només 

amb la matrícula sinó que aquesta matrícula s’ha de mantenir durant el curs escolar. Tenim dos 

instituts al municipi, com pot ser que tenint dos instituts al municipi, amb el fracàs escolar que 

tenim que no m’atreveixo a avançar un tant per cent perquè no el tinc actualitzat, amb el perfil 

que oferim, jardineria, és a dir que s’adapta amb molta facilitat a inserció laboral d’aquests 

joves... Jo penso que aquí, d’alguna manera, hi ha hagut algun problema en la difusió que s’ha 

fet del programa. És a dir, vostè valora molt la quantitat econòmica, el cost que li suposa a 

nivell d’ajuntament mantenir aquest programa però a part del cost el que penso que hem de 

prioritzar és que ha de ser una aposta, malgrat té un cost, evidentment que té un cost perquè 

l’ajuntament sustenta el sou de la professora tècnica, entenc, i del material fungible que es fa 

servir però és un recurs que dona opció a aquells joves, repeteixo, que no poden continuar 

l’ESO per circumstàncies mil. Aleshores, ens trobem que perdem un recurs que no l’hem sabut 

consolidar i ara no ens serveix de res dir “ostres, ara haurem de destinar tots els esforços i 
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totes les energies per recuperar-lo” però és que no l’hauríem d’haver perdut mai, és a dir, si la 

difusió no n’hi ha prou amb que s’ompli amb aquests 16-17 alumnes únicament i exclusivament 

del nostre municipi, obrim les portes als municipis del voltant, per què no acollir també, acabar 

de fer la matrícula amb joves d’altres municipis per poder garantir que els joves del municipi 

puguin gaudir del Pla de Transició al Treball. Ostres, a mi em sap molt de greu perquè és un 

recurs que, a més, jo el conec molt bé perquè jo em dedico professionalment a això i ens 

trobem que hi haurà d’haver una alternativa, hi ha d’haver una possibilitat d’oferir a aquests 

joves que es queden a segon, tercer, quart d’ESO amb 16 anys, que no poden quedar amb un 

cicle formatiu perquè saben perfectament, molt bé, el perill que suposa aquests joves que vol 

dir que estaran tombant pel carrer i això ens genera una sèrie de problemàtiques socials i 

aleshores sí que pot ser que hi hagi un cost econòmic molt més car d’aquests 40.000 euros 

que vostè feia referència. Els 40.000 euros que vostè feia referència són amb els convenis 

nous, nosaltres ja el teníem, nosaltres ja el teníem, era qüestió només de consolidar-lo. 

 

Sr. López: Té una part de raó, no li trauré, en què evidentment això és un trasbals pel municipi, 

evidentment. Quan jo li dic el cost econòmic dels 40.000 euros no és perquè jo valori que 

40.000 euros és el cost que tindria que aquests joves ara tombin pel carrer, el contrari, el que li 

he dit és que el que es va dir a l’ajuntament de la Selva del Camp [Inaudible 01:02:10] del 

Camp és que no s’estaven posant i que, si algun ajuntament el volia posar, aquest cost era de 

40.000 euros. El que jo li he dit és que si s’han de posar recursos i és per això que ens el 

treuen perquè jo entenc que per un curs que no hi ha matrícula, escolti’m, mirem la manera, 

però un curs que és aquest curs que n’hi ha 9, l’any passat n’hi havia 14, tot i que al final al 

curs van acabar menys, evidentment, però perquè van marxant. 

 

Sra. Aragonès: Quants? 

 

Sr. López: Vuit. 

 

Sra. Aragonès: Quants van acabar? 

 

Sr. López: Vuit. 

 

Sra. Aragonès: Quants alumnes han acabat? 

 

Sr. López: Vuit. 

 

Sra. Aragonès: De 16, estem al 50%. 

 

Sr. López: Perquè van marxant, evidentment, moltes vegades els agafes aquests xiquets i els 

dius que hi ha aquesta possibilitat i, mira, quan passen uns mesos s’avorreixen o decideixen 

que no volen perdre el temps aquí perquè no els agrada i marxen. Contra això és molt 

complicat, és molt complicat lluitar. És molt complicat, evidentment que hi posem tots els 

recursos, s’ha posat tots els recursos. No estic dient que pel cost que té nosaltres ho hem 

deixat perdre, ni molt menys, al revés, el que estem dient és que ho volem recuperar perquè no 

s’havia d’haver perdut. I el que estem molestos perquè nosaltres ens enterem que han pres la 

decisió final sense que tinguem cap marge de maniobra, cap marge de maniobra. A nosaltres 

ens diuen al gener que hi ha aquesta possibilitat, els diem que estem totalment en contra, que 
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si us plau, que si fa falta que fem alguna gestió, que posem més recursos, quin és el problema 

pel que es treu perquè nosaltres confiem en aquest projecte i no tenim cap resposta fins que 

ens diuen des de l’institut que ja s’ha pres la decisió. És a dir, quin marge de maniobra tenim si 

això ha estat funcionant durant anys amb 10, 12, 14, 16 xiquets i enguany n’hi ha hagut 9. 

Vostè pensa que en un any ja és per treure el cicle formatiu, perdó, el PTT? Ja li diré jo, la 

resposta és no però és exactament el mateix que va passar amb el cicle formatiu de grau 

superior d’animació sociocultural. Precisament el que anàvem a demanar era el cicle formatiu 

d’activitat fisicoesportiva al medi natural que és un curs d’un any que volíem fer el 

desplegament en dos anys. Teníem inclús qui feia el projecte, qui desarrollava el projecte, hi 

havia la Maria que és diplomada en Educació Física, i és la persona que es va comprometre a 

fer la difusió d’un any en dos i ja tindríem la transició per pujar al cicle formatiu de grau superior 

d’animació sociocultural. Exactament el mateix, la mateixa sensació, és que quan vam anar a 

Barcelona, ens diuen “el cicle formatiu de grau superior ja s’ha acabat, no el farem més” i 

curiosament aquell mateix dia m’envia la directora, la Jaqueline, un enllaç amb una notícia web 

que aquest curs ja estava compromès amb un altre ajuntament. Ja estava compromès. És a 

dir, vam fer el mateix, exactament el mateix, vosaltres ens consulteu el que hi ha però la decisió 

ja està presa. Ja està presa, no hi ha cap tipus de marge de maniobra en el que puguem fer 

res. Evidentment, que nosaltres ho hem perdut, ho hem perdut i no estem gens d’acord amb 

això però és una decisió unilateral que ha pres el Departament i que nosaltres estem en contra. 

Així de clar, no li puc dir més clar. 

 

Sra. Aragonès: Fa una comparativa amb el cicle formatiu de grau superior que no té res a 

veure. A mi no m’agradaria dir-ho així però el cicle formatiu d’activitats fisicoesportives en el 

medi natural que està ubicat actualment en l’Institut Cal·lípolis, vostè sap quin cost té per 

alumne? Hagués sigut...zero? És caríssim perquè, malgrat ser un cicle formatiu de 

l’ensenyament públic, es necessita molt de material, des d’un equip d’equitació a una bicicleta 

BTT, mountain bike super amb unes condicions...sí, sí, sí, és un cicle formatiu que resulta molt 

car, molt car econòmicament perquè, com que es tracta de ser un tècnic en activitats a la 

natura, són tots aquells esports i activitats relacionades que es necessita un equipament i que 

la família o el jove que cursa el cicle formatiu ha d’estar dotat, qui no pot demanar beca o qui 

demana beca però ja sabem quan es cobra la beca...que és a final de curs. Era la 

puntualització aquesta perquè ha tret el tema del cicle formatiu. Els advertiments, els convenis 

dels PTT, per acabar, per no repetir, es renoven cada any amb la condició que s’ha de 

mantenir una matrícula. Les dades que ha donat vostè són dades de matrícula, són dades de 

matrícula, no són...ja, però aquesta matrícula s’ha de mantenir durant el curs i per poder 

renovar un Pla de Transició al Treball hi ha d’haver alumne efectiu a final de curs, de què ens 

serveix que tenim 14, 15, 16, 17 alumnes el mes de setembre i al juny cada any ens quedem 

amb 4 o 5. Aquestes dades, la matrícula molt bé però els joves s’han de mantenir fins a final de 

curs perquè aleshores això el que fa perillar és la continuïtat del recurs formatiu. I...res més. 

 

Sr. Alcalde: Molt bé, Gràcies. No. Han dit en diferents ocasions “hem perdut”, nosaltres no hem 

perdut res, ens han pres perquè si el Departament hagués fet el que els vam dir, escolti, què 

hem de fer més?, no haguessin actuat d’aquesta manera. És que a mi em dona la sensació 

com si fóssim nosaltres els responsables, l’ajuntament, de que això ens ho hagin tret. Nosaltres 

no som els responsables. Som nosaltres els responsables de que comencin 12 nens i que 

acabin 4? Pregunto. Com a ajuntament som nosaltres els responsables, Sra. Aragonès?  
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Sra. Aragonès: Com a ajuntament són responsables de que tota la comarca hauria de saber 

que a Mont-roig del Camp a l’Antoni Ballester es fa un Pla de Transició al Treball de jardineria 

per poder tenir una llista d’espera i anar cobrint les baixes fins a final de curs, que es pot fer, 

que es pot fer. Jo no he fet responsable a ningú, jo em sembla que no he dit a ningú 

responsable, jo l’únic que he dit és que no hem dedicat els suficients esforços en la difusió del 

programa per a garantir una matrícula efectiva durant el curs. No he fet responsable ni a vostè 

com a alcalde i em sembla que l’Enrique tampoc s’ha de sentir responsable. No estic dient això, 

jo he dit que no s’ha fet la feina ben feta per garantir un recurs que s’ha de guanyar any rere 

any. És diferent que un cicle, és totalment diferent. No he fet responsable a ningú perquè aquí 

els perjudicats som tots i ningú és culpable, ningú és culpable de res. 

 

Sr. Alcalde: Jo he parlat de l’ajuntament. 

 

Sra. Aragonès: L’ajuntament té un paper molt, molt important, la regidoria té un paper molt, mot 

important en la difusió i en la captació d’usuaris, en la captació d’alumnes. Té la responsabilitat 

i ha d’adoptar el compromís de fer la difusió del programa, d’explicar que hi ha aquesta oferta 

educativa i professional al municipi. Anava per aquí, ens hem de donar a conèixer, teníem un 

recurs potentíssim. 

 

Sr. Alcalde: Per lo tant, si no s’ha donat això, és perquè ho hem fet malament i, com que ho 

hem fet malament, és per això que el Departament decideix de treure aquest curs. És així, el 

resum de la seva intervenció és aquesta. Ens fa a nosaltres responsables, a l’ajuntament, de 

que aquest curs no continuï i no és així perquè, com bé li ha explicat el regidor, en el moment 

que ens comuniquen “escolta, que això perilla” els hi traslladem “parlem-ne, anem a veure, no 

és una qüestió econòmica, no és una qüestió econòmica” i aquí, si us plau, no fiquin cap dubte 

perquè en aquest aspecte hem dit, hem dotat molts recursos durant aquests quatre anys en 

temes d’educació i no hagués estat un problema econòmic. Una altra cosa els temes de 

promoció i tot això que seria molt parlar. El que passa és que el Departament, unilateralment, 

unilateralment i perquè considera que no és prioritari ha fet una retallada i ja està, escolti, 

perquè, si no, el Departament, si hagués cregut oportú i hagués vist la necessitat com vostè 

reconeix i com el regidor està reconeixent que aquí fa falta això, home, el Departament no 

retalla, seiem, mirem a veure què està passant que tenim aquesta fuita d’alumnes al final. Però 

el Departament, com ha explicat el regidor, escolti, “necessitem diners ara per canviar el 

sistema d’educació, bueno, anem a veure d’on retallem, mira, tenim aquí a Mont-roig aquests 

diners, els retallem”. Si m’ho diuen, si ens ho diuen, nosaltres actuem també. Escolti, de què es 

parla? Parlem d’això o parlem d’allò però el Departament, què ha fet? Retallar i destinar 

aquests diners a un altre lloc perquè, realment, estem parlant que el problema és que 

comencen 10 alumnes i acaben 5, aquest és el problema? Jo crec que no. Si més no, si aquest 

és un problema pel Departament, l’ajuntament no el considera un problema perquè, si hi ha 

d’assumir econòmicament o si ha de fer alguna actuació més, alguna acció més per promoure, 

ho haguéssim fet però el Departament, igual que va fer amb el grau que vostè deia que és molt 

car però no sé perquè hem de ficar aquí damunt de la taula el cost de l’educació pels nostres 

fills però, bueno, vostè diu que és molt car, si el Departament decideix retallar-ho d’un costat i 

portar-ho cap a un altre és un tema del Departament, no és que l’ajuntament tingui voluntat de 

que això li prenguin i no és perquè l’ajuntament no ha fet tots els esforços perquè això no sigui 

així. 
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Sra. Aragonès: Doncs, sí, a nosaltres ens preocupa, ens preocupa que hi hagués la possibilitat 

en aquell moment d’ubicar un cicle formatiu de grau mitjà que tingués aquest cost per a les 

famílies però no era tema. Es van confiar, es van confiar, és a dir, quan el Departament dona 

un servei, dona un recurs com aquest que es renova, repeteixo, cada any, jo penso que hi ha 

hagut part de deixadesa i part de seguir insistint i garantint la continuïtat del programa. Vostè 

diu que és una retallada, no, hi havia advertiments, hi havia advertiments, quan vostès signen 

un conveni i un acord d’aquestes característiques es miren la lletra petita i es miren les 

condicions i una de les condicions per mantenir un Pla de Transició al Treball és tenir garantida 

una mínima matrícula i l’hem perdut. Vostè diu que és una retallada...no, jo penso que si hi ha 

un acord i aquell servei únicament es pot mantenir si hi ha un mínim d’alumnat doncs s’ha 

deixat perdre l’oportunitat. 

 

Sr. Alcalde: No hi ha hagut deixadesa, Sra. Aragonès ni en aquest aspecte ni en cap aspecte 

d’Educació en aquests quatre anys. Els esforços que hem fet són importantíssims, la 

comunicació que hi ha amb el departament és constant, constant, o sigui, constant és constant. 

Si el Departament, unilateralment en aquest cas, tal i com li ha explicat el regidor, va fer una 

trucada, a mi també em va trucar, li vaig dir “escolta, ni parlem, no feu això, seiem i parlem” i ja 

donen per fet...això és una retallada, ho han decidit ells unilateralment com decideixen altres 

coses perquè nosaltres no tenim les competències però no és una qüestió que l’ajuntament 

hagi tingut la voluntat ni hagi fet deixadesa. No, no ha estat així sinó que ha estat una decisió 

per part del Departament com altres llocs van fent retallades allà on creuen ells que n’han de 

fer que al final, moltes vegades, no és on més convé. Alguna pregunta més, Sra. Aragonès? 

Per part del grup del PDeCAT? 

 

Sr. Chamizo: Jo en tinc dos molt ràpides ara que...per la Sra. Pérez, volíem saber únicament el 

tema del socorrisme com ho tenia, si havien començat ja la licitació i com estava el tema. 

 

Sra. Pérez: Val, mira, és un tema que tenim recent. Justament aquesta setmana hem fet una 

reunió perquè s’ha de fer una pròrroga del contracte i ara estem tramitant aquesta pròrroga a la 

mateixa empresa que ho estava fent fins ara. 

 

Sr. Chamizo: Ho ficava el conveni això, em sembla? Era un any més un any de pròrroga, no? 

 

Sra. Pérez: Sí. 

 

Sr. Chamizo: No trauran a licitar aquest programa de socorrisme? Bé, de veritat que ens 

alegrem, me n’alegro perquè el dia 1 de juny tindrem socorrisme a les platges, de veritat. 

M’estranya molt que amb una empresa, com han anat aquests dos anys de comportament amb 

aquesta empresa, escolti, tornem a renovar aquest programa de socorrisme quan aquí, per 

exemple, l’any passat vam parlar del tema i paraules textuals seves “intentaríem posar-s’hi més 

abans per poder intentar treure una licitació que sigui més correcta”. D’acord, ja està. Gràcies. 

 

Sra. Pérez: Li tinc que rectificar el que acaba de dir, jo en cap moment he dit que necessitem 

més temps per fer una licitació més correcta perquè la que s’està fent per a mi ja és correcta. 

Jo no sóc la responsable del contracte de socorrisme, hi ha un tècnic que és el responsable 

que és qui informa. Si hi ha irregularitats és aquesta persona la que ha d’informar i la que ha de 

manifestar si hi ha algo que no li sembla bé i no sóc jo la persona que porta aquest tema. 
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Sr. Chamizo: Socorrisme és vostè, no és el tècnic. El tècnic comença a treballar quan vostè li 

diu que ha de començar a treballar. Si vostè li diu que comenci a treballar el gener, doncs, 

escolta, a lo millor a l’abril ja està feta la licitació i demés però, clar, si ho deixem com l’any 

passat fins a finals de maig per fer el decret i començar el procés...ja està, no passa res. Bé, i 

la... 

 

Sra. Pérez: M’agradaria tenir un tècnic per a mi sola per a cada un dels temes que porto jo, de 

veritat, m’encantaria tenir un tècnic disponible les 24 hores per a mi i que faci el que jo li dic en 

aquell moment. I em sembla que tots els regidors, companys meus, els agradaria això i no és 

així. Nosaltres tenim la voluntat, jo no sóc la responsable de socorrisme, jo sóc la regidora de 

Platges, sí, i jo li dic al tècnic lo que vull, “mira, jo vull socorristes des del juny al setembre”, jo li 

explico els serveis que volem que això sí que és una decisió política i ell fa l’informe i ell 

s’encarrega de preparar el contracte i tot lo que ha de fer el tècnic i aquesta és la feina dels 

polítics, explicar als tècnics lo que volem, i després ells ho executen quan poden i com ho fan i 

com ho saben fer.  

 

Sr. Chamizo: Estic totalment d’acord amb vostè però vostè ha de comprendre que li ha de dir 

abans, segurament no li haurà dit abans. 

 

Sra. Pérez: Això ho diu vostè. 

 

Sr. Chamizo: Mira, veient com ha anat el socorrisme durant aquests últims anys em sembla que 

vostè no li haurà dit abans. Ja sabem que els tècnics tenen la feina que tenen, que van amb 

molta feina i potser no arriben a tot i potser s’hauria d’haver fet un replantejament però jo crec 

que en aquest cas ens tornem a trobar en el mateix cas que l’any passat, que vostès han 

començat més tard a manar la licitació. No sé perquè no he demanat cap expedient ni sé quan 

l’han tingut les reunions ni quan han començat però imagino que, si vostè diu que ara ha fet 

una primera reunió i que l’ha prorrogat, és que no...fins a la data d’avui no hauran fet cap pas 

per treure una licitació. 

 

Sra. Pérez: Li puc fer una pregunta? Em puc dir en què ha fallat el servei de socorrisme en 

aquests darrers anys que tan malament ho hem fet? 

 

Sr.Chamizo: Bueno, doncs, des de que no estaven en el seu lloc de treball, des de que 

pràcticament no sabien ni castellà per donar una mica de servei, en el que vostès l’any passat 

ens sembla que li van fer una reclamació de tota la documentació que no havien entregat a 

temps, perquè va començar la temporada de socorrisme i no sabíem si els socorristes tenien la 

titulació per ser socorristes... És a dir, i ja li he transmès en altres plens això, no és pas avui. Jo 

crec que en el moment en què vostès fan un requeriment a aquesta empresa, entenc que les 

coses no les han fet bé, d’acord? I quan no entreguen la documentació a temps, jo entenc que 

les coses no s’han fet bé. 

 

Sra. Pérez: Això de que no estaven al lloc, lo del idioma i tot això ho fica en algun lloc? Algun 

requeriment per part de l’ajuntament o és cosa vostra? 
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Sr. Chamizo: Home, escolti, nosaltres anem a les platges i veiem si està el socorrista, tenim 

documentació gràfica, nosaltres anem a les platges i fem alguna pregunta i veiem que el 

castellà no el domina, que parla...és a dir, que has de fer alguna pregunta en anglès 

perquè...saps? És a dir, són crec que de...no se, quan vaig parlar amb ell em sembla que eren 

egipcis, em sembla, o algo així, i vam parlar en anglès, llavors, això és lo que a mi em fa 

preguntar-li això a vostè i fa aportar-li aquestes proves que hem patit nosaltres personalment i 

molts usuaris de platges, em sembla a mi. 

 

Sra. Pérez: Parlaré amb contractació a veure si és il·legal o no ficar que no poden ser egipcis 

els socorristes... 

 

Sr. Chamizo: No, no, no, jo no dic que sigui il·legal o no, jo no dic que sigui il·legal això, no, 

però si hi ha algun crio que pren mal i va el socorrista allà i el crio li diu on tinc mal i no sé...jo 

crec que, a veure, igual que fem una prova en una borsa de treball i fiquem el català amb un 

nivell C, jo entenc que els socorristes al menys el castellà l’han de dominar, com a mínim, 

penso jo. Ja sé que jo no sóc expert en plecs de condicions d’aquestes però entenc que el 

castellà l’ha de dominar per saber si hi ha algun dia un problema, Déu no ho vulgui, una 

persona tingui, escolta, que es puguin comunicar i ràpidament actuar. No dic que s’estigui 

ofegant, dic que pot prendre mal en un turmell, en una ferida, el que sigui...escolti. Ja sabem 

que... 

 

Sr. Pérez: No ironía, simplemente es un… Si me perdonas un pequeño inciso. Nosotros a lo 

mejor aún tenemos suerte que tenemos socorristas porque hay gente por ahí en España o en 

Catalunya que tienen problemas de tener gente titulada. El problema, ¿qué pasa? Que como 

cada vez vamos estableciendo unas normas más exigentes cada vez es mucho más difícil que 

todo el mundo cumpla esas normas. Si tienen que ser profesionales de esto, esto, esto y al 

final lo que queremos es una persona para, cuando alguien se está ahogando, vaya a socorrer 

pues el problema, ¿qué pasa? Las empresas no encuentran todo ese personal. Llega la época 

de verano, tienen que encontrar a gente y hay playas, que usted lo sabe por ahí, que las 

noticias salen, que no tienen, que han tenido que cerrar playas, y le estoy hablando de litorales 

de Cataluña costeros, que no han tenido socorristas para las playas. 

 

Sr. Chamizo: Sí, si, clar. 

 

Sr. Pérez: Al final, la bandera blava y todo lo que usted quiera pero no hay socorristas.  

 

Sr. Chamizo: Per la Sra. Regidora, no sé si avui és l’últim ple, queda un altre ple? 

 

Sr. Alcalde: Perdó? Hi ha més plens, sí hi ha més plens. 

 

Sr. Chamizo: No sé, com que no sé... 

 

Sr. Alcalde: Sí, hi ha més plens. 

 

Sr. Chamizo: Bueno, mira, ja que la tinc aquí.. 

 

Sr.Alcalde: Suposo que alguna modificació de crèdit entrarem més. 
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Sr. Chamizo: Ja la debatrem, cap problema. La segona pregunta també que jo tinc és pel tema 

de...per la Sra. Regidora, també, el Club de Mar perquè he anat allà, tinc fotos i tal i volia saber 

com estava el tema. Si donarà temps també a fer la licitació dels serveis que es puguin donar 

allà o començarem l’estiu amb la base nàutica com marca? 

 

Sra. Pérez: Bé, li contesto? El Club de Mar queda pendent la segona fase, de la segona fase ja 

tenim el projecte executiu, ja està pagat i tot. Ara, què necessitem? Necessitem que l’arquitecte 

municipal faci els plecs per licitar la segona fase del Club de Mar. I estem esperant que 

l’arquitecte municipal es fiqui a redactar els plecs, que puguem licitar i que comencin el més 

aviat possible a fer la segona fase, que la segona fase és adequació de l’entorn, accessibilitat, 

enjardinament, parc infantil i tot el que queda pendent. I així també li puc...enganxo amb el 

comentari que ha fet abans, això li asseguro que ho he demanat des de fa molts mesos perquè 

jo sóc la primera interessada a que això estigués ja obert aquest estiu però, com li acabo de dir, 

no tenim un arquitecte municipal per a cada un de nosaltres ni un tècnic responsable dels plecs 

i dels projectes disponibles 24 hores perquè tenen molta feina, tots nosaltres tenim molta feina, 

i lo que és prioritari ho anem marcant però, ja li dic que per a mi això sí que hagués sigut 

prioritari i ho hagués tingut fet ja fa molts mesos. I així estem, esperant la redacció dels plecs, 

l’adjudicació i que comencin les obres el més aviat possible. No. 

 

Sr. Chamizo: Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Tico, que antes te he cortado así... ¿Qué querías decir? 

 

Sr. Pérez: No, solamente era un comentario que yo entiendo…no, era referente a lo que estaba 

comentando Irene con Enrique. Yo entiendo que el Departamento de Educación o el instituto, si 

es un ayuntamiento que siempre ha estado haciendo un convenio y lo ha estado haciendo, 

entiendo que si hay riesgo de que eso…es verdad que a lo mejor tú, Irene, dices que hay que 

leer la letra pequeña, es verdad, pero también es cierto que la gente que está de alguna 

manera todos los días tocando este tema podría “oye, cuidado que podríamos tener un riesgo 

que podríamos tener un problema  que se termine porque no estáis cumpliendo un ratio mínimo 

si es que realmente lo pone”. Claro, como administración, es verdad que a lo mejor nosotros no 

estamos encima de todo pero, como sí ha dicho muy bien el Fran, van y te dicen a 

Ensenyament y “dime lo que tengo que hacer o qué tengo que hacer porque tengo el problema 

antes de quitarlo”, yo entiendo que ellos también lo podrían haber hecho. Pienso que es muy 

fácil coger y decir “esto no que se me acaba y se lo doy a otro”, esta es mi opinión. Y no 

solamente con eso, con eso y con todo. Ellos entiendo que con este municipio, Ensenyament, 

qué quieres que te diga, no creo que tenga mucho miramiento con este municipio pero 

Ensenyament, en Urbanismo, en el ACA, en Medioambiente, en todo lo que toques. Ellos están 

allí en Barcelona o en Tarragona, donde estén y son los capos del municipio y hacen y deciden 

y actúan lo que ellos quieren y tú te enteras cuando ya se ha acabado. Porque si están 

haciendo un servicio durante un puñado de tiempo, antes de quitarlo, otra cosa es que ellos 

hubieran dicho “oye, mira, tienes este peligro y tenéis que tomar medidas” y si no las toma el 

ayuntamiento o el equipo de gobierno, entonces, entiendo que alguien de aquí diga “esto ha 

sido culpa vuestra” pero lo cortan porque lo deciden ellos, porque deciden ellos y yo creo que 

es así. Es mi opinión. 
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Sra. Aragonès: Una cosa tan senzilla com detectar no es fa o no es feia, no s’ha fet mai, cap 

any, reunions de trobades de valoració i d’avaluació de cursos? No es presenten informes? Es 

presenten informes, no? Els papers... 

 

Sr. Pérez: Tiene razón que se presentan informes pero también pueden poner alerta que si 

esto va disminuyendo… 

 

Sra. Aragonès: Es presenten informes dels alumnes que comencen, dels alumnes que acaben, 

dels que no aproven, on fan pràctiques...per tant, tenim, hi ha dades, no estem parlant de 

dades qualitatives, estem parlant de dades quantitatives. Quan s’acaba el curs i quan s’inicia el 

curs hi ha d’haver una reunió de seguiment i aquesta reunió s’ha de fer i en aquesta reunió es 

presenten els informes pedagògics de tot el curs i allà hi consten aquestes dades.  

 

Sr. Pérez: Sí, Irene, sí, sí, que tienes razón pero lo más fácil es cortar y ya está que es lo que 

hacen, cortan y ya está. 

 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? No? Doncs, vinga, moltes gràcies. 

 

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