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

2019/13 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
5 de setembre de 2019
12 de setembre de 2019
13:00h – 15:03h
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP
Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP

Vicente Pérez Mula, regidor IMM

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts
Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts
Quique Moreno Herrero, regidor Junts
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora C’s

Janina Castellnou Rovira, Secretària accidental
Josep Jaume Mateu Beà, Interventor
S’ha excusat d’assistir-hi:

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
Sr. Alcalde: Bon dia a tothom, donaríem inici al Ple ordinari

1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 10 de juliol de
2019.

Sr. Alcalde: El primer punt de l’ordre del dia que seria l’aprovació de l’acta de la sessió anterior
amb data 10 de juliol del 2019. Si hi ha algun comentari a fer, si no, la donaríem per aprovada.
D’acord.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció
de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 10 de juliol de 2019.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2.

Donar compte dels Decrets del número 1675 al 2230 de l’any 2019.

Sr. Alcalde: El següent punt és donar compte dels decrets, del número 1.675 al 2.230 de l'any
2019. Si hi ha algun comentari. No? Doncs, passaríem al següent punt.
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.

3. Intervenció. Expedient 10063/2019. Aprovar, si escau, la proposta de
l’expedient de modificació de crèdits número 9/2019, concessió de
suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits i
redistribució del projecte de despesa associat.
Sr. Alcalde: En aquest cas és aprovar, si s’escau, la proposta de l’expedient de modificació de
crèdits número 9/2019, concessió de suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o
baixes de crèdits i redistribució del projecte de despesa associat. En aquest cas, es planteja
una modificació de crèdit referent al projecte, concretament, al projecte d’obra de rehabilitació
de la Casa de la Ioia [Inaudible 01:09]. Hi havia previsió, a l’inici, d’un pressupost de 125.000
euros i el projecte, una vegada redactat i donat que volíem que estigués millor que el que
plantejàvem en un inici, s’ha augmentat en 25.868. Aquests diners surten de la mateixa partida
que és la que la que la Sra.Ioia [Inaudible 01:39] en el seu testament va donar els diners a

l’ajuntament i amb aquests diners s’està fent la rehabilitació de la casa. Alguna pregunta o
aclariment? Sí?
Sra. Aragonès: Bon dia a tothom. S’està fent ja la rehabilitació de la casa que comenta, he
entès?
Sr. Alcalde: S’està licitant, ho he dit malament.
Sra. Aragonès: He entès que s’estava fent.
Sr. Alcalde: S’està licitant. En aquests moments està licitant-se el projecte.
Sra. Aragonès: Val. S’han presentat diferents empreses?
Sr. Alcalde: No ho sabem, està obert encara.
Sra . Aragonès: No ho sabem, està obert, encara no s’ha tancat el termini.
Sr. Alcalde: No s’ha adjudicat, està en procés de licitació en aquests moments i ara mateix no li
sé dir si falta molt per adjudicar.
Sra. Aragonès: Val, o sigui, no preveuen terminis concrets d’inici d’obres, de finalització...?
Sr. Alcalde: No, en un principi, no.
Sra. Aragonès: I l’ús definitiu que se’n farà d’aquest equipament?
Sr. Alcalde: Bueno, l’ús definitiu...en el testament de la Sra. Ioia [Inaudible 02:39] va exposar,
va expressar la voluntat de que fos una entitat, en aquest cas, el Centre d’Estudis Montrogencs, qui gestionés aquest espai. Si no fos el Centre d’Estudis, una entitat del poble. En
aquest sentit, des del primer dia s’han iniciat converses amb el Centre d’Estudis en aquest
sentit i en el qual... i el projecte s’ha anat definint conjuntament amb el Centre d’Estudis.
Sra. Aragonès: Molt bé, gràcies.
Sr. Alcalde: De res.
Sr. Chamizo: Jo només volia saber, aquests 25.000 euros, aquest increment, en què s’ha
millorat el projecte perquè em sembla que ho vaig preguntar però no ho vaig apuntar bé.
Sr. Alcalde: Si no recordo malament, a l’inici del projecte no es plantejava el tema de l’ascensor
o es plantejava en un altre lloc i els primers càlculs que havíem fet, sense ser un projecte
executiu, vam fer uns càlculs que, al final, a l’anar avançant en el projecte, hem cregut
convenient incorporar dintre del projecte alguna millora i concretament ara no recordo... Crec
que un tema era l’ascensor i hi havia un altre tema també d’algunes sales perquè...sales o
sí...perquè no és molt gran la casa, perquè tinguessin més espai i tema de mobiliari. Si no hi ha

més comentaris, passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria,
doncs, el punt aprovat per majoria.
Identificació de l’expedient:

Modificació de crèdits núm. 9/2019, per concessió de
suplements de crèdit finançats amb baixes d’altres
partides i redistribució de finançament afectat.

Núm. Expedient:

10063/2019- Serveis econòmics

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 suplement de crèdits número 9/2019 amb càrrec a
anul·lacions i/o baixes d’altres partides i Préstec. Operativament es tramita com a
dues modificacions, la primera de anul·lació de crèdits afectats i la segona com a
suplement de crèdits finançat amb Romanent de Tresoreria afectat.
3. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 9/2019, 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 redistribució del finançament afectat associat.
4. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades, i associades al mateix finançament afectat que les varen motivar.
5. Vist l’informe de l’interventor.
6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que
ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.
7. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió Interna, Govern
Obert i Hisenda de data 4 de setembre 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 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 15 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; Junts;
ERC-MÉS-AM i C's) i 2 abstencions (grup municipal: AMM-VX+) acorda:

1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 9/2019 de 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 i tramitació següent:

Classe de modificacions que han de ser realitzades:

BAIXES INGRESSOS
ANY

ORG.

ECON.

2019

1

87010

Descripció
ROMANENT DE TRESORERIA
AFECTAT
TOTAL

Inicials

Disminucions

Definitius

2.260.930,84

25.868,59 2.235.062,25

2.260.930,84

25.868,59 2.235.062,25

BAIXES DESPESES
ANY
2019

ORG. PROG. ECON.
130

33301

ALTES DESPESES

21200

Descripció
CULTURA. MANTENIMENT CASA
SRA VILARDEBÓ
TOTAL

Cr definitius
Disminucions
abans exp

Definitius

90.000,00

25.868,59

64.131,41

90.000,00

25.868,59

64.131,41

ANY
2019

ORG. PROG. ECON.
130

33301

63200

Descripció

Inicials

Augments

Definitius

CULTURA. REHABILITACIÓ CASA
SRA VILARDEBÓ

125.901,30

25.868,59

151.769,89

TOTAL

125.901,30

25.868,59

151.769,89

ALTES INGRESSOS
ANY

ORG.

ECON.

2019

1

87010

Descripció
ROMANENT DE TRESORERIA
AFECTAT
TOTAL

Cr definitius
Augments
abans exp

Definitius

2.260.930,84

25.868,59 2.286.799,43

2.260.930,84

25.868,59 2.286.799,43

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. Intervenció. Expedient 9648/2019. Donar compte al Ple de la Informació del 2n
trimestre 2019 sobre l’acompliment de terminis previstos a la Llei 15/2010, de
5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat.
Sr. Alcalde: El punt quatre és donar compte al Ple de la informació del 2n trimestre 2019 sobre
l’incompliment de terminis, perdó, sobre l’acompliment de terminis previstos a la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat. Demanaria al regidor que fes ús de la
paraula.
Sr. López: Bon dia a tothom. Aquí tenim dos dades principals que és el període mig de
pagament que és de 20,14 dies, és a dir, estem dins dels 30 dies de termini i no tenim cap
factura pendent de pagament en els últims tres mesos. Bàsicament, és això.
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha comentaris, passaríem al següent punt. No? D’acord.
DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ DEL 2N TRIMESTRE 2019 SOBRE
L’ACOMPLIMENT DE TERMINIS PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
Expedient número: 9648/2019
Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat 2T2019
Tràmit: Donar compte al Ple

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

S’adjunta a l'expedient l'Informe de Tresoreria i Intervenció Morositat 2T2019.pdf

5. Hisenda. Expedient 7177/2019. Aprovar, si s’escau, el reconeixement
extrajudicials de crèdits per a fer front a les despeses del Conveni de
recollida d’animals abandonats del 2018 i les ajudes als usuaris del centre
obert per a les activitats esportives d’estiu del 2018.
Sr. Alcalde: El punt cinquè és aprovar, si s’escau, el reconeixement extrajudicial de crèdits per
a fer front a les despeses del Conveni de recollida d’animals abandonats del 2018 i les ajudes
als usuaris del Centre Obert per a les activitats esportives d’estiu 2018. També si el regidor vol
fer ús de la paraula.
Sr. López: El tema dels gossos, si ho vol comentar l’Angel que ho té més per la mà, és un tema
del Consell Comarcal.
Sr. Redondo: Hola, bon dia a tots i totes. Aquest tema, l’any 2018, això és un conveni que
tenim signat amb el Consell Comarcal que nosaltres donem un avís i ells fan el servei i després
passen la factura i ens cobren el servei. L’any 2018 va haver una disparitat entre el que
demanava el Consell Comarcal i els actes de la Policia que és qui fa el control de les trucades.
Una vegada es va solventar, ja es va...[Inaudible 06:04] del pagament i per això l’endarreriment
és perquè hi havia una disparitat però ja està solucionat i per això es fa. Gràcies.
Sr. López: I el segon punt és de Serveis Socials però, com que estava jo en aquesta regidoria
l’any 2018 que és a quan fa esment aquest procediment, és des del 2015 fins el 2018 les
activitats d’estiu dels nens que van al Centre Obert les estaven fent des de l’ajuntament,
subvencionades des de l’ajuntament, tant l’activitat com el menjador. Però l’any 2018 ens diuen
que no ho podem continuar fent com ho estàvem fent, llavors, que hem de modificar les bases.
Les bases, si us recordeu, les bases de Serveis Socials es van modificar a l’últim Ple de
l’anterior legislatura. Una vegada està això solucionat, farem la tramitació perquè això es va fer
tot i que no es va poder fer com s’havia de fer.
Sr. Alcalde: Gràcies a tots dos. Alguna pregunta? No? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en
contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient: Reconeixement Extrajudicial de crèdits- Pagament Conveni
recollida animals i Reclamació ajudes activitats d’estiu.
Expedient número:
Tràmit:

7177/2019
Dictamen comissió Informativa

En relació amb l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits (Ple) i de conformitat amb
l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, emeto el següent
informe-proposta, amb base als següents,

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Que mitjançant Decret d’inici de la Regidoria d’Hisenda es va veure la necessitat de
tramitar un reconeixement extrajudicial de crèdits.

SEGON. Que es va emetre per part de l'interventor Informe on s'indicava la necessitat de
tramitar de manera paral·lela un expedient de modificació pressupostària per dotar de crèdit
l'aplicació corresponent.

TERCER. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió Interna,
Govern Obert i Hisenda de data 4 de setembre de 2019.

LEGISLACIÓ APLICABLE
— Article 4.1.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per de el Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta d'acord:

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER Aprovar el reconeixement dels crèdits següents:
- Nota de càrrec emesa pel Consell Comarcal del Baix Camp per al cobrament dels
serveis prestats per la recollida, alberg i manutenció d’animals perduts i/o abandonats segons
el Conveni de Col·laboració signat pel CCBC i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. L’import
reclamat per aquest servei és de 13.719,00 € corresponents als serveis prestats durant el
segon semestre del 2018.
La consignació pressupostària disponible procedent del 2018 és de 4.084,38 €.

o La despesa primera que fa referència el present informe és les notes de càrrec
emeses pel Consell Comarcal del Baix Camp pel cobrament dels serveis
prestats per la recollida, alberg i manutenció d’animals perduts i/o abandonats
segons el Conveni de Col·laboració signat pel CCBC i l’Ajuntament de Montroig del Camp. L’import reclamat per aquest servei és de 13.719,00 €
corresponents als serveis prestats durant el segon semestre de 2018.
o La consignació pressupostària disponible procedent del 2018 és de 4.084,38 €.
- Reclamació de l’entitat pública empresarial Nostreserveis les despeses d’ajudes als
usuaris del centre obert per les activitats esportives d’estiu 2018. L’import reclamat per
aquestes ajudes és de 4.195,00 € .
Al tractar-se d’ajudes corresponents a l’exercici anterior que no es van concedir en l’exercici
pressupostari, no hi ha partida disponible.
Per tant l’import pendent objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits és de 9.634,62 € i
4.195 €
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2019, nota de càrrec emesa pel
Consell Comarcal del Baix Camp per al cobrament dels serveis prestats per la recollida, alberg
i manutenció d’animals perduts i/o abandonats segons el Conveni de Col·laboració signat pel
CCBC i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. L’import reclamat per aquest servei és de
13.719,00 € corresponents als serveis prestats durant el segon semestre del 2018, amb càrrec
a les següents aplicacions pressupostàries:
a)

318150/31100/46500/01----4.084,38 €

b)

150/31100/46500/01 9.634,62 €

Caldrà per al present exercici donar crèdit suficient per acomplir els compromisos derivats del
Conveni objecte del Reconeixement extrajudicial de crèdits del present exercici, per mitjà de la
corresponent modificació de crèdit, així com determinar les quanties del conveni i ajustar-les als
crèdits pressupostats.
TERCER. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2019, l’import reclamat per
Nostreserveis en concepte ajudes als usuaris del centre obert de les activitats esportives
d’estiu 2018 per un import de 4.195,00 € amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
a)

140/23101/48904/01----- 4.195,00 €

Caldrà per al present exercici donar crèdit suficient per acomplir els compromisos derivats del
de les ajudes reclamades objecte del Reconeixement extrajudicial de crèdits del present

exercici, per mitjà de la corresponent modificació de crèdit, així com determinar les quanties de
les ajudes i ajustar-les als crèdits pressupostats.

6. Impuls Econòmic. Expedient 10489/2019. Aprovar, si s’escau, les Bases
reguladores i la convocatòria del II Concurs de guarniment de balcons i
façanes amb plantes naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant
Miquel de Mont-roig del Camp 2019.
Sr. Alcalde: El punt sis és aprovar, si s’escau, les bases reguladores i la convocatòria del II
Concurs de guarniment de balcons i façanes amb plantes naturals del nucli antic per la Festa
Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp 2019. Si us plau, la regidora, si vol fer ús de la
paraula.
Sra. Pérez: Bon dia. Bueno, estem aprovant les bases del concurs que són pràcticament com
les de l’any passat. L’única modificació que hi ha hagut ha sigut el jurat que, en aquest cas, la
tècnica de Festes passa de ser jurat a ser secretària i jo, com a regidora que formava part del
jurat, no formaré part del jurat i serà una persona del Departament d’Impuls econòmic. En
aquestes bases es defineix el que és balcó i el que és façana, surten publicats els premis que
continuen sent: 300 euros, primer premi; 200, segon premi; i 100 euros, tercer premi. Continua
havent vot popular i vot del jurat i apareixen els carrers que participen dins del concurs. Per la
resta, si teniu alguna pregunta...
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta? Sí, per part del grup d’Esquerra.
Sra. Aragonès: Malgrat la pregunta no estigui relacionada amb les bases del concurs, recordo
que la regidora en la Comissió Informativa ens va informar d’una sèrie de descomptes que
podrien gaudir les persones que participessin en aquest concurs. Aleshores, una de les
propostes és que l’ajuntament ofereix un val de descompte de 5 euros per a les despeses de la
compra de flor que ha fet, en aquest cas, el concursant. Nosaltres, a tall d’observació, pensem
que no és una de les maneres o de les millors maneres si el que nosaltres volem o l’objectiu és
incentivar la màxima participació d’aquests veïns que viuen en aquests carrers que guarneixin
els seus balcons i les seves façanes, no veiem que sigui la millor manera únicament donant
aquest incentiu de 5 euros. Per deixar, per fer constància que nosaltres pensem que hi hauria
d’haver altres estratègies o altres mecanismes per poder animar a la gent a participar-hi, que
sembla que oferir un descompte de 5 euros, no sé...ho veiem això com...fins i tot una cosa com
una mica de menyspreu, que no donem la importància suficient, poder, a què participin en
aquest concurs.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sra. Pérez: Si, bueno, és la seva forma de pensar, la seva reflexió. Els 5 euros no és una
motivació perquè la gent s’apunti, és un premi. La motivació és guarnir el teu balcó, la teva
façana, que faci goig i la motivació, evidentment, és el premi que són 300, 200 i 100 euros. A
banda dels 5 euros de descompte que donem perquè comprin als establiments locals, que aquí
el que estem promovent és que la gent vagi a comprar als establiments locals que tenim, hi ha

un 10% de descompte i, si als 5 euros li sumes un 10% de descompte en plantes i flors, crec
que és prou positiu, que està prou bé. Quan vam agafar les bases del concurs, donat que no
s’havia fet mai algo així a Mont-roig, vam estar mirant el que feien altres poblacions i vam
agafar de referència poblacions que fa anys que ho fan això i el que fan altres poblacions molt
més grans que la nostra és, quan tu t’apuntes al concurs, et regalen una planta. Bueno, ens va
agradar la idea, el que passa és que el que no podíem fer era omplir l’ajuntament de plantetes i
esperar que vinguin a apuntar-se i vam creure convenient donar aquests 5 euros perquè tu la
puguis comprar, a més a més, la que més t’agradi i del color que vulguis i la puguis comprar a
qualsevol dels establiments que tenim a Mont-roig. Creiem que, des de la regidoria, al menys,
ho hem fet en positiu, pensant que tindrà acceptació. I, evidentment, que podria ser una
quantitat més gran però ja estem fent l’esforç amb els premis i, al final, el que volem és que la
gent participi i el que volem és que la gent compri als establiments locals i per això el 10% de
descompte.
Sra. Aragonès: Un dubte que m’ha quedat, aquest 10% de descompte va a càrrec de
l’ajuntament o va a càrrec de l’empresa privada, és a dir, de la botiga de flors, de la floristeria?
Sra. Pérez: Va a càrrec de la botiga de flors. Sí perquè, com que l’ajuntament normalment...
Sra. Aragonès: Ho dic perquè...sembla que, de la manera que ho hagi explicat, com si
haguéssim de sumar la contribució de l’ajuntament amb els 5 euros i, a més a més, el 10% de
descompte, o sigui, que el 10% de descompte és l’esforç que fa la botiga, l’empresa privada.
Sra. Pérez: Sí, l’ajuntament normalment ja compra en aquestes botigues i és una forma de
col·laboració que tenim ajuntament i empresa.
Sra. Bargalló: Bones. Nosaltres també hem revisat una miqueta les bases i, simplement, a tall
d’intentar fer propostes per millorar-les, ens sembla que es podrien incloure uns petits punts.
Un, ens ha semblat que dintre de la participació del concurs es podrien incloure també els
comerços i les empreses del nucli antic que ja sabem que són pocs però si tenen aparador o
tenen façana potser també seria interessant que poguessin participar. I, després, també,
perquè no quedi tancat amb els balcons, potser també s’hauria de tenir en compte qualsevol
part visible de l’edifici que es pugui veure des de l’exterior, potser també com podrien ser les
finestres o les entrades obertes per si algun edifici que no compta amb balcons i té una entrada
exterior volgués participar. I, per últim, també pensem que, a tall d’exemple i a tall de
col·laboració, potser l’ajuntament es podria afegir a aquest embelliment de la població adornant
algun edifici, algun o més d’un edifici públic que formi part del nucli antic. Són els punts que ens
ha semblat que potser es podrien afegir per millorar. Gràcies.
Sra. Pérez: Gràcies per les seves propostes. Estic d’acord en què es podrien sumar els
comerços, sempre que tinguin façana hi poden participar. El tema de les finestres em sembla
molt bé. Potser de cara a l’any que ve ho podem introduir. I l’ajuntament també, per la nostra
part, decorarem façanes d’edificis municipals, en principi, crec que estem parlant de l’església
vella i la Casa de Cultura que són els edificis més emblemàtics. Ja ho tenim previst de decorarho.

Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha més preguntes, passaríem a votació. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, aprovat el punt per unanimitat.
Identificació de l’expedient: II Concurs de guarniment de balcons i façanes amb plantes
naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp 2019
Número d’expedient: 10489/2019 Impuls Econòmic
Tràmit: Aprovació bases i convocatòria 2019

Fets
1. En motiu de la Festa Major de Sant Miquel 2019 de Mont-roig del Camp, des de les
Regidories de Festes i d’Impuls Econòmic, es proposa l’organització del II Concurs de
guarniment de balcons i façanes amb plantes naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant
Miquel de Mont-roig del Camp 2019.
2. Vist la proposta de les bases reguladores del II Concurs de guarniment de balcons i façanes
amb plantes naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp
2019, que són tal i com segueix:

Bases reguladores i convocatòria del II Concurs de guarniment de balcons i façanes amb
plantes naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp
2019.
Primera.- Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració d’un concurs
de guarniment de balcons i façanes amb plantes naturals i la concessió d’uns premis que
serviran per promoure la participació ciutadana mitjançant l’embelliment del nucli antic durant la
celebració de la Festa Major de Sant Miquel que se celebrarà al municipi del 21 al 29 de
setembre del 2019.
L’objectiu final és que aquests guarniments es puguin mantenir el màxim de temps possible i
així embellir les façanes i balcons davant dels veïns i dels visitants.
Segona.- Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases es regeix
pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació, eficàcia i eficiència.
Tercera.- Dotació econòmica dels premis
El concurs de guarniment de balcons i façanes de la Festa Major de Sant Miquel 2019 està
dotat dels següents premis:

-

1r Premi popular al millor projecte de guarniment 300,00 € (import net)

-

2n Premi del jurat a la millor façana 200,00 € (import net)

-

3r Premi del jurat al millor balcó 100,00 € (import net)

Quarta.- Beneficiaris
El concurs està obert a tothom que disposi d’un habitatge a títol de propietari o d’arrendatari,
amb balcó i façana que reuneixin les condicions necessàries per a ser decorats, sense que això
suposi un perill per a la integritat del propietari o arrendatari de l’habitatge o la dels vianants, i
es trobi dins el nucli antic de Mont-roig del Camp (C. de la Mare de Déu de la Roca, C.
d’Amunt, Costa dels Cavallers, C. de la Pica, Costa del Pare Pere Boronat, Costa del
Menescal, C. del Call, Costa del Vilà, Costa de Jacint Salvadó, Costa de l’Oriola, C. de
l’Hospital, C. Major, C. del Bisbe Macià, C. de Josep M. Gran i Cirera, Pl. de Mossèn Gaietà
Ivern, C. de Sant Antoni, C. de la Murada, Pl. Joan Miró i C. de Francesc Riba i Mestre).
Així mateix, la seva decoració no pot transformar ni modificar el domini públic, i haurà d’estar
acabada el dia 21 de setembre del 2019 i mantenir-se, com a mínim, fins al 29 de setembre del
2019.
La participació en el present concurs suposa l’acceptació i autorització dels participants que
l’organització pugui fotografiar i publicar a qualsevol mitjà les imatges dels balcons i façanes
guarnits, sense dret a percebre cap tipus de compensació.
Cinquena.- Presentació de propostes
5.1. Per participar en el concurs, s’haurà d’aportar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) de
Mont-roig del Camp, carretera de Colldejou, s/n:
-

Fotocòpia del DNI

-

Adreça postal completa de l’habitatge decorat

-

Telèfon + correu electrònic de la persona de contacte

5.2. Termini de presentació:
La inscripció al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases al web municipal i fins
al 19 setembre del 2019 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) de Mont-roig del Camp, en
horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. I a la seu electrònica www.mont-roig.cat/seuelectronica.
Sisena.- Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds per part del jurat

El jurat valorarà cada una de les modalitats específiques i passarà per les llars inscrites per a
fer-ne una valoració.
-

-

Façana (paret exterior de l’habitatge, balcons, finestres o qualsevol element que
contingui).
Balcó (o finestres, si no hi hagués balcó).

De cada balcó o façana presentats, dividits per temàtiques, que compleixin les presents bases,
se’n puntuarà la bellesa, l’originalitat i la dificultat en l’elaboració/preparació.
Cada un d’aquests aspectes es valorarà de l’1 al 3, sent 1 la puntuació més baixa i 3 la més
alta.
Cada balcó o façana pot obtenir un màxim de 9 punts, 3 punts com a màxim per cada un dels
aspectes a valorar.
Cada membre del jurat farà la seva valoració de forma individual. En finalitzar les valoracions,
se sumaran els punts de tots els membres per obtenir la puntuació total.
En cas d’empat en la puntuació total, el jurat haurà deliberar per decidir el balcó i la façana
guanyadors.
Setena.- Criteris de valoració de les sol·licituds del vot popular
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp editarà unes butlletes on estaran indicats tots els balcons i
façanes que participen, per tal que els participants puguin votar els que considerin millors.
Aquestes butlletes es podran dipositar en urnes que es trobaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OMAC) de Mont-roig del Camp, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i a l’Oficina de Turisme de
Mont-roig (Centre Cultural Església Vella), de dimarts a dissabte de 10 a 13:30 h i de 17:00 a
20 h., com a data límit fins al dia 28 de setembre.
Vuitena.- Concessió
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp resoldrà la convocatòria dels premis, d’acord amb el
veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte entre totes aquelles propostes presentades.
També resoldrà, d’acord amb els vots emesos segons acta emesa pels tècnics del departament
de festes de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, del premi popular.
Novena.- Jurat qualificador
El jurat estarà format per dos representants de l’empresariat local relacionats amb el
paisatgisme urbà o la comercialització de plantes d’ornament, i per un representant de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

-

Sra. Núria Gassó Aragonès, de Vivers Gassó

-

Sra. Ester Solé Llevat, de Flors Ester

-

Sra. Marina Llauradó Pérez, AODL d’Impuls Econòmic i Ocupació

La senyora Cristina Caño Molluna, Tècnica del Departament de Festes de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp actuarà com a secretària.
El jurat farà la vista del 23 al 27 de setembre de 2019.
Desena.- 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 Montroig del Camp de la concessió del premi.
Onzena.- Publicació de les bases
Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i estaran
incloses al programa festiu de la Festa Major de Sant Miquel 2019.
Dotzena.- Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció Econòmica i de
Municipi de data 4 de setembre de 2019.

Fonaments de dret
1. Article 240 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.
2. Article 124 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
3. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
4. Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar les Bases reguladores i la convocatòria del II Concurs de guarniment de balcons i
façanes amb plantes naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del
Camp 2019.
2. Aprovar la despesa total de 600,00 € (import net), corresponent als premis del concurs.
3. Aprovar i disposar la despesa.
4. La present resolució es publicarà en el BOP i en la seu electrònica de l’Ajuntament de Montroig del Camp.
5. Sotmetre l’eficàcia d’aquests acords a la condició suspensiva d’aprovació definitiva de les
bases reguladores del concurs.
6. Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns.

7. Afers sobrevinguts
Sr. Alcalde: Tenim un afer sobrevingut. La convocatòria...que és el compte general del 2018...el
tenen, l’afer? El punt, el tenim?
Sr. López: És la mateixa que se us va facilitar el dia de la Comissió Informativa.
Sr. Alcalde: Bé, en qualsevol cas...
Sr. López: Avui no està aquí.
Sr. Alcalde: A la Comissió Informativa es va repartir...és que jo no hi era, es va repartir aquest
punt a la Comissió Informativa de quan? No...
Sr. López: A l’anterior Comissió Informativa.
Sr. Alcalde: Ah, vale.
Sr. López: Us recordeu que...? [Inaudible 15:10]
Sr. Alcalde: Anem per parts. El 26 o 27 de juliol es va fer la Comissió Informativa especial de
comptes en la qual es va dictaminar el compte general de l’any 2018. Aquest procés
administratiu requereix que estigui en exposició pública, crec que són 30 dies, 23 dies hàbils i
tot just la finalització de l’exposició acabava el dia següent de la convocatòria del ple, d’acord?
No podíem incloure dintre del ple ordinari el punt aquest perquè encara estava en exposició
pública. Aleshores, el que es va creure oportú va ser dir, bueno, escolta, aquest punt s’ha
dictaminat per Comissió, aquest punt ha estat en exposició pública 23 dies hàbils, per tant, ho

introduirem dintre de l’ordre del dia com a afer sobrevingut en el ple per no tindre de fer un ple
extraordinari perquè, si no, aquesta, això s’ha d’aprovar abans del 30 de setembre, de l’1
d’octubre, s’ha d’aprovar abans de l’1 d’octubre, per tant, s’ha de fer un ple extraordinari. Però
és un punt, insisteixo, que ha passat per la Comissió Informativa, que ha estat en exposició
pública 23 dies hàbils i que ara el que faríem és introduir-ho com a afer sobrevingut. [Inaudible
16:45] Pot agafar el micro, si us plau. No, més que res perquè quedi enregistrat.
Sr. Pellicer: No em consta en aquest moment que m’hagin explicat el perquè no se’m va
convocar. Això no vol dir que no pugui tirar el punt endavant.
Sr. Alcalde: D’acord, d’acord. Algun dubte més? [Inaudible 17:10]
Sr. Vilajosana: L’únic que...entenc el criteri, entenc el criteri però potser hauria valgut la pena
que el dia de la Comissió, encara que no fos la mateixa comissió però la Comissió d’Hisenda,
de gestió oberta, s’hauria pogut informar d’aquesta eventualitat i explicar que si no es produïa
cap al·legació ni cap incidència en el tràmit d’exposició pública que això es portaria al Ple
perquè també hauria permès de mirar-nos-ho amb una mica més d’atenció.
Sr. López: Perdó, si no recordo malament, això ho va comentar l’Anna Cartañà. va dir que es
feia això en aquesta data i que ja passaria un període d’exposició pública i que això passaria
pel Ple.
Sr. Alcalde: Però, en aquesta comissió o en l’anterior, Enrique?
Sr. López: No, no, a l’anterior.
Sr. Alcalde: No, no, però ell es refereix, ell es refereix...
Sr. López: Ah! Fer un recordatori a la següent.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. López: Val, val, no es va fer.
Sr. Alcalde: Estem d’acord, Manel. Jo...és un tema que es tenia que... Hi ha hagut una mica de
descoordinació, he estat jo 10 dies de vacances i s’ha quedat això una mica penjat.
Sr. Pellicer: La companya passa el document que d’allò perquè no ho entenc i si vol li passo...
Aquí fica “euros, M, euros”, no sé què vol dir, si són milions d’euros? 64.000. Vale, vale.
[Inaudible 18:35] No sé, és dir, si ho vol veure...és una mica, no sé... [Inaudible 18:43]
Sr. Alcalde: Sis milions...cent-seixanta cinc mil...quaranta-sis, no? Entenc jo, no ho sé.
[Inaudible 18:57] Tinc el dubte que em sorgeix si s’ha d’aprovar la urgència. Aleshores, el que
faríem primer de tot és votar la urgència de la incorporació d’aquest punt. Vots en contra?
Abstencions? Quedaria, doncs, incorporat al punt per unanimitat.

De conformitat amb el que disposen l’article 113 en relació amb l’article 91.4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals i l’article 35 en relació amb l’article 12.4 del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat
la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts en l’ordre del dia.

8. Afer sobrevingut. Hisenda. Expedient 6253/2019. Aprovar, si s’escau,
Compte General 2018.

el

Sr. Alcale: I, aleshores, és l’aprovació del punt. No sé si volen fer algun comentari referent al
punt.
Sr. López : Si voleu, faré cinc cèntims, molt ràpid, una miqueta de resum del que es va
comentar que és que això va ser...hi ha un informe favorable de l’interventor, de l’Alberto,
l’interventor que hi havia abans. Així mateix, presenta l’ajuntament un resultat econòmic
patrimonial net d’estalvi d’1.317.000 euros. El període mig de pagament de l’any passat, del
2018, és de 17,39 dies. Aquí forma part també les empreses Nostreserveis i Nostraigua,
d’acord? Llavors, a la Comissió es va comentar o es va donar compte del balanç de situació, el
compte de resultats econòmics, la liquidació del pressupost al tancar l’exercici, l’estat de canvis
del patrimoni net, l’estat de fluxos i la memòria on es justifica tot el que estic comentant. Bé,
això és un tràmit que és per donar compte a la Sindicatura de Comptes, sí, és aprovar, perdó,
per enviar a la Sindicatura de Comptes, d’acord?
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Alguna pregunta o comentari? Sí?
Sra. Aragonès: Nosaltres, més que res, per justificar el sentit de vot que serà en contra amb
coherència amb...vam votar en contra dels pressupostos, per tant, és un tràmit en
conseqüència dels pressupostos.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies.
Sr. Chamizo: Nosaltres també anem en la línia d’Esquerra Republicana.
Sr. Alcalde: Vale, fantàstic. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el
punt aprovat.

Identificació de l’expedient

Compte General de l’exercici 2018

Expedient número

6253/2019 – Serveis econòmics / Intervenció

Tràmit

Aprovació del Ple.

Fets

1. En data el 17 de juny de 2019, mitjançant de Decret d’Alcaldia s’inicia la tramitació
administrativa del compte general de l’exercici sol·licitar a la intervenció la confecció del compte
general i l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu.
2. En data 4 de juliol de 2019, l’interventor va emetre informe favorable relatiu al compte
general de la corporació i de les entitats públiques empresarials de capital íntegre municipal
corresponent a l’exercici de 2018, les principals conclusions del qual són les següents:
a. L’Ajuntament presenta un situació d’equilibri, en què els actius no corrents estan totalment
finançats pels capitals permanents.
Així mateix presenta un Resultat econòmic patrimonial
net d’estalvi en 1.317.626,17 €.
b. L’Ajuntament presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 4.129.498,10 € La gestió de la tresoreria presenta un dèficit anual de
1.550.260,15 euros.
c. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat
d’1.314.983,14 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 64% i d’ingressos del
68 %. El Període mig de pagament anual pel període 2018 ha estat de 17,39 dies.
d. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de l’ens
local a nivell consolidat, aquest presenta necessitat de finançament de – 24.874,14 euros,
compliment de la regla de la despesa per un marge de 3.630.175,91 euros, un rati de deute viu
de 69,40 %.
e. L’Ajuntament va aprovar en el Ple de 15 de juny de 2018 , un Pla econòmic financer 20192020, per corregir els desequilibris que es van donar en la liquidació del 2017, en les regles
fiscals de necessitat de finançament i regla de la despesa, tal com disposa la normativa.
f. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març;
regles 44 i següents de l’ICAL, normal de comptabilitat.
3. En data 26 de juliol de 2019 la comissió especial de comptes va dictaminar favorablement
l’aprovació del compte General 2018.
4. El Compte General de l’Ajuntament i els dels ens dependents han estat en període de
publicació i a disposició dels interessats durant quinze dies més vuit per a que es puguin
presentar reclamacions o observacions, sense que s’hagin presentat en aquest termini. Aquest
termini va finalitzar el 9 de setembre.

Fonaments de dret
El compte general de l’exercici de 2018, que correspon a la corporació (i de les EPEs
NOSTRESERVEIS i NOSTRAIGUA), ha estat elaborat d’acord amb el conjunt normatiu
següent:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals
- Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
- Real decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei d’hisendes
locals.
- Ordre HAP/1782/2013, de 3 d’octubre pel qual s’aprova el model simplificat de comptabilitat
local / Ordre HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova el model normal de comptabilitat
local
- Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura pressupostària de
les entitats locals.

D’acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació (EPEs NOSTRESERVEIS i
NOSTRAIGUA) està format pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- Memòria

Documentació complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social
de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; AMM-VX+ i
C’S) i 6 vots en contra (grups municipals: Junts i ERC-MÉS-AM) acorda:
Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats pels següents
documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 64.850,38 Meuros, un passiu de
64.850,38 Meuros i un resultat econòmic patrimonial de l’exercici de 1.004,66 Meuros.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de
1.317.63 Meuros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
corrent 3.360,51 Meuros, unes obligacions pendents de pagament de 1.476,49 Meuros, i un
resultat pressupostari ajustat de 3.272,3 Meuros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 42.053,01 Meuros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de
44.159,80 Meuros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 7.715,72 Meuros i s’arriba a unes
existències finals de 6.165,46 Meuros
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en
el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

La documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels
seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències finals a l’Ajuntament de
6.165.463,34 euros.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social
de l’entitat bancària.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

Segon.- Aprovar el compte general del municipi de Mont-roig del Camp de l’exercici 2018,
integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:
- Corporació
- E.P.E. de Serveis i obres ( NOSTRESERVEIS)

- E.P.E. per a la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua i Clavegueram de l’Ajuntament de Montroig del Camp (NOSTRAIGUA).

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2018, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.

9. Mocions
Sr. Alcalde: El següent punt seria Mocions. Hi ha dos mocions per part del grup d’Esquerra i
una moció per part del grup de Junts per Mont-roig Miami. Donaria la paraula al grup
d’Esquerra.
Sr. Vilajosana: Bé, aquesta moció, que abans de començar la seva exposició, m’agradaria
afegir que és un autèntic honor poder-la defensar en el Ple d’aquest ajuntament, és en relació
al Juanillo, al Juan Martínez García, que en el seu testament, com sabeu tots, va llegar al
municipi de Mont-roig una important col·lecció d’art contemporani català amb obres, entre
altres, de Cuixart, Folch, Valenzuela i Chacón. Una col·lecció que va aplegar al llarg de la seva
vida i que era símbol de la seva sensibilitat cultural i també musical tal com en podem donar fe
els que vam tenir el plaer de conèixer-lo i tractar-lo. Tal com explica l’autor local Martí Rom en
el volum “Mont-roig: esberles d’un mirall esbocinat”, el Juanillo va justificar el seu llegat en el
document de les seves darreres voluntats on deia “espero y deseo que esta obra pictórica que
lego al ayuntamiento sea acogida con el mismo amor y respeto con el que yo la cedo como
patrimonio de todo el pueblo que me acogió y me dio un medio de vida”. El Juanillo va néixer a
la província de Múrcia, es va fer gran a Almeria fins que, amb 18 anys, va emigrar a Catalunya i
es va instal·lar a Mont-roig. Això ja ho sabeu, va viure entre altres llocs al Mas Miró, al Mas
Pataquer, al Mas del Taverner, treballant en agricultura i dedicant-se amb passió a gaudir de
l’art i de la música. El Juanillo és un exemple extraordinari de superació, de compromís amb la
cultura, d’integració i d’amor al poble i a la terra que el va acollir i un model de generositat poc
habitual en decidir compartir amb tots els conciutadans i conciutadanes el tresor artístic que va
aplegar al llarg dels anys. Amb aquesta moció i reconeixement públic institucional a la seva
persona demanem que l’equip de govern municipal informi al Ple de la Corporació sobre el lloc
de les dependències municipals on actualment estan o estiguin dipositades les obres del llegat
de Juan Martínez, així com del seu estat de conservació i les mesures que s’han pres en els
darrers anys per evitar el seu deteriorament. També, que s’informi al Ple de la Corporació sobre
l’inventari de les obres llegades i, cas que aquest no existeixi, es prenguin les mesures
pertinents per a realitzar-ho. També que s’adoptin les mesures oportunes per a catalogar de
forma exhaustiva el seu llegat i es procedeixi a taxar les diferents obres d’art llegades. Per tot
això i si s’estima convenient, demanem al Ple de la Corporació que prengui els següents
acords. Primer, que es faci públic el catàleg de les obres d’art que constitueixen el llegat lliurat
per Juan Martínez García a la vila de Mont-roig. En segon terme i coincidint amb el 35è
aniversari de la seva mort, organitzar una exposició temporal que podria acollir una de les
dependències de la Casa de Cultura on ens trobem en aquests moments o a l’església vella de

Mont-roig i també proposar que s’inclogui l’expedient d’atorgament amb caràcter pòstum del
títol de Fill Adoptiu de Mont-roig a Juan Martínez García atesa la seva trajectòria personal en
relació al nostre municipi, l’important llegat artístic cedit a la vila que el va acollir i on ell va
formar la seva família. En aquest darrer punt, com podeu comprovar, la moció es limita a
proposar el seu nom com a Fill Adoptiu, respectant en tot cas el procediment que recull el
Reglament d’honors i distincions municipal i també les funcions de la Comissió Especial que es
creï ad hoc i que hagi de decidir sobre el particular. Gràcies.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Li respondrà la regidora de Cultura.
Sra. Benach: Bé, des de l’ajuntament de Mont-roig i el Departament de la regidoria de Cultura
fa molt de temps que s’està treballant sobre el llegat del senyor...bueno, del Juanillo, com el
coneixem aquí a Mont-roig. En el primer punt, es podria dir que a l’arxiu municipal hi ha totes
les obres en bon estat de conservació, es van catalogar, es van conservar i s’han pres les
mesures necessàries (netejar, embalar, etiquetar). Es troben totes, bueno, totes, algunes o
quasi totes a l’Arxiu Municipal d’Agustí Sardà on hi ha ara els Serveis Socials, menys unes
quantes que estan exposades a la Llar d’avis de Mont-roig. En el segon punt, en el moment es
va fer el seu inventari de les seves obres del seu llegat. Es va fer, per la Galeria d’art [Inaudible
26:42], es va fer taxar i estan taxades les més importants de les que parlava el Manel. S’està
elaborant un catàleg i que quan estigui acabat es farà públic però de moment encara s’està
elaborant, no tan sols de les obres del Juan sinó de totes les obres llegades a l’ajuntament de
Mont-roig. Bueno, pel que fa a l’aniversari, suposo que no hi haurà cap impediment per la part
de Cultura i per la part de l’ajuntament de fer una exposició de les seves obres que també, per
part del Departament de Cultura estem també preparant, fent, no tan sols del Joan sinó de tos
els artistes locals que han donant obres a l’ajuntament, fer totes, una sèrie de, una exposició de
totes les obres cedides. I pel que fa al Fill adoptiu, quan estigui la Comissió i tot això preparat,
suposo que no hi haurà cap problema i amb la Comissió, entre tots ho decidirem. Teniu cap
més pregunta?
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Vilajosana: Ja sé que no és el moment, poder, però demanaria si l’equip de govern pot fer
públic el seu capteniment, és a dir, que què li sembla aquesta proposta de fer al Juanillo Fill
Adoptiu...
Sr. Alcalde: Sí, no, li està dient que sí. Sí, sí.
Sr. Vilajosana: Ah, val. Ja està.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. Vilajosana: No m’havia quedat clar. Gràcies.
Sr. Alcalde: Bueno. Sí?

Sra. Aragonès: Quan diem que les obres no estan exposades, és a dir, que s’entén que estan
embalades i que estan guardades, emmagatzemades per algun motiu, no poden estar en
exposició permanent? Estan en bon estat de conservació?
Sr. Alcalde: Sí, però no són únicament aquestes les que estan guardades. L’ajuntament, com a
fons, té moltes obres de les quals moltes estan...n’hi ha algunes que estan exposades i altres
que estan guardades però no són únicament les obres que va cedir el Juanillo sinó més obres.
Normalment quan es fa una exposició, l’autor que fa l’exposició cedeix una obra a l’ajuntament i
n’hi ha algunes que estan exposades i altres que no.
Sra. Aragonès: Una miqueta ho dic en la línia de que tenim un bon fons d’art i la majoria
d’aquestes obres estan tancades en un arxiu que probablement moltes d’elles cal que estiguin
en unes condicions d’humitat, etcètera per poder garantir el seu manteniment però que també
estaria bé, tal com diu que fa temps que hi treballen que no en teníem constància, ho celebrem
que sigui així, que aquestes obres de tant en tant vegin una mica la llum i que els veïns i les
veïnes també puguem gaudir una mica de tot aquest art i que també tinguem coneixement
d’aquests autors locals que han cedit part del seu llegat a l’ajuntament.
Sra. Benach: Sí, això, com ja he expressat abans, és una de les propostes del Departament de
cultura, fer una exposició de totes les obres cedides, no només les del Juanillo, però potser al
Juanillo se li pot fer una exprés perquè n’hi ha moltes però, clar, hi ha molts artistes que n’han
donat una, dues i fer una exposició conjunta de tots els artistes locals i no locals també.
Sr. Alcalde: També s’ha de dir que fins a data d’avui o fa poc no hi havia un espai crec
suficientment digne per exposar les obres que té l’ajuntament. A partir de la recuperació de
l’església vella, jo crec que és un bon espai per fer aquestes exposicions i, com li ha dit la
regidora, s’està preparant. Per part de Junts?
Sr. Chamizo: Sí, nosaltres estem totalment a favor d’aquesta moció i esperem que es creï el
més aviat possible aquesta comissió on es pugui decidir tot el tema de Fill Adoptiu, el
reglament i demés...
Sra. Benach: Com us vam explicar l’altre dia, és regular el ROM i, llavors, ja es farà.
Sr. Alcalde: Doncs, passaríem a votar la moció. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor?
Quedaria, doncs, la moció aprovada per unanimitat.

Moció presentada per ERC-MÉS-AM sobre el llegat artístic de Juan Martínez
García i Proposta d'atorgament del títol de fill adoptiu de Mont-roig.
Juan Martínez García (1922-1984), també conegut per “Juanillo”, en el seu testament va llegar
al municipi de Mont-roig la important col·lecció d’art contemporani català, amb obres -entre
d’altres- de Cuixart, Folch, Valenzuela i Chacón. Una col·lecció que va aplegar al llarg de la

seva vida i que era símbol de la seva sensibilitat cultural i musical, tal com en podem donar fe
els que vàrem tenir el plaer de conèixer-lo i tractar-lo.
Tal i com explica l’autor local Martí Rom, en el seu volum “Mont-roig, esberles d’un mosaic
esbocinat”, Juan Martínez va justificar el seu llegat en el document de les seves darreres
voluntats: “Espero y deseo que esta obra pictórica que lego al Ayuntamiento sea acogida con el
mismo amor y respeto con el que yo la cedo como patrimonio de todo el pueblo que me acogió
y me dió un medio de vida”.
Juan Martínez “Juanillo” va néixer a Águilas (Múrica) i va fer-se gran a Almería, fins que amb 18
anys va emigar a Catalunya i es va instal·lar a Mont-roig. Va viure, entre d'altres, al Mas Miró,
al Mas del Pataquer, al Mas del Taverner… Treballant a l’agricultura i dedicant-se amb passió a
gaudir de l’art i la música.
Juan Martínez és un exemple extraordinari de superació, de compromís amb la cultura,
d’integració i d’amor al poble i la terra que el va acollir. I un model de generositat poc habitual,
en decidir compartir amb tots els seus conciutadans i conciutadanes el “tresor” artístic que va
aplegar al llarg dels anys.

Mitjançant aquest moció i en reconeixement públic i institucional a la seva persona, el grup
municipal d’ERC-MES-AM demana que l’equip de govern municipal:
-

Informi al Ple de la Corporació sobre el lloc de les dependències municipals on
actualment estan dipositades les obres del llegat de Juan Martínez, així com del seu
estat de conservació i de les mesures preses per a evitar el seu deteriorament.

-

Informi al Ple de la Corporació sobre l’inventari de les obres llegades i, en cas que
aquest no existeixi, es prenguin les mesures pertinents per a realitzar-lo.

-

Adopti les mesures oportunes per a catalogar de forma exhaustiva el llegat i es
procedeixi a taxar les diferents obres d’art donades.

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

Fer públic el catàleg de les obres d’art que constitueixen el llegat lliurat per Juan
Martínez García a la vila de Mont-roig.

-

Coincidint amb el 35è aniversari de la seva mort, organitzar una exposició temporal,
que podria acollir una de les dependències de la Casa de Cultura “Agustí Sardà” o a
l’Església Vella de Mont-roig.

-

Proposar la incoació de l’expedient per a l’atorgament amb caràcter pòstum del
títol de fill adoptiu de Mont-roig del Camp a Juan Martínez García, atesa la seva
trajectòria personal en relació al nostre municipi i l’important llegat artístic cedit a la vila
que el va acollir i on va formar la seva família.

Moció presentada per ERC-MÉS-AM sobre la realització d'espectacles taurins
amb vaquetes a les festes de Sant Jaume de Miami Platja.
Sr. Alcalde: Hi ha una segona moció per part del grup d’Esquerra.
Sra. Aragonès: Sí, presentem una segona moció sobre la realització dels espectacles taurins
amb vaquetes a les Festes de Sant Jaume a Miami. Bé, tal com decideix el ple, tal com
decideix el Ple perquè això se sotmet a votació, no recordo malament, al ple de març, al ple
d’abril, ho decideix el ple a la celebració dels espectacles taurins, per tant, el ple és sobirà i el
que es decideix aquí s’acompleix. El que passa és que nosaltres ens volem posicionar com a
Esquerra Republicana perquè el nostre vot sempre, en aquest ple on es decideix la celebració
dels espectacles taurins, sempre és un vot en contra, els últims quatre anys de mandat hem
votat en contra, i no s’ha mantingut cap debat. Aleshores, ho dic amb el debat, en el sentit que
enguany nosaltres ens hem trobat que prenem per defecte que els espectacles taurins estan
acceptats de forma majoritària en el nostre municipi i, sobretot, nosaltres enguany, després de
les Festes de Sant Jaume, la prèvia i per les festes de Sant Jaume, ens ha arribat tota una part
de sentiment, d’opinió que no s’està a favor plenament dels espectacles taurins. Nosaltres a la
moció, tal com els hi vam fer arribar, argumentem també un informe tècnic veterinari, també
fem referència a la presència de menors d’edat. Nosaltres amb aquesta moció no estem
demanant la prohibició dels espectacles taurins sinó que el que nosaltres estem demanant és
poder tenir clars que siguin transparents aquests informes veterinaris que avalen que els
espectacles amb vaquetes no causen patiments físics ni psíquics als animal si més no a l’acte
prèvia perquè ja sabem que aquesta modalitat de vaquetes a la plaça no precisen un informe
postveterinari, és a dir, senzillament el veterinari, la veterinària, el tècnic, el professional, ve
abans de l’espectacle, revisa que els animals no tinguin problemes de salubritat o físics,
etcètera, que no pateixin estrès, però no hi ha cap revisió o no hi ha cap certificat després de
l’espectacle que és quan realment l’animal pot haver patit algun tipus de seqüela a resultat de
l’activitat a la plaça. També ens agradaria conèixer les mesures de seguretat que s’impedeixen,
per impedir que els menors de 14 anys a la plaça, tal com diu la normativa. Desconeixem si
l’ajuntament té una normativa específica quant a aquests menors o alguna ordenança a nivell
local que ens autolegislem què passa amb aquest menors perquè pensem que si esdevenen
públic d’aquests espectacles poden afectar de forma evident l’empatia d’aquests infants envers
els animal i la relació a les conseqüències del maltractament animal. Mesures de seguretat que
impedeixin el consum excessiu de begudes alcohòliques. Enguany s’han fet córrer una sèrie de
material audiovisual on es veia el consum de begudes alcohòliques dins de la plaça i també
que puguin donar compte de les mesures de seguretat que s’adopten per preservar la integritat
física de les persones que assisteixen a l’espectacle, és a dir, què es fa per impedir que el
animals que hi participin no puguin accedir a les zones del públic. També donar compte del
cost, condicions i cobertura de la pòlissa de l’assegurança i, sobretot, això, l’objectiu d’aquesta
moció és que tinguem present a nivell ètic, a nivell moral, jo estic convençuda que cap de
nosaltres ni cap dels ciutadans i veïns que els agrada els correbous no volen veure patir a
l’animal. Nosaltres el que volem és això, l’objectiu d’aquesta moció és que tots ens
reconsiderem una mica la continuïtat d’aquesta festa, de l’ús de l’oci participant els animals i
que, de vegades, la premissa prèvia que tenim de concepció general de que les vaquetes
agraden a la majoria del municipi, que siguem conscients que hi ha un gruix important de la
nostra població que no comparteix aquesta festa lúdica, si es podria dir així.

Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Aragonès. Anem a veure, estan obrint o vol introduir un debat de
“vaquetes, sí, vaquetes, no” en el qual vostès demanen moltíssima informació que ja tenen a
l’expedient, que tenen a l’expedient en aquest cas de les vaquetes que en qualsevol moment
ho poden consultar perquè tot el que demana ho poden consultar, no només vostès, qualsevol
ciutadà ho pot consultar perquè, en temes de transparència, ho podrien consultar. Les
vaquetes fa o 45 o més de 45 anys que s’estan realitzant en el nostre municipi. En algun
moment s’havien realitzat a Mont-roig, finalment es van quedar fent únicament a Miami. No
agrada a tot el municipi, clar que no, clar que no però ni les vaquetes, ni les autopistes, ni la
platja, ni la muntanya... Si agradés a tot el municipi tot alguna cosa estaríem fent malament,
d’acord? Hi ha coses que agraden i coses que no agraden. Aquest equip de govern, avui per
avui, no es planteja qüestionar el que les vaquetes es continuïn realitzant sempre i quan,
sempre i quan, com fins ara està sent, es compleixi el que diu a la norma i es compleixi el que
diu la llei respecte a la utilització de l’espai, la seguretat, etcètera, etcètera. Des de fa ja uns
quants anys, cada vegada que acaben les vaquetes, hi ha alguna entitat animalista a les quals
respecto totalment que presenten alguna denúncia respecte a la realització de les vaquetes.
Totes aquestes denúncies sempre han estat desestimades. Per què? Perquè l’ajuntament
conjuntament amb les penyes, en aquest cas, han fet bon ús de l’espectacle, per dir-ho
d’alguna manera. Que sempre hi ha alguna persona que marxa, no dic que no, però a les
vaquetes, a cap d’any i a molts espectacles que passen, al Mar Musik, sempre hi ha gent
que...però que l’ajuntament fa tot el possible per complir la normativa i ho aconsegueix, prova
és, insisteixo, amb el tema de les denúncies que tenim i que després queden desestimades, és
evident. Insisteixo, no ens plantegem fins, mentre es vagi complint amb les normatives que hi
hagi vigents. Podria estar d’acord amb vostè que podrien ser una mica més restrictives,
d’acord? Podria estar d’acord però ja no és competència nostra, en tot cas, això el Parlament
de Catalunya o el Congreso podria... Podria estar d’acord amb vostè però fins a data d’avui
l’ajuntament està complint i, mentre anem complint, nosaltres no ens plantejarem treure una
festa que, com deia, fa més de 45 anys que s’està realitzant i que fins a data d’avui la gent, una
majoria important de la gent està contenta amb aquesta festa. Si algun grup vol...
Sr. Redondo: Només fer un aclariment petitet perquè, ho ha dit tot l’alcalde, l’únic que sí li
comentaré que nosaltres anem més enllà de la llei en el tema dels menors d’edat. La llei, com
bé ha dit vostè, s’acota els anys, a Miami estarà limitat a 16, no deixen entrar a menors de 16
anys a baix a la plaça, és un tema de responsabilitat perquè entenem que 14 anys encara és
molt jove i ho tallem als 16 anys. I es limita i està prohibit totalment l’accés als menors, és més,
10 minuts abans de començar l’espectacle es buida la plaça, es buida perquè es faci un control
exhaustiu de la gent que entra a baix. Hi ha un vigilant a cada porta, s’encarreguen tant els
vigilants com les penyes de fer...i amb el carnet i el que no té el carnet no entra, vull dir, fan un
control... I el tema de la beguda, de l’alcohol, si es veu algú que està massa begut el fan fora
però, clar, controlar el que tenen que beure...això és molt complicat perquè pot vindre de
casa...això és molt complex. Intentem que no hi hagi...perquè tothom defensa que no hi hagi
maltractament als animals, per què? Perquè mantenir la festa es tracta d’això perquè, si no, la
festa es perdria, con lo qual tenen bastant...i la resta d’informació a tenen, com ha dit el Sr.
Alcalde, la tenen a l’expedient. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies.

Sra. Aragonès: Em contestava, Sr. Alcalde, que demanem molta informació sobre les
vaquetes...en la moció, que demanem molta informació. Està bé que puguem consultar
l’expedient que cada any és la mateixa documentació, sabem que els nostres veïns ho poden
consultar també a la pàgina web sempre que estigui actualitzada, també cal dir-ho, que anem
una mica endarrerits a l’hora de penjar i actualitzar tots els temes. Jo penso que l’oposició,
quan demanem informació, no sé, no els hauria d’espantar, vull dir, ho fem... Quanta més
informació tenim...la informació és valuosa. Sembla que ens hagi de dir: “és que demanen
molta cosa, no, vostès?”
Sr. Alcalde: M’he explicat malament, llavors.
Sra. Aragonès: L’he entès malament, l’he entès malament.
Sr. Alcalde: M’he explicat malament perquè em referia a que tota aquesta informació la tenen a
l’expedient.
Sra. Aragonès: Val.
Sr. Alcalde: Per una altra banda, jo crec que ens hem de fer “mirar”, entre cometes, les
mocions. Escolti, això al final és una sessió...si vol vostè, això com a sessió de control, com
a...d’acord, però com a moció, m’està demanant una cosa que ja la tenen vostès. Tota aquesta
argumentació està dintre de l’expedient. L’únic que diu la moció al final, el que vol, és
reconsiderar la continuació dels espectacles taurins. Jo crec que és una moció política
totalment, que la puc entendre perfectament bé, però tota la informació que vostès demanen, el
que vull dir és que ja la tenen, crec que no és necessari una moció.
Sra. Aragonès: Vostè comenta que és una qüestió de gustos, penso que no és una qüestió de
gustos, és a dir, compara com qui va a la platja o va a la muntanya. Pensem que aquí hi ha una
sensibilitat especial perquè hi ha un tercer, en aquest cas, un segon que és un animal que no té
veu ni...és a dir, que comparar les vaquetes amb una qüestió de gustos i comparar com qui
omple l’oci d’una manera o d’una altra, pensem que no és del tot correcte. Sempre hi ha algú
que es desmarxa, evidentment, com a cada festa, però crec que la nostra feina, Sr. Redondo,
hauria de ser controlar-ho, l’obligació i responsabilitat nostra és que si un persona que vagi
begut, no excessivament...
Sr. Redondo: Ja ho fem. Li dic que ho fem, quan hi ha algú que tal, se’ls fa fora de la plaça i...
Sra. Aragonès: Que és difícil, evidentment que és difícil, però això s’ha de garantir. [Inaudible
43:41] I, per últim, comenta que és una festa acceptada per la majoria de la gent, entenc, per
tant, que l’equip de govern té algun instrument o té alguna manera per valorar què és la majoria
de la gent. Probablement és perquè potser tampoc s’ha preguntat a nivell de municipi el suport
a aquesta festa de les vaquetes, no? Nosaltres volíem introduir...
Sr. Alcalde: Podem preguntar per les vaquetes i podem continuar preguntant...
Sra. Aragonès: Sr. Alcalde...només era perquè...

Sr. Alcalde: A la mateixa pregunta demanarem si admetem també que la gent vagi a pescar.
Sra. Aragonès: No, perquè vostè compara...
Sr. Alcalde: No [Inaudible 44:31]
Sr. Alcalde: Probablement no ha estat encertada la meva comparació però jo no anava, no
volia anar aquí però, és clar, podem preguntar si deixem també que la gent vagi a pescar a la
platja, per què? Perquè l’animal també pateix, d’acord? I podem preguntar si hem de deixar
vendre carn a les carnisseries...
Sra. Aragonès: Està traient les coses de context.
Sr. Alcalde: Sí, home, clar!
Sra. Aragonès: Aquesta festivitat es subvenciona amb diner públic. A veure, Sr. Alcalde,
nosaltres, Esquerra Republicana, volíem...
Sr. Alcalde: O la caça, o la caça.
Sra. Aragonès: Bueno, pues, la nostra intenció és que hem rebut tota una sèrie d’inquietuds i
d’opinions i algunes d’un fort malestar i la reflexió ve per aquí, és a dir, donem per sabut que
l’espectacle amb els bous és acceptat de forma majoritària al nostre municipi i Esquerra
Republicana, a través d’aquesta moció, vol qüestionar que realment això sigui així. Aquesta és
la nostra voluntat de la moció. Gràcies. Per no estendre’ns més en el debat que probablement
no...
Sr. Alcalde: Jo crec que és un debat que va més enllà, d’acord? Nosaltres no ens plantegem
com a equip de govern qüestionar aquest espectacle en aquests moments, tal com li he
explicat abans. En tot cas, d’aquí a quatre anys torna a haver eleccions, que cada grup fiqui al
seu programa clarament, escolti, “vull vaquetes” o “no vull vaquetes”. Jo crec que també és una
manera de mesurar. Nosaltres no ens plantegem ni fer una consulta perquè, ja dic, tindria que
ser molt més àmplia però no ens ho plantegem. No sé si algun grup vol fer ús.
Sra. Pacheco: Buenos días a todos, yo, simplemente, me gustaría justificar la posición de
Ciudadanos en esta moción. Nosotros no vamos a apoyar a moción, vaya por delante, por su
puesto, que defendemos la protección y el bienestar de los animales, pero entendemos que es
una tradición que tenemos en este municipio desde hace tiempo y que hay que partir desde la
libertad y no del intento de prohibición o de lo que no sé que me comentas pero, bueno, el
intento de prohibición que al final yo creo que es lo que busca la moción y creo que hay que
partir de la libertad de aquellos que deciden disfrutar de esta tradición aunque no esté
totalmente aceptada por toda la población puesto que creo que no haya muchos actos que
estén totalmente aceptados por todo el municipio. Si nos ponemos a prohibir las vaquillas, y
esto ya es otro debate, que ya se ha comentado, creo que lógicamente, por algunos de los
argumentos que recoge la moción deberíamos también prohibir la caza, la pesca e incluso
hasta el circo. Entonces, entiendo que no debemos entrar en esto tampoco. Confío en que el
ayuntamiento, cuando realiza el acto de las vaquillas dentro del programa de las Fiestas de

Sant Jaume, lo hace cumpliendo con la normativa que existe y, por tanto, garantizando así los
derechos, los intereses y la seguridad no solo de las personas que van a ese acto sino también
la protección de los animales que participan porque eso es cumplir con la ley. Yo tengo que
decir que no soy aficionada a las vaquillas, para nada, pero actualmente, que lo he podido
comprobar, el trato con los animales en la plaza es muy respetuoso, incluso los mismos
aficionados condenan las actitudes poco respetuosas que puedan tener algunas de las
personas que estén allí con los animales. Gracias.
Sr. Pérez: Yo solamente quería comentar que es verdad que los animales ahora…bueno, están
todos muy sensibles con los animales y entiendo que todo el mundo tiene que hacer mociones.
Las vaquillas, como ha dicho el Sr. Alcalde, llevan 40 o 45 años haciéndose en este municipio
y, es verdad, que desde cuando empezaron al momento, al día de hoy, han tenido una
evolución muy importante y todas en medidas de seguridad. Al principio, se hacían con cuatro
palos, cuatro paredes que junto a gente de la comisión, tanto de Mont-roig, cuando se hacía en
Mont-roig, como en Miami colaborábamos en hacer esos pequeños ruedos. Y ahí es verdad
que había gente que entraba bebida y había menos control. Pero conforme hemos ido
evolucionando cada vez el trato animal ha sido mejor porque así las leyes se han ido
imponiendo y las medidas de seguridad que ha hecho este ayuntamiento como otros siempre
ha sido para mejorar, tanto el animal como la seguridad de las personas. De hecho, ahora, hoy
en día, ya se hace una plaza cuando antes no era así, se hacía con un vallado y poco más.
Que yo sepa, igual hace 10 o 12 años que no ha habido ningún accidente por una cogida
importante de vaquillas en todo este periodo de tiempo. Como ha dicho muy bien Ibana, es
verdad que hay gente que va y a lo mejor, sobre todo extranjeros que no tienen muy claro lo
que es una vaquilla y esa gente, como ha dicho muy bien Ángel, a veces ya vienen bebidos de
casa y a esos ya les puedes explicar lo que quieras que esos vienen…están de vacaciones,
somos un municipio turístico y las vaquillas tienen mucha influencia en las fiestas de nuestro
municipio. Y hay gente, tanto de peñas como de la organización, que lo que se encargan es
que esa gente que va mal o va borracha, en cuanto hacen cualquier cosa a un animal, de
seguida lo avisan, lo ponen y lo apartan con buenas palabras y siempre ha habido… Yo no es
que sea muy gran aficionado a ir a las vaquillas porque la verdad es que, bueno, me gustan y
tal pero llega un momento que, tantos años y te vas haciendo mayor, va pasando pero las he
corrido y tal y creo, sinceramente, que las vaquillas que hoy en día se hacen en nuestro
municipio cumplen todas las medidas de seguridad pero tanto como por parte del ayuntamiento
como por parte de las peñas que colaboran en esa buena organización. Y los críos siempre,
siempre están arriba, siempre están arriba. No sé, pienso que la evolución que han tenido las
vaquillas en todo ese tiempo siempre ha sido a mejor y es verdad, como se ha dicho, que
habrá gente a quien le podrá gustar o no, pero es un acto más de la fiesta.
Sr. Chamizo: Nosaltres, dos punts només per aclarir la nostra posició. Pensem que és una
moció que va també molt lligada als fets que van succeir a Vidreres com ho fica al que és la
moció. També pensem que és una festa molt arraigada a una part important del nostre municipi
i encara que...
Sr. Pérez: Francisco, Francisco, es que, claro, vemos accidentes pero vemos accidentes de
toros de 400-500 kilos. Aquí las vaquillas que vemos, en principio, hacen 300 kilos.

Sr. Chamizo: Perquè ells ho han ficat a la moció, aquest fet concret que ha passat a Vidreres,
per això ho poso, ja sé que un bou de 400 quilos o una vaqueta de 200 no té res que veure
però...no ho sé. Nosaltres també, el que parlava abans, és una festa que està molt arraigada al
que és una part important del municipi i pensem i estem d’acord amb molts punts de la moció,
com poden ser els informes del veterinari, la seguretat o la no participació de menors, però
també s’ha de dir que no s’ha obert encara el debat i, si s’obre el debat, jo crec que ha de ser el
municipi qui ha de decidir si això ha de continuar o no ha de continuar. Per tant, nosaltres en
aquesta moció el vot anirà en consonància amb els vots dels últims quatre anys que hem fet en
aquest plenari que és d’abstenció. Gràcies.
Sr. Alcalde: Si vol fer ús de la paraula, Sra. Aragonès. No? Doncs, passaríem a la votació. Vots
en contra de l’aprovació de la moció? Abstencions? Vots a favor? Doncs, no quedaria aprovada
la moció.

Amb motiu de les passades festes de Sant Jaume de Miami-Platja, s’han dut a terme de nou
espectacles taurins amb vaquetes. Tenim constància-i les xarxes socials en són testimonique hi ha una part significativa de veïns i veïnes que consideren que en aquests espectacles es
fa patir de forma objectiva els animals que hi prenen part i que, en definitiva, representen una
forma de maltractament animal. Considerem doncs que es dona per suposat que aquests
espectacles són acceptats de forma unànime i en canvi no és així, ni de bon tros.
L’any 2017, l’associació de veterinaris AVATMA va fer públic un informe tècnic veterinari sobre
els espectacles taurins amb vaques i vaquetes (https://avatma.org/2016/03/08/informe-tecnicoveterinario-sobre-los-espectaculos-taurinos-con-vacas-y-vaquillas/), on es posa de manifest el
“greu patiment” físic i psíquic dels animals afectats, amb l’agreujant que els animals utilitzats en
aquestes festes són bèsties joves i bàsicament indefenses. Tot i que no se’ls provoquin ferides,
els danys musculars, el patiment respiratori i l’estrès són similars als d’una cursa de braus.
Així mateix, l’informe entén que la presència de menors d’edat com a públic en aquests
espectacles pot afectar de forma evident l’empatia d’aquests infants envers els animals i en
relació a les conseqüències del maltractament animal.
D’altra banda, cal tenir present que en dates recents, a la localitat gironina de Vidreres, en un
espectacle similar al que té lloc a Miami-Platja, un total de 19 persones hi van resultar ferides,
d'elles una en estat crític i una altra greu, en ser envestides per un bou que va aconseguir
saltar les tanques de la plaça i va arribar als passadissos de les graderies on es trobava el
públic.

El Ple de l'Ajuntament, amb 3 vots a favor (grup municipal: ERC-MESAM), 6 abstencions (grups municipals: Junts; AMM-VX+ i C's) i 8 vots
en contra (grups municipals: PSC-CP i IMM), NO S'APROVA LA MOCIÓ.
Fer públics, en el cas de que en disposi, els informes veterinaris que avalin que els
espectacles taurins amb vaquetes no causen patiments físics i psíquics als animals que
hi participen, i que aquests informes es contrastin amb les conclusions de l’informe tècnic
veterinari citat abans.

-

Donar compte de les mesures de seguretat que s’adopten per a impedir que
menors d’edat participin de forma directa en l’espectacle.

-

Donar compte de les mesures de seguretat que s’adopten per a impedir el
consum excessiu de begudes alcohòliques per part de les persones que
participen de forma directa en l’espectacle.

-

Donar compte de les mesures de seguretat que s’adopten per a preservar la
integritat física de les persones que assisteixen a l’espectacle i, més concretament
a l’hora d’impedir que els animals que hi participen puguin accedir a la zona de públic.

-

Donar compte del cost, condicions i cobertura de la pòlissa d’assegurança que
s’hagi pogut contractar per tal de fer front a eventuals accidents produïts en el decurs
de la celebració de l’espectacle taurí.

Una vegada s’hagi pogut avaluar la informació abans sol·licitada, i si s’estima convenient,
-

Reconsiderar la continuïtat de la celebració d’espectacles taurins a les festes de
Sant Jaume de Miami-Platja o en qualsevol altra circumstància al nostre municipi.

Moció presentada per JUNTS per MONT-ROIG MIAMI per recuperar la Festa del
Cap de Setmana Mironià.
Sr. Alcalde: La següent moció la presenta el grup de Junts per Mont-roig Miami. Si volen fer ús
de la paraula.
Sra. Bargalló: Bon dia. Doncs, el nostre grup de Junts per Mont-roig Miami, després d’haver
estudiat i valorat aquesta possibilitat, creiem que pot ser molt oportú i beneficiós pel nostre
poble la recuperació de la festa que ja s’havia celebrat i que anomenàvem “el cap de setmana
mironià” per les raons que us detallaré. Aquesta és una festa que es va celebrar al nostre
poble, així com a antecedent, entre els anys 2003-2009 i l’esperit de la mateixa radicava en
difondre l’obre del pintor Joan Miró que era un geni arrelat a la nostra població. Actualment,
creiem que és molt oportú perquè Mont-roig del Camp disposa d’un centre dedicat a la figura
d’aquest genial pintor i això ens dona com a punt de partida molt important el fet d’aprofitar
aquest valor cultural en benefici del nostre poble. Atès també que en l’actualitat observem una
sèrie de carències molt evidents al municipi de Mont-roig, al nucli de Mont-roig, com per
exemple la falta d’activitats que dinamitzin l’activitat comercial, d’hostaleria, empresarial i no
només del nucli antic, sinó de tota la població. La necessitat, per una altra banda, de que la
gent i les entitats s’identifiquin i s’impliquin amb la figura del pintor Joan Miró perquè nosaltres
mateixos i la gent del poble pugui esdevenir els venedors i els que estem orgullosos d’aquesta
figura i el fet de que estigués arrelat a la nostra població. Atès que pensem que la recuperació
del “cap de setmana mironià” podria ser un esdeveniment amb el qual podríem de retruc
aconseguir una sèrie de finalitats, per exemple: la implicació de la gent i de les entitats del
nostre poble en la festa i la figura del pintor; el coneixement de la figura del geni i la
conscienciació dels avantatges que ens pot aportar com a poble, no només culturals sinó
també, i molt importants, econòmics i de projecció del municipi; omplir el poble durant un cap
de setmana de visitants i de retruc engrescar els comerciants i a les empreses de serveis

perquè ofereixin productes, obtinguin benefici i es cohesionin amb la festa. Un altre punt que
ens sembla molt important és la implicació dels infants i dels joves i el fet de que valorin la
importància d’aquest artista, la seva obra i dels beneficis que ens podria aportar. Desenvolupar
una festa que generi un sentiment de pertinença i, finalment, seguir promocionant turísticament
el nostre municipi al voltant d’aquest genial pintor. Atès que el nostre grup municipal dintre del
seu programa electoral i en l’apartat de Turisme va incloure diverses propostes en relació a la
figura de Joan Miró i una d’elles era la recuperació del “cap de setmana mironià”. I volem fer
contar també que aquest és un punt inclòs al Pla Estratègic de Turisme, és un punt que
concretament està especificat com a recuperació d’“el cap de setmana mironià”. Atès que amb
la col·laboració de l’equip de govern, oposició, entitats i persones particulars del nostre municipi
es podrien concretar una sèrie d’activitats i accions dirigides a recuperar aquesta festa i poder
aconseguir aquest sentiment de pertinença, nosaltres, el nostre grup, així mateix ha
desenvolupat una sèrie d’idees que no hem inclòs a la moció però que sí que tenim treballades
i estudiades i que, si s’arribés a aprovar, podríem comentar. I, finalment, mitjançant aquesta
moció, el nostre grup municipal, Junts per Mont-roig Miami, demana al Ple de l’ajuntament de
Mont-roig del Camp adoptar el següent acord: amb la col·laboració de tots els agents socials i
polítics del nostre municipi es pugui recuperar “el cap de setmana mironià”, una festa que
pretén incrementar l’oferta turística com a complement del Mas Miró i ser un dinamitzador d’una
part important del nostre municipi com és el nucli antic. Llavors, demanem també, ja que estem
a temps i ho estem demanant amb plaç, que es pugui incloure al pressupost de l’any 2020 com
una partida pressupostària que tingui en compte les accions i activitats que surtin del consens
de totes les parts col·laboradores en la recuperació d’aquest cap de setmana. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. A veure, ens demanen fer algo que el Pla Estratègic de Turisme diu que
fem.
Sra. Bargalló: Fer-ho ara.
Sr. Alcalde: No, però...sí, fer-ho ara seria “demanem això que diu el Pla Estratègic” que vostès
van estar a favor i que a més han participat. Però, ens demanen que fem algo que està dins del
Pla Estratègic i ens demanen que ho fem ara però és que tota la moció està basada en algo
que ja ha estat debatut abans, que ja ha estat debatut dintre de la Taula de Turisme i que,
després al ple, també s’hauria debatut però fan la moció aquesta, cap problema. I, per últim,
ens demanen que ho fiquem dintre del pressupost del 2020. Nosaltres votarem en contra
perquè encara no sabem què farem nosaltres l’any 2020 com a equip de govern com perquè
ens diguin des de l’oposició que hem de fer això, val? Hem de saber encara què farem. Que
volem tirar aquest tema endavant, sí, ho tenim clar perquè ho vam aprovar en el Pla Estratègic
però no només per això, a més a més, a part del Pla Estratègic de Turisme, es va fer un procés
de participació ciutadana el mes d’abril, març-abril si no recordo malament, dintre del casc antic
que van sortir ja propostes sobre aquest tema i, a més a més, aquesta tarda mateix hi ha una
reunió amb diferents persones del casc antic involucrades al món de la cultura que es vol parlar
sobre què es vol fer dintre del casc antic referent a aquest tema. Per lo tant, no podem agafar
la seva proposta i dir que la farem l’any que ve quan encara no hem parlat amb la gent i estem
parlant amb la gent a veure què volen fer, què prioritzen, què no prioritzen, etcètera, etcètera,
d’acord? No sé si...

Sra .Bargalló: Bé, simplement, nosaltres el que volíem era no només proposar la recuperació
d’aquesta festa sinó accelerar una miqueta el que estem demanant que és aquesta
dinamització del nucli i penso que, tot i que hi hagi una sèrie d’altres accions, aquesta és una
acció concreta, tampoc...potser tindria a veure amb tota la valoració de les altres accions i en
prioritzar què prioritzem o què no prioritzem.
Sr. Alcalde: En aquest aspecte és el que dic, o sigui, dintre del procés de participació...
Sra. Bargalló: Vull dir que crec que potser no influeix molt amb el fet de què es facin altres
activitats o no, és una activitat concreta i que es podria fer si es volgués, penso.
Sr. Alcalde: Sí que es vol fer, es vol fer, està al Pla Estratègic, es va aprovar al Pla Estratègic i
es vol fer, el que nosaltres no li podem dir que s’ha de fer l’any 2020, no li podem votar a favor
per aquest aspecte. Si vostès ens treuen això de l’any 2020, cap problema, nosaltres el
votarem a favor, però al que no ens podem comprometre’ns és, en aquests moments, que ho
farem l’any 2020. Més enllà d’això i que ho tinguem clar, encara que aquesta moció tirés
endavant, no és executiva, hem de saber i hem de tenir clar que les mocions no són
executives, val? Sí, ho sento, ja ho sé, no agrada, ja ho sé que no agrada però, si no els
agrada, el que hem de fer és canviar totes les lleis, començant per la Constitució, clar! Escolti,
si vostès al final, a base de mocions, han de condicionar a l’equip de govern el que ha de fer i
el que no ha de fer, no fem eleccions o no es presenti o “yo no pacto y me quedo en la
oposición y voy tirando de mociones”. I cada ple, en comptes de dos mocions en presenten
quatre, cinc, sis mocions i ens van dient “escolti, ara això, ara això” i nosaltres “sí, sí, vinga,
som-hi”. No, jo crec que hem de ser conscients, ho dic perquè encara que s’aprovi...no
aquesta, eh! ho avanço, qualsevol moció que tingui un caràcter o caire de condicionar a l’equip
de de govern en el sentit del seu dia a dia, de fer...no podem tirar endavant.
Sra. Bargalló: Puc intervenir dos minuts?
Sr. Alcalde: Sí, els que vulgui.
Sr. Chamizo: Aquesta és una moció que em sembla que érem els únics que la portàvem al
programa, em sembla que...per què presentem nosaltres aquesta moció? Molt fàcil. Està, com
ha dit la meva companya, molt ben defensat, Amèlia, està al Pla Estratègic de Turisme perquè
també va ser una proposta nostra dins de totes les propostes que vam fer al Pla estratègic de
Turisme i que vam votar a favor. Per què demanem que s’executi al 2020? Perquè,
precisament, crec que vostès no sé si s’han mirat el Pla estratègic de Turisme amb lupa o de
passada però, explícitament, aquesta partida del “cap de setmana mironià” està per fer-se al
2020.
Sr. Alcalde: Al Pla Estratègic?
Sr. Chamizo: Sí, sí, de Turisme.
Sr. Alcalde: Al Pla Estratègic de Turisme o...?

Sr. Chamizo: No, no, al Pla Estratègic de Turisme per començar al 2020, 2021 i 2022. Està
marcat com a accions en el punt 3.4., en el punt 3.4. del Pla Estratègic de Turisme per
començar al 2020 per això nosaltres demanem que al 2020 s’executi, allà. Si és important el
2020, podem treure el 2020 i que aquesta moció prosperi i sabrem segur que es farà aquesta
moció però, més que tot, és això, que en el 2020, en el punt 3.4. de les accions que s’han de
fer, a més ho fica en verd com a acció prioritària de dinamitzar el casc antic i una de les accions
és fer “el cap de setmana mironià” i començar el 2020 i per això nosaltres hem afegit això del
2020.
Sr. Alcalde: Però vostè li està donant més valor a la moció que vostès presenten que a un Pla
Estratègic...sí perquè ja ho ha dit “no, traiem això però ens garantirem que això es faci”. Escolti,
hi ha hagut un debat intern amb el sector turístic que han agafat i han fet aquesta proposta,
aquesta proposta s’ha portat a un ple i s’ha aprovat pel ple i aquesta proposta es tira endavant.
No està dintre de les prioritàries, si més no, a nosaltres no ens consta però no consta dintre de
les prioritàries. Però, més enllà d’això, nosaltres tenim la voluntat de fer-ho això. Jo crec que el
mecanisme, podem debatre i podem...però no tindrà recorregut. Si vostès ens venen abans
dels pressupostos o amb esmenes als pressupost o intentar negociar, escolta, parlem-ne però
és que amb una moció, jo no... Escolti, poden presentar les que vulguin, sempre ho dic, però és
que tenen el recorregut que tenen. Nosaltres el que no podem fer és parar la maquinària, la
nostra maquinària, la nostra manera de funcionar, perquè ara entra una moció d’això, anem a
parar, no, no ho podrem fer, no ho farem, no ho farem perquè no, perquè nosaltres estem
condicionats amb una acció que no és la que nosaltres ens marquem com a equip de govern.
Sr. Chamizo: Nosaltres presentarem les mocions, precisament, les mocions que nosaltres
pensem que s’arribi a completar tot l’objectiu del Pla estratègic de Turisme i el Pla Estratègic
2020-2030 que també es va aprovar. Ara, si un problema és la data, podem treure la data, cap
problema.
Sr. Alcalde: Perfecte.
Sr. Chamizo: Eh?
Sr. Alcalde: Perfecte.
Sr. Chamizo: Vostès l’aproven, el voten a favor, es treu “dotar partida al 2020” i quan hi hagi
pressupost...que es faci.
Sr. Alcalde: Ja està. El segon punt de la moció es retira. Digui’m.
Sra. Pérez: Un moment. Al Pla Estratègic de Turisme hi ha 80 propostes, n’hi ha unes que
tenen prioritat i d’altres que no. Aquesta és una que surt al programa i no és de les prioritàries.
Les prioritàries estan marcades amb una estrelleta. [Inaudible 01:04:38] Ho tinc aquí davant. A
mi m’han ficat una estrella. Vostès van participar de forma, a més, molt activa al Pla Estratègic.
Tots els partits van participar, agents turístics, com [Inaudible 01:04:55] el Manel. Això és un
programa que ja està consensuat, o sigui, és el nostre full de ruta. Jo ara, quan prepari els
pressupostos, jo me’l sé el Pla Estratègic i me l’he mirat amb lupa i quan fem les reunions amb
la Taula de Turisme mirem les prioritats i ens marquem les prioritats i sabem el que hem de fer.

El que clar, això em recorda ara els quatre anys anteriors que vam aprovar un PAM i vostès
portaven mocions que eren accions del PAM, que dèiem “és que no li aprovem perquè ja ho
tenim al PAM” i si ara farem el mateix amb el Pla de Turisme i amb el de municipi i vostès
portaran mocions que ja estan consensuades i que ja estan parlades que les farem...és que em
recorda al PAM. I, clar, a mi em sembla bé treure el del 2020 però és que al final vostès
agafaran aquesta mecànica perquè ja ho van fer els quatre anys anteriors i portaran propostes
que ja tenim previstes. És que és el mateix, des del meu punt de vista.
Sr. Chamizo: El PAM és un debat que ara potser no toca perquè és del mandat passat però em
sembla, si no recordo malament, ho haig de mirar, em sembla que no vam presentar cap moció
que fes referència al PAM, no sé, em sembla, no sé...això nosaltres ho mirem amb lupa. Sí que
ens va remarcar molt bé el Sr. Alcalde, quan nosaltres presentàvem una moció, el tema de la
valoració econòmica. Com molt bé ha dit la meva companya, nosaltres tenim les propostes
que, si s’aprova això, podem presentar i estan valorades concretament, d’acord? Hem fet
també la feina per intentar que la feina de l’oposició, com molt bé ha dit la Sra. Aragonès, es
vegi reflectida en el dia a dia d’aquest plenari.
Sr. Alcalde: Molt bé. Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció més. Sí?
Sr. Vilajosana: Ja sé que és molt tard però és que...
Sr. Alcalde: No, no, no és tard...són les dos i deu.
Sr. Vilajosana: A rebuf d’aquesta moció, és que estic una mica sorprès i m‘agradaria aclarir
algunes coses o, més a viat, que me les aclarissin. A veure, en primer lloc, la funció de l’equip
de govern en un ajuntament o qualsevol institució és evident, que és governar. El que no és
funció de l’equip de govern, i li dic sense acritud, és dir quina funció ha de fer l’oposició, això...
Sr. Alcalde: Per què no?
Sr. Vilajosana: És a dir, vostè...
Sr. Alcalde: Però, per què no? Per què l’oposició sí que pot dir el que fa l’equip de govern i per
què no l’equip de govern pot dir que faci l’oposició?
Sr. Vilajosana: L’oposició proposa...
Sr. Alcalde: Pregunto eh!
Sr. Vilajosana: L’oposició proposa i l’únic lloc que té per a proposar accions determinades és el
ple de l’ajuntament.
Sr. Alcalde:: No mitjançant mocions que no tenen un caire executiu. Jo únicament dic això, no
dic que... jo dic que la moció...
Sr. Vilajosana: Si em permet.

Sr. Alcalde: ...com a tal, jurídicament, i vostè ho sap.
Sr. Vilajosana: M’agradaria acabar d’explicar-ho. Si una moció s’aprova, si una moció s’aprova,
tot i que no tingui un caràcter executiu, que és evident perquè així ho diu la llei i, com vostè
molt bé ha dit, perquè les mocions tinguin un caràcter executiu s’hauria de canviar la llei, cosa
que no es veu que hi hagi cap força política que estigui per la labor, per tant, en això li dono
tota la raó però en el moment que una moció s’aprova en un ple és perquè hi ha una majoria de
regidors, és a dir, que hi ha una majoria de representants dels ciutadans que consideren que
allò és oportú o necessari, independentment de que s’hagi de parar no sé què o s’hagi de
deixar de parar no sé quantos, és a dir, si hi ha un criteri majoritari en el ple de la corporació
que és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat popular, és el ple de la corporació, que hi ha
una cosa determinada que sembla que s’hauria de fer i ho decideix la majoria de la corporació,
és una cosa que tingui o no valor executiu, l’única manera que s’aprovi és que ho decideixi la
majoria, per tant, és una qüestió, crec, important a tenir en compte. I segon, un comentari que
ha fet el regidor Pérez que m’ha sorprès una mica, diu “todo el mundo tiene que hacer
mociones”, no, “todo el mundo”, no, els grups municipals, els grups municipals, “todo el
mundo”, no, qui fan les mocions són els grups municipals perquè, a més a més, és una de les
eines que preveu la llei per a participar, per intentar condicionar l’acció de govern del consistori
i ja està i no hauria de... No sé, tinc una mica la sensació com si molestés que es fessin aquest
tipus de propostes. Vostès, votant en contra, en tenen suficient, és a dir, tenen tota la legitimitat
perquè tenen la majoria però no ens diguin que no fem coses, que no cal que ho fem quan
nosaltres considerem que sí i nosaltres també representem una part dels ciutadans de Montroig. Només això, ja li he dit que li feia el comentari sense cap mena d’acritud.
Sr. Alcalde: No, no, i jo també li contestaré sense cap mena de res...espera, no, espera...anem
a veure. Jo no dic que no presentin mocions, en cap moment, ni aquest ple ni anteriors ni mai,
he dit que, home, si presenten una moció, que tingui un sentit. Portem...i sempre passa el
mateix, més temps amb les mocions que no amb els punts. En aquest ple, ha passat el
pressupost sense cap comentari, un pressupost, i en canvi han arribat les mocions i hem estat
mitja hora. Realment, això és el que vol el ciutadà? Realment, jo crec que no. Jo no dic que
vostès no poden presentar i que presentin el que vulguin. Una moció pot tindre la voluntat
popular dels representants però no és efectiva per això la llei té altres mecanismes que els
permet a l’oposició per presentar punts a l’ordre del dia i es debaten, d’acord? I tindran i seran
executius, això la llei ho permet, que segurament vostè ho sap. Escolti, jo el que dic únicament,
si presenten una moció que volen...escolti, encara que es voti si al final no veiem l’equip de
govern, no tirarà endavant, és que no tiraran. Que vostès presenten un punt al ple mitjançant
els mecanismes que hi ha, escolti, ho debatrem i, si això s’aprova, evidentment que ho haurem
de tirar endavant però la voluntat, únicament, ho sento Sr. Vilajosana, no serveix. Jo,
sincerament, no és únicament això, Sr. Vilajosana, perquè és que si no...
Sr. Vilajosana: Té tota la raó, té tota la raó.
Sr. Alcalde: I ho dic en el sentit que ho he dit abans. És que si no, què fa l’equip de govern? Si
vostès des de l’oposició presenten mocions cada mes, set, vuit mocions, poden marcar la línia
de l’equip de govern, sense cap problema, per la voluntat del poble. Home, si fos així jo crec
que això en les lleis ja estaria recollit i no és així. Hi ha altres mecanismes, hi ha altres
mecanismes perquè això sigui així. Que presentin mocions, totes les que vulguin. Si no

volguéssim entrar en les mocions, votaríem i ja està. Nosaltres, totes les mocions les estem
debatent, les debatem i ho veu. No és una qüestió que no vulguem, jo l’únic que dic és que,
home, si presentem una moció que sapiguem el recorregut que tindran.
Sr. Vilajosana: Només un petit incís i ja no em vull allargar més, al menys, per part meva. Els
mecanismes a què vostè fa referència que sí que són executius, vostè sap que, forçosament,
perquè puguin ser debatuts al ple han de passar per una comissió informativa. Sí o no?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Vilajosana: I qui té la majoria a les comissions informatives?
Sr. Alcalde: No, però no és una qüestió...
Sr. Vilajosana: És a dir, si no hi ha...sense la voluntat de l’equip de govern aquestes
proposicions que podrien ser executives no arribarien mai al debat del ple perquè, amb tota la
legitimitat del món, qui té la majoria de govern ho podria impedir, en canvi, el debat de les
mocions no el pot impedir l’equip de govern.
Sr. Alcalde: No, perdoni, no és així, Sr. Manel. Sr. Vilajosana. La comissió informativa no té un
caràcter executiu, és únicament consultiu i que passi un punt per una comissió informativa no
significa que hagi d’anar al ple, tant si s’aprova com si no s’aprova. Dos: qui convoca i qui fica
els punts a l’ordre del dia ni és la comissió informativa ni és l’equip de govern ni és la Junta de
govern, és l’alcalde, d’acord? Però a l’alcalde hi ha mecanismes que el poden obligar a introduir
punts a l’ordre del dia o es poden negociar o es poden parlar. Jo és el que estic dient, d’acord?
Escolti...
Sr. Vilajosan: Ha quedat clar tant el seu posicionament com el meu.
Sr. Alcalde: Ah, el seu també. Primer, el Tico volia...
Sr. Pérez: Solo por alusiones. Yo, cuando he dicho que todo el mundo hace mociones de los
animales, no lo he dicho por vosotros, lo he dicho por líneas generales que ahora parece que
se tiene más en cuenta [Inaudible 01:14:07] o no de un animal que según qué otras personas
que se están muriendo por ahí y de eso no hay ninguna moción, ¿vale?
Sr. Vilajosana: He entendido que todo el mundo hacía mociones sin hablar de los animales.
Sr. Pérez: Es igual.
Sr. Vilajosana: Si es así, retiro lo que he dicho.
Sr. Pérez: No, no pasa nada, porque ahora está de moda el tema de los animales y las
violaciones y todas estas cosas y hay gente que se está muriendo de agua, de hambre por ahí
pero eso no pasa nada porque eso no atrae a las cámaras y no atrae a nadie. Luego, no sé,
por ejemplo, habláis de Esquerra Republicana, yo no sé, en este territorio, la zona sur de
Cataluña, aparte de centrales nucleares y térmicas y traer toda la mierda, con perdón, que no

quieren allí en Barcelona y tal, nos la bajan para aquí abajo, una de las cosas que tenemos
tradicionales, que os gusten o no, es eso, las vaquillas. Y seguramente que de aquí para abajo,
de Esquerra Republicana, de aquí para abajo, no hay ningún partido de Esquerra que vote en
contra de las vaquillas. Se lo digo yo porque si usted va a Camarles, l’Ampolla, Deltebre, a
donde vaya, diga usted que… [Inaudible 01:15:10] puntual aquí porque es que ahora es lo que
cuatro se quejan y se tiene que llevar al pleno. También estoy de acuerdo un poco con lo que
ha dicho el Sr. Alcalde, nos enganchamos en las mociones para hablar tres horas y nada más.
Si aquí traemos una moción ahora de que vamos a ayudar a todos los niños de África, pues,
seguramente todos aprobaremos que sí pero ¿se llevara a cabo? ¿Haremos alguna donación
alguno? Pues, sí. ¿Servirá para algo? Claro, hacer mociones en contra de todo cuando hay
cosas más relevantes… Yo lo he dicho en el sentido de, como ahora está de moda el tema de
los animales, lo he dicho por eso, no por nada más. Sin embargo, no presentamos una moción
en contra de la caza y ahí sí se matan animales. Hay payeses que están plantando y
gastándose dinero en sembrar y gastando dinero en cada mes en su campo, los jabalíes lo
destrozan y eso no decimos nada, no decimos de ayudarles en nada, no promovemos el que el
municipio haga cosas para esa gente que también son ciudadanos de este municipio pero eso
no toca porque toca mucha gente, tocamos por encima las vaquillas sin llegar, cuidado, como
ha dicho Irene, sin llegar a prohibirlas, cuidado, prohibirlas no pero te pongo todos los
impedimentos que haga falta para que no las hagas. Pues, oye, o las prohíbes y dices claro
que estoy en contra de las vaquillas y muevo una moción para que no se hagan más vaquillas
en este municipio o traer mociones que cumplen, como ha dicho el Sr. Alcalde, que les están
diciendo que en el expediente cumplen todas las medidas y hay un informe del veterinario que
dice que sí, pues es tontería que le conteste si ya está en el expediente. O nos mojamos o no
nos mojamos. Yo a lo que me refería era a eso, a que ahora está el tema de los animales y el
sexo de los animales y todas estas cosas. Y con esto acabo.
Sr. Vilajosana: Ahora será para usted.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Pellicer.
Sr. Pellicer: Jo només voldria fer un apunt a un comentari que ha fet vostè, a una explicació. És
evident que una moció avui, si es guanya, si es guanya per majoria, és a dir, si l’equip de
govern té majoria, pues evidentment, podrà decidir si es fa, és a dir, si s’aprova o no s’aprova.
Suposo que el fet de treure aquest debat o una mica el d’allò va ser el comentari que jo vaig fer
a la Junta de Portaveus en relació. Jo el que vaig voler expressar és que al ciutadà li serà difícil
entendre si aquí ve una moció i la voten les 17 persones a favor, que després aquesta no
s’executi, aquesta sí que jo entenc que és...perquè és per...és a dir, és la majoria que ho té,
evidentment ja ens va dir el Sr. Secretari que ni que ho aprovi tothom, si no es vol fer, al final,
no es fa. Però el fet que jo vaig posar damunt de la taula era que si per unanimitat, per una
majoria més àmplia de la meitat més un, el que sigui, s’aprova algo, si no, gastem el temps...
Jo l’únic que vaig fer era aquesta reflexió. És a dir, a lo millor caldria ser més curosos tots a
l’hora de [Inaudible 01:18:08] el vot perquè tots a lo millor ho fem per quedar bé, m’explico?, o
per cara al d’allò, però potser si amb una cosa...això va ser, suposo que ve tot una mica,
aquest enrenou arran d’aquest comentari. Jo només vaig voler referir-me a això.
Sr. Alcalde: Jo crec que el que hem de deixar molt clar i crec que el ciutadà ha de saber quin és
el valor d’una moció, i és això, quin valor té una moció no executiu, jo crec que això s’ha de

deixar molt clar. I el ciutadà que vegi que això no es compleix ha d’entendre que una moció és
un punt que porta qualsevol grup, que es fa debat, que no hi ha un estudi previ, que no ha
passat per una comissió informativa, que... Escolti, una moció és el que és, d’acord? És una
declaració d’intencions. És que ens carreguem el sistema, o sigui, si no per què has de fer una
proposta per fer a la Junta, informe d’intervenció, un munt de coses que t’ho marca el
reglament i vas fent. Clar, si això ens ho carreguem i no...pel ciutadà, si això ens ho carreguem
i fiquem i tirem a governar amb mocions, jo crec que ens carreguem el sistema. Canviem el
sistema, en tot cas, que demanin canviar el sistema però mentre tinguem el sistema aquest que
és garantista, que crec que és prou garantista i que dona...pues, juguem amb les eines o les
regles del joc que tenim, no anem a buscar-ne d’altres.
Sr. Pérez: Jo per tornar a la moció perquè crec que ens em desviat molt del tema, aclarir que la
moció no la votem a favor perquè és una acció que ja està prevista...
Sr. Alcalde: Han sacado el punto, ¡eh!
Sra. Pérez: Sí però està prevista ja. O sigui, vostès han participat, estan dintre de la Taula de
Turisme, allà es prenen decisions, allà tota la gent que forma part de la Taula va decidir quines
eren les prioritats i les decidim allà, el vostre representant, quan fem la propera reunió,
evidentment pot dir la seva perquè funcionem així. Jo el que no puc arribar ara a finals de mes,
quan presentem, convoquem la Taula dir “mira, aquestes prioritats que vam marcar les deixem
a un costat perquè l’ajuntament, l’oposició o l’equip que sigui, ha decidit que això ara ja, que no
era prioritat, ara sí que serà prioritat”. En resum, que això que han portat vostès no és cap
novetat, no és res que no havíem de fer i per això no la podem aprovar perquè, si no, estarem
igual. I em torno a repetir, vostès es van passar quatre anys portant accions del PAM i li dèiem
el mateix “que estava previst, que estava previst i que estava previst” i ara no vull estar quatre
anys dient-li que està previst al Pla Estratègic, que està previst al Pla de municipi i és més que
res per això. I agraeixo la seva participació perquè, a més a més, fan propostes sempre en
positiu però és que aquesta proposta ja la vam fer i ja s’ha debatut. És que si no continuarem
sempre en la mateixa línia.
Sr. Chamizo: A veure, 10 segons que contesto i ja està. A veure, quan diu vostè que
presentem, que hem presentat propostes al PAM, que estaven en el PAM i tot això, li recordo,
vostè que ha dit que estaven previstes, que estaven previstes, li recordo que no ens en van
aprovar cap i no s’han fet. És a dir, no s’ha fet cap proposta de les que nosaltres vam proposar
en l’anterior mandat dels quatre anys. Cap, Això és una. Per això també, potser aquesta moció
ve lligada amb això, per veure si d’una vegada ens fan cas. I, per acabar, no vull tampoc
estendre’m massa. Contestar-li una mica al Sr. Alcalde, dient-li que, clar, avui per què no hem
parlat del compte general? Crec que Esquerra Republicana i nosaltres hem expressat la nostra
opinió, el nostre punt de vista tant en el pressupost 2018, tant a la liquidació de comptes del
2018. Hem pensat que, escolta, fer un altre debat per tornar a parlar del mateix d’això, no. Hem
dit que votarem en contra si seguim amb el pressupost i el compte general. I, després, escolti,
això són els punts que passen al ple, això és un ple buit de contingut totalment. Què volen que
debatem aquí? El donar compte, una modificació de crèdit de 25.000 euros, eh? Jo crec que ja
està bé. Gràcies.

Sr. Alcalde: Gràcies, hi ha alguna intervenció més? No? Com quedaria la moció? Com quedaria
la moció? [Inaudible 01:22:33] Això és el que he dit. Traient...vale, doncs votarem la moció a
favor. Vots en contra de la moció? Abstencions? A favor? Queda aprovada la moció per
unanimitat. La regidora Yolanda Pérez no manifesta el sentit del seu vot per tant, es considera
una abstenció

Atès que el Cap de Setmana Mironià és una festa que es va celebrar a Mont-roig del Camp
durant 7 anys, des del 2003 fins al 2009 i l'esperit de la mateixa radicava en difondre l'obra del
pintor Joan Miró arrelat a la nostra població, combinant actes de caràcter festiu i tradicional i se
celebrava a principis del mes de Juny, coincidint amb el mes que el pintor venia habitualment al
nostre poble a gaudir de les seves vacances.
Atès que Mont-roig del Camp disposa d'un centre dedicat a la figura d'aquest genial pintor (el
Mas Miró), i això ens dóna un punt de partida molt important per a aprofitar aquest valor cultural
en benefici del nostre poble.
Atès que en l'actualitat observem una sèrie de carències evidents al nucli de Mont-roig del
Camp com poden ser:
- Falta de qualsevol activitat que dinamitzi l'activitat comercial, d'hoteleria i empresarial, no
només del nucli antic, sinó la de tota la població.
- Necessitat de què la nostra gent i les nostres entitats s'identifiquin i s'impliquin amb la figura
del pintor Joan Miró, i així poder ser "venedors" del nostre producte, ens faci sentir
orgullosos del nostre poble i d'aquesta manera poder consolidar un turisme cultural que sigui
molt atractiu per als nostres visitants
Atès que pensem que la recuperació del Cap de Setmana Mironià podria ser un esdeveniment
amb el qual es podrien aconseguir diverses finalitats com podrien ser:
- Implicació de la gent i de les entitats del nostre poble en la festa i en la figura del pintor.
- Coneixement de la figura del geni i conscienciació dels avantatges que ens pot aportar com a
poble, no només culturals, sinó també econòmiques i de projecció del municipi.
- Omplir el poble durant un cap de setmana de visitants i, de retruc engrescar als comerciants i
empreses de serveis perquè ofereixin els seus productes, n'obtinguin benefici i es cohesionin
amb la festa.
- Implicar els infants i joves i així fer-los valorar la importància d'aquest artista, de la seva obra i
dels beneficis que ens podria aportar.
- Desenvolupar una festa que generi sentiment de pertinença
- Seguir promocionant turísticament el nostre municipi al voltant d'aquest genial pintor.

Atès que el nostre grup municipal, dins del seu programa electoral i en l'apartat de Turisme, va
incloure diverses propostes en relació amb la figura de Joan Miró i sent una d'elles la
recuperació
del
Cap
de
Setmana
Mironià.
Atès que, amb la col·laboració de l'equip de govern, oposició, entitats i persones particulars del
nostre municipi es podrien concretar una sèrie d'activitats i accions dirigides a recuperar
aquesta
festa
i
així
poder
aconseguir
un
sentiment
de
pertinença.

El Ple de l'Ajuntament, amb 16 vots a favor (grup municipal: PSC-CP; IMM;

Junts; ERC-MÉS-AM; AMM-VX+ i C's) i 1 abstenció (la regidora Yolanda Pérez
(grup municipal: PSC-CP) no manifesta la intenció del seu vot, per tant, es
considera abstenció), acorda:
- Amb la col·laboració de tots els agents socials i polítics del nostre municipi, es recuperi el Cap
de Setmana Mironià, una festa que pretén incrementar l'oferta turística com a complement del
Mas Miró i sigui un dinamitzador d'una part important del nostre municipi com és el nucli antic.

10. Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: El següent punt seria Precs i preguntes. En aquest cas, començaríem pel grup de
Ciudadanos.
Sra. Pacheo: Yo quiero, en primer lugar, dar una información al pleno que es que la Asociación
de apartamentos turísticos de la Costa Dorada y Terres de l’Ebre celebra este año las VIII
Jornadas de Turismo y les propuse que las celebraran este año en Mont-roig ya que aquí en
Mont-roig, en el municipio, tenemos una gran cantidad de viviendas turísticas. Lo estuvieron
valorando y después de estudiar varias posibilidades, finalmente se celebrará aquí, será el 15
de octubre y es un acto al que asistirán diferentes agentes inmobiliarios de la provincia de
Tarragona y el director general de Turismo, el Sr. Octavi Bono. Esto por un lado. Por otro lado,
me gustaría pedir al equipo de gobierno que, dado que la limpieza de los espacios públicos y la
gestión de residuos es uno de los problemas que tenemos más visibles en el municipio en este
momento, creemos que es importante mejorar en ello y ya no solo por la imagen que estamos
dando tanto a los vecinos como a las personas que nos visitan sino en muchas ocasiones
también por cuestiones relacionadas con la salud y con el medioambiente, por lo tanto, lo que
les pido es que tomen las medidas y las soluciones que sean oportunas o que correspondan de
la manera más rápida posible para que se pueda garantizar un buen servicio y que tengamos
una limpieza acorde con las necesidades de nuestro pueblo. Y, por último, simplemente una
pregunta al Sr. Alcalde, nos gustaría saber en qué punto se encuentran las obras de la avenida
Barcelona, si se han subsanado ya las deficiencias que había o que hay y si se han
recepcionado o hay algún problema o cómo está este tema. Gracias.
Sr. Alcalde: Sobre la primera parte, estamos desde hace meses trabajando en el tema de la
limpieza, se está revisando todo el contrato que tenemos, como hemos comentado en
diferentes ocasiones. Desde la regiduría, se están valorando diferentes sistemas, nuevos
sistemas de implantación y recogida de la limpieza viaria y somos conscientes de los déficits
que tenemos en estos momentos y de que los tenemos que solventar. Respecto a la avenida
Barcelona, la obra no ha acabado. Está recepcionada al 100% pero la obra no ha acabado, no
está totalmente certificada y hasta que no acaben, ya ha visto usted que están todavía los
palos de luz, de teléfono que se tienen que retirar, hay detalles que todavía se tienen que
mejorar, hay temas de jardinería que no han quedado bien, que se tienen que cambiar, creo
que hay pendiente más de 600.000 euros todavía por pagar. O sea, en un principio, la obra
está acabada en lo más importante pero todavía quedan cosas pendientes.

Sra. Pacheco: Gracias por la explicación. No ha acabado, quiere decir que deberíamos ver a
gente trabajando. No vemos a nadie desde hace tiempo.
Sr. Alcalde: Ya, lo que pasa que ahora el problema está en Fecsa y en Telefónica, en la
retirada de los palos. Entonces, hasta que no vengan a retirar todos los palos, no se verá otra
vez a gente trabajando y a partir de ese momento empezarán también a terminar con los
detalles. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Vale. Per part del grup d’Esquerra.
Sr. Amir: Bon dia. M’agradaria que ens fessin cinc cèntims sobre la nova ordenança, la
implantació de l’ordenança de patinets elèctrics: com s’ha aplicat, quin resultat o acompliment
ha tingut i si tenim un registre d’incidències.
Sr. Alcalde: Bé, no s’ha aplicat cap ordenança de patins elèctrics. Hi ha una normativa que va
treure la Generalitat, si no estic equivocat, però nosaltres no hem fet encara cap ordenança.
Tenim pendent de realitzar. El que es va fer és que en un moment donat, donat la problemàtica
que ens trobàvem en alguns llocs del municipi respecte a la utilització per part d’aquests
patinets elèctrics i utilització de les voreres i dels carrils bici, el que es va fer va ser un Ban
[Inaudible 01:27:18], va ser un Ban [Inaudible 01:27:20], d’acord, en el qual es deia, es feia una
sèrie de recomanacions, es deia, bueno, recomanació, no, es deia realment de segons quin
tipus d’aquests vehicles no podien circular pel carril bici ni per la vorera si no que tenien que
anar per la calçada, la velocitat, es van fer una sèrie de coses dintre d’aquest Ban [Inaudible
01:27:45] agafant-se també una miqueta a la cosa de, al tema de la normativa aquella
superior... Sí que és cert que s’està treballant amb una ordenança respecte això. No tenim
detectat cap incident important dintre del que seria...en referència als patinets, sobretot són els
patinets, des de la Policia Local en cap moment ens han passat cap incident ressaltable.
Sr. Pérez: Sabes lo que pasa, estamos mirando, de hecho hemos copiado o intentado copiar
algo de otros municipios que más o menos está. El problema es que es una cosa que se ha
implantado muy nuevo, en casi ningún sitio todavía está regulado. A más a más, es un aparato
muy vivo que evoluciona muy rápido y empezaron con un patinete eléctrico y ahora ya van
algunos que llevan más de 1.000 vatios i llevan una velocidad que pasan de 60. Sí que está
más o menos estipulado el tema de que a partir de la potencia…pero es que esto incluso está
en las ventas, en las tiendas donde se venden, no todo el mundo puede…es decir, el patinete
que necesite carnet no lo puede comprar un niño de 14 o 15 años, tiene que tener un carnet y
acreditar un carnet. Como se está dimensionando tanto el tema de la potencia, todavía es un
documento que más o menos se está acabando de redactar pero algo que convalide todos los
estados de caballaje, de vatios y tal todavía está un poco en stand by. Hemos copiado algunos
y hemos intentado implantarlo, como ha dicho el Sr. Alcalde, y lo que hemos intentado, ahora,
de momento, es avisar a la gente que vemos que llevan aparatos de potencia, les decimos que
vayan con el casco, más tema de aviso a la gente que está empezando a circular antes de
empezar a poder aplicar un reglamento que tendremos que aprobar y empezar a sancionar
pero, ya te digo, es que está muy vivo. En ningún sitio…cerrado, el documento, no está. Se
está moviendo. Sí es cierto que se está trabajando y yo espero que a final de año ya
tendremos algo más claro pero es verdad que hay patines que ya tienen 1.000 de potencia y
cogen 60-70 por hora y, claro, eso, una tienda que venda patinetes no se lo puede vender a
una madre que no tenga carnet que se lo compra a su niño porque esto es…y está así, hay
algunos críos que van con unos patines que dices…es verdad que en Miami, a raíz de la

problemática de la avenida Barcelona que se ha hecho todo, inicia a que la gente vaya por ahí
y, de hecho, este verano hemos tenido un poco de…bueno, avisar a la gente…y a los que
hemos visto que iban un poco con aparatos potentes se les ha parado, se les ha dicho que eso
no puede ser, que tienen que ir con casco y es verdad que hay gente que ya va cumpliendo
esa normativa pero es un documento que aún está vivo y se tendrá que acabar de cerrar.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més?
Sr. Vilajosana: Sí, jo volia comentar que, un cop que han passat ja els mesos principals de
l’estiu, ens agradaria saber quin és l’estat actual d’efectius del cos de la Policia Local, si hi ha
hagut noves baixes, noves incorporacions i en quina proporció estan cobertes les places
contemplades a la plantilla. També, com no podria ser d’altra manera, aquesta informació
també ens interessa molt saber-la en base a l’acord, a la moció que es va aprovar en el ple de
juliol de que en el moment en què hi hagués la disponibilitat de personal necessària es dotaria
al menys un agent l’oficina policial de Mont-roig del Camp. Això seria una part de la meva
pregunta i l’altre és que aquest estiu i no sé si estius anteriors tinc constància que la nostra
Policia Local no disposa de TPV per cobrar als estrangers quan se’ls agafa en una infracció
flagrant i se’ls imposa una sanció si no que se’ls ha d’acompanyar al seu domicili o caixer
automàtic perquè treguin els diners en efectiu i els paguin al policia. Això, jo trobo que, en un
lloc com el nostre municipi amb una enorme afluència de turisme estranger, que no té gaire
sentit, sobretot, tenint en compte que qualsevol entitat bancària que treballi amb l’ajuntament
ens cediria de manera gratuïta les TPV que volguéssim, llavors, pregunto que...només demano
que, en el cas de que així sigui, si no estic equivocat, que se solventi el tema cara a episodis
posteriors.
Sr. Pérez: Bueno, el tema de las plazas es verdad que este verano ha sido un poco singular
porque, aparte de que es cierto que ya tenemos pocos efectivos, han coincidido una serie de
condicionantes que hemos tenido muchas bajas y han coincidido todas en pleno mes de
agosto, julio y agosto. Se puso en contacto con Mossos d’Esquadra y, igual que nosotros
teníamos problemas de personal, ellos estaban igual que nosotros, de hecho, se incorporaron,
creo que eran 18 efectivos, de los 18 efectivos que se incorporaban me parece que, luego, de
vacaciones se iban 25 para toda la provincia de Tarragona o sea que más o menos está así.
Hemos intentado tirar de la gente que…los agentes que han podido hacer todas las horas
extras que han podido para intentar cubrir el servicio porque a veces teníamos incluso
problemas para intentar cubrir un mínimo de servicios y estamos en ello. Perdón. [Inaudible
01:33:09] Vamos a intentar incorporar las tres o cuatro plazas para sacarlas ya porque
realmente esto cada vez se hace más grande y es verdad que hace falta gente. En el tema de
pago con tarjeta, sé que esta semana ha habido una reunión, creo, con el Sr. Alcalde con el
tema de Bases para empezar a gestionar eso ya con el tema de los agentes porque legalmente
no, supongo que se tiene que aplicar bien el tema de cómo se debe hacer para aplicarlo bien, y
sé que ya están en marcha porque ya han hecho el procedimiento y si acaso, en todo caso, el
Sr. Alcalde que estuvo en esa reunión, sé que uno de los puntos era el tema de las multas a los
extranjeros para precisamente eso, la gente a la que se le multe, que se pueda… Yo creo que
ha pasado el verano y supongo que, una vez pasado el verano, para el año que viene ya estará
implantado y estará en funcionamiento. Pero el tema de las vacantes, vamos a hacer todo lo
posible para cubrir todas las posibles.

Sr. Vilajosona: Gràcies. Només...han marxat molts efectius de Mont-roig?
Sr. Pérez: Bueno, el problema es que hay gente que se va, otros piden excedencia, otros están
de vacaciones, otros han pedido traslado a otro sitio y bajas que hay…claro, el problema es
que ha coincidido, estamos hablando ya de una plantilla que es escasa y todo eso se ha
agrupado y la verdad es que este verano lo hemos pasado mal. Yo creo que no se había
coincidido tanto y en función de lo que usted dice de que haya un agente, el problema que
tenemos es que cuando no tenemos efectivos, el otro día se lo comenté en datos, a lo mejor el
89-95% de todos los actos que se hacen se hacen allá abajo en la costa porque es donde más
se masifica. Sube la Policía Local aquí cuando realmente hay una incidencia, aquí como en
todos los sitios. Pero es verdad que en cuanto se dote personal tiene que haber una persona
en el municipio, en la parte de Mont-roig.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? Esquerra?
Sra. Aragonès: Una mica, abans ha tret el tema, diu que avui al vespre es fa una, com una
trobada, una reunió, una convocatòria de persones vinculades al món cultural, he entès. La
meva pregunta és si són persones que es van apuntar a la comissió de dinamització del casc
antic, en el procés de participació ciutadana, quin criteri s’ha seguit per convocar algunes
entitats i d’altres no o alguns artistes o altres no i si està obert a la població en general o és
només sectorial per dir-ho d’alguna manera. Nosaltres ja tenim entès que no hi podem anar
perquè, igual com se’ns va excloure com a regidors a la comissió, que sí que ens hagués
agradat participar-hi per bonament poder contribuir a fer les propostes que volíem. En el seu
moment ja se’ns va dir que no hi podíem participar, se’ns va vetar l’assistència però, bueno, era
per fer una mica de seguiment, per estar-ne al corrent perquè no teníem constància d’aquesta
trobada i és perquè si també ens poden explicar qui està convocat i quina finalitat té.
Sr. Alcalde: A l’anterior comissió es va excloure o vetar a tots els grups polítics, no únicament al
grup d’Esquerra. Es va decidir que no entressin.
Sra. Aragonès: A tots els regidors, perdoni. Tots els regidors.
Sr. Alcalde: El criteri que s’ha seguit en aquesta primera trobada perquè és una primera presa
de contacte és una sèrie de persones que han demostrat el seu interès en algun moment donat
referent a aquest tema, gent que havia estat en el procés de participació a la primavera
passada i, com deia, és una primera trobada en la que es definirà una miqueta cap on anem i
com fem funcionar això. L’ajuntament no té cap...o l’equip de govern no té cap interès d’entrar
dintre d’aquest espai a fer propostes sinó que el que volem precisament és que sigui la gent
una mica que s’organitzi i que ens digui una miqueta cap on anar. Però no hi ha hagut un criteri
únic, és una reunió informativa que s’ha cridat a una sèrie de gent i que esperem que
properament vingui aquesta gent i segurament vindran altres.
Sra. Aragonès: S’ha fet com una mena de selecció de les persones que podien assistir-hi, se’ls
ha convidat personalment.
Sr. Alcalde: Sí, exactament.

Sra. Aragonès: Sense cap criteri...?
Sr. Alcalde: No.
Sra. Aragonès: I això no pot haver el perill de que hi hagi algú que pot representar a nivell
cultural que se senti d’alguna manera exclòs?
Sr. Alcalde: Segurament, segurament.
Sra. Aragonès: Segurament. Ho tenen en compte.
Sr. Alcalde: Sí però, fins on arribem, clar, on està el límit? Per això el que es pretén amb
aquesta primera trobada, d’aquí que surti al final qui falta, qui no falta, qui no podria venir, qui
no podria venir.
Sra. Aragonès: Val, molt bé. Una altra qüestió totalment diferent. Busco la regidora de Serveis
Socials, de Benestar social, la Sra. Ortiz. Recentment, en alguns ajuntaments s’ha rebut una
carta d’Endesa reclamant el 50% de l’impagament d’aquelles famílies vulnerables, fins i tot
rebent l’amenaça de que, si no, se’ls tallaria la llum. Era per conèixer si al nostre municipi hi ha
alguna reclamació d’aquestes factures i, cas que hi fossin, quina seria la resposta per afrontar
aquesta situació per part de l’equip de govern.
Sra. Ortiz: Hola, bon dia. Aquí al municipi de Mont-roig sí que s’ha rebut aquesta carta
d’Endesa, crec que és el mateix a tots els municipis, es demana el 50% del que puja l’import i,
bueno, ara fa un parell de setmanes es van fer vàries reunions amb l’Associació de Municipis
de Catalunya, amb la Federació, també, Catalana de Municipis i una altra a Terrassa. En
aquestes reunions s’ha fet un informe i, al final, tothom anirà en un mateix sentit. Al final, tots
anirem a una. En principi no es pagarà, de moment, i s’està gestionant a veure com se pot fer.
Però, bueno, de moment és la informació que tenim.
Sra. Aragonès: L’import, el coneix?
Sra. Ortiz: Sí, són 32.000 euros, uns 32.000 euros aquí a Mont-roig.
Sra. Aragonès: Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup de Junts? Ah, perdó, perdó, perdó.
Sr. Vilajosana: Aprofitant que s’ha fet una pregunta a la regidora de l’àrea social, només li volia
fer un prec, un prec que li demano, amb tota la cordialitat, que l’equip de govern garanteixi que
es mantindrà la política duta a terme fins ara pel seu antecessor pel que fa al Casal Obert i a
les seves prestacions per infants en situació de risc i pertanyents a famílies desafavorides.
Només faig aquest prec, ho demano si us plau.
Sra. Ortiz: Sí que continuem treballant en la mateixa línia, això sí que ho tenim molt marcat.

Sra. Aragonès: Bé, Sr. Alcalde, el mes...a meitat d’agost va fer una entrevista, algun mitjà li va
fer una entrevista i va explicar en aquesta entrevista una miqueta, el 12 d’agost al Digital, em
sembla, Tarragona Digital, per situar-lo, ho recorda? Perquè va explicar moltes coses...
Sr. Alcalde: Sí, suposo...
Sra. Aragonès: Va explicar tantes coses que ens hagués...també hagués estat interessant...
Sr. Alcalde: No sé quan va ser publicada, suposo que és una que vam fer...
Sra. Aragonès: A mi em consta del 12 d’agost, vaig apuntar-me la data que va estar penjada a
la xarxa perquè jo vaig llegir el Digital, no sé si algun mitjà se’n va fer...algun mitjà escrit també
se’n va fer ressò. Una mica perquè, bé, també ens hagués agradat com a oposició que ens
hagués explicat o que ens hagués donat a conèixer aquests principals objectius del mandat i no
enterar-nos o assabentar-nos a través de la premsa. Bé, en aquesta entrevista parla de moltes
coses, sobretot del Pla Estratègic, però nosaltres avui volem encarar dos d’aquests projectes
que anomena amb aquesta entrevista, sobretot, perquè acaba la seva declaració en aquesta
entrevista fent una declaració d’intencions que nosaltres desitgem que siguin no només
intencions sinó que siguin fets consumats, mostrant-se obert de cara a l’oposició, al ser màxim
transparent, a fer-nos partícips d’aquests dos projectes, estic parlant de la plaça Miramar, que
d’alguna manera ja en vam poder participar a través del procés de participació, i sobretot en la
redacció de projecte de l’espai cultural. La plaça Miramar va dir que, en principi, començaven
les obres del dia 16, era per conèixer si aquesta data es manté fixe, si hi haurà terminis
d’execució d’aquesta obra. Estem pendents també de l’obertura del pàrquing que van dir que
s’obriria, fins i tot, setmanes prèvies a l’inici de les obres, al mes d’agost, cap a final del mes
d’agost aquest pàrquing estaria obert perquè, d’alguna manera, la dinamització d’aquesta plaça
i els costums diaris de la gent ja associés poder aparcar en aquella zona. Veiem que sí que
s’estan fent coses però encara no està obert al públic. Per tant, terminis, terminis de si es
comencen, quan s’acabaran, encara que sigui...ja sabem que això de les obres no es “un dia
començo i tal dia acabo”, eh! I, després, pel tema de la redacció del projecte de l’espai cultural,
també que en aquesta entrevista es brinda a donar veu a l’oposició en temes tan importants i
pel fet de que no ens ho trobem tot fet, si podríem participar ja que s’està redactant el projecte
d’aquest equipament municipal tan important i tan necessari, si hi podríem participar, en quin
moment està i, bé, si hi som a temps.
Sr. Alcalde: Gràcies. A veure, em diu que li hagués agradat que li hagués explicat a l’oposició
abans que a la premsa les prioritats del nostre govern pels propers quatre anys. Ho entès així?
Sra. Aragonès: Sí, bueno, també estic així com una mica confosa perquè fa un moment que ha
dit que encara no saben què faran, encara no saben què passarà al 2020 o què han de fer al
2020, per tant, jo veia que a l’agost vostè ho teia molt clar perquè en aquesta revista ho
detallava molt concretament però fa un moment ha enfocat que al 2020 pot ser que hi hagi
hagut canvis, per això ho comento.
Sr. Alcalde: No, no hi ha cap canvi, no ho hi cap canvi des de la meva presa de possessió que
en el meu discurs ja vaig marcar una miqueta quines eren les línies, no sé si ho recorda, però
ja ho vaig fixar allà. L’únic que vaig fer a l’entrevista és el que vaig dir, en certa manera, amb el

meu discurs d’investidura o de presa de possessió. En un principi la plaça Miramar està previst
que comencin el dia 16, no tenim constància que l’empresa hagi dit el contrari. Em consta que
han estat en converses últimament. Que el 16 vindran i començaran a tallar carrers, no ho
sabem però que està previst pel dia 16, és així. El pàrquing està en la fase, està pràcticament
acabat. Falten detalls. No sé si el 16 estarà obert, no en tinc constància. Enrique. [Inaudible
01:45:41] Pràcticament, d’acord? Val. I respecte a l’espai cultural...però no és només amb
l’espai cultural, nosaltres ja en el passat mandat, quan hem tirat endavant projectes hem donat
veu no només a l’oposició sinó a la gent. Hem intentat ser el màxim participatius possible i el
mateix farem en aquest mandat, d’acord? No tancarem res sense tenir l’opinió, i més en
projectes d’aquestes característiques, una altra cosa és que sigui una obra petita, però en
projectes d’aquestes característiques buscarem tenir el màxim consens i la màxima participació
tant dels partits representats al ple com d’entitats que puguin també dir la seva. En quina fase
està aquest projecte? Està en fase de propostes molt bàsiques en el qual sí que volem tindre
un document base per tal de portar-ho damunt de la taula i debatre, no anar de zero, sinó que
l’arquitecte municipal i els arquitectes que van guanyar el concurs estan en fase de debat. Que
no únicament, ja els avanço, no únicament s’està parlant d’aquest espai, sinó que s’està parlant
de tot l’àmbit d’equipaments que tenim allà, des del camp de futbol, l’institut, el poliesportiu, tot.
Es vol fer una miqueta de reordenació també perquè és bastant caòtic, entrades, sortides,
accessos, tot això també en aquest projecte es vol contemplar i s’està contemplant. En el
moment que tinguem una primera proposta de sortida per debatre es donarà veu als membres
del ple, com deia, i si és necessari també es valorarà dintre de la població que digui la seva.
Sra. Aragonès: Entenent del que fa referència a la reordenació dels equipaments, s’entén que
l’espai cultural s’ubica definitivament, sí? Té ubicació definitiva al costat del centre de dia?
Sr. Alcalde: Sí però això ja estava definit.
Sra. Aragonès: Però és ja definitiu? Sí, no?
Sr. Alcalde: Les bases del concurs parlaven així, en cap moment, no sé si vostès han plantejat
algun altre espai, vostès havien plantejat algun altre espai? No? [Inaudible 01:48:10] Sempre,
durant el passat mandat, sempre hem parlat d’aquest espai, no em consta que cap grup m’hagi
o ens hagi traslladat “escolta, un altre lloc” i s’està treballant sobre aquest espai. El que també
s’està valorant a lo millor no posar dintre de l’espai cultural el casal d’avis. S’està buscant una
ubicació alternativa que doni...però això són propostes que s’estan treballant tècnicament i, una
vegada estiguin, més que res per no partir de zero perquè si partim de zero el debat pot ser
molt extens. S’està valorant més tècnicament i a partir d’aquí ho ficarem damunt...
Sra. Aragonès: I el termini de les obres de la plaça Miramar?
Sr. Alcalde: No ho recordo, no sé si era...
Sra. Aragonès: Eren tres-quatre mesos?
Sr. Alcalde: No ho recordo. Tu, Ferran, a lo millor? Te’n recordes? Cinc mesos. Gràcies,
Ferran.

Sra. Aragonès: Cinc mesos. Val, gràcies. I ja acabo amb una felicitació per l’equip de govern
perquè fa uns dies, unes setmanes, ens vam assabentar que el grup de colònies, l’esplai Els
Brivalls, ara sí té un equip, bueno, un equipament, un espai...
Sr. Alcalde: Un local.
Sra. Aragonès: ...un local per dur les seves activitats de forma digna perquè, evidentment, el
lloc on estaven embotits i després de passar anys fent aquesta petició. A més a més, jo recordo
personalment que en la proposta d’acord amb els Socialistes i Esquerra Republicana pel
mandat aquest que no va poder...
Sr. Alcalde: Fructificar-se...
Sra. Aragonès: ...fructificar, Esquerra Republicana també ho havíem escrit, “ostres, oferim un
espai digne a aquest grup de joves que estan oferint un servei de qualitat a molta canalla del
poble”. Per tant, felicitats i gràcies per haver facilitat...
Sr. Alcalde: Molt bé. Això especialment li ha de dir a la regidora que és qui ha portat aquest
tema i... Per part del grup de Junts?
Sr. Chamizo: Sí, jo només tinc una pregunta avui i és referent al següent i jo crec que és un
tema important per...no sé si per fer un futur debat o què. Fa uns dies ha sortit als diaris que la
Generalitat ha licitat ja l’estudi del Tren-tram o Tren-tramvia, digues-li com vulguis, i a més ho
ha fet incorporant un ramal més cap a l’aeroport. Jo, la meva pregunta era si vostès havien vist,
s’havien fet ressò d’aquesta notícia i si s’havien plantejat o estaven encara en les mateixes del
que en vam parlar una vegada, del tema que es va aprovar aquí per tots els grups, el
desmantellament de les vies. Per què fem això? Pensem que Mont-roig Miami amb el tema del
tren, el Tren-tram en principi podria sortir beneficiat. Pensem que, de moment, només amb les
línies d’autobusos estem una mica aïllats i ara que s’ha obert i sembla ser que tot això va en
serio, doncs, ostres, a lo millor és parlar amb la Generalitat a lo millor a veure si ens podem
incorporar o a veure en quin tram d’estat es troba aquest projecte perquè, clar, tenint en
compte que municipis importants que han tingut el problema també de les vies com Salou,
Cambrils, doncs, al final s’afegiran a aquest projecte era a veure una mica com es podria donar
llum a això i que pogués parlar també la ciutadania i els grups polítics i demés a veure si
aquesta opció de futur pels municipis veïns podíem fer-la nostra també.
Sr. Alcalde: Gràcies. Nosaltres estem a favor de que el tramvia arribi al nostre municipi, ho he
dit sempre, el que no estem a favor és de que es mantinguin les infraestructures que hi ha en
aquests moments. O sigui, una cosa és un tramvia que va a peu de carrer pràcticament i una
altra cosa són les vies que tenim ara que són talussos que impedeixen el traspàs. Això ja se li
va traslladar l’any 2015 al secretari de Mobilitat d’aquell moment. Nosaltres no estem en contra
del Tren-tram, el que no volem és mantenir aquesta via actual de tren.
Sr. Chamizo: [Inaudible 01:52:44] em sembla que, tal com està redactat el projecte ara, pel que
m’han explicat perquè no he acabat de...em sembla que seria mantenir la mateixa via però de
manera diferent.

Sr. Alcalde: Nosaltres el que diem és que...
Sr. Chamizo: D’una manera totalment plana, tipus tramvia Barcelona i Diagonal.

Sr. Alcalde: Nosaltres no ens hem ficat en contra d’això en cap moment, sempre hem dit el
mateix. Mentre no es faci això que vostè està dient, el que volem és que aquest espai s’aprofiti
d’alguna manera i per això parlem de que es faci una via verda. Que a la titularitat d’aquest
espai, ja sigui de l’estat, de la Generalitat o de l’ajuntament, es mantingui la qualificació
urbanística d’espai ferroviari, ho estem dient des del principi. Però el que no volem és que
mentre no es faci el projecte, mentre no s’adjudiqui, mentre no es faci tinguem aquesta barrera.
No ho diem només nosaltres sinó que el projecte d’impacte ambiental que va lligat a la
construcció de la nova via del tren diu clarament que en el moment que es fiqui en
funcionament la nova via s’ha de desmantellar l’actual i això és el que nosaltres defensem i és
el que volem. Si la Generalitat vol portar la via, el tramvia al nostre municipi nosaltres no estem
en contra. El pot portar per on passa ara, el pot portar per l’avinguda...perdó, per la N-340 i, si
no, l’ajuntament té suficient espai per portar-lo per qualsevol altre lloc però el que ha de dir la
Generalitat que realment vol arribar fins a Hospitalet de l’Infant amb un tramvia, vol fer aquesta
inversió, però això a nosaltres no ens ho ha traslladat en cap moment.
Sr. Chamizo: En principi, la idea de la Generalitat era arribar fins a Hospitalet amb aquest
tramvia, és a dir...i sempre, des de l’ajuntament, s’ha dit que via verda i via verda. Joc rec que
si realment es pot aprofitar encara que es desmantelli...es pot aprofitar pel mateix lloc aquesta
via jo crec que per Miami i per Mont-roig crec que és algo interessant i sobretot perquè
municipis veïns que han tingut problemes molt greus amb la via, com és Salou o com és
Cambrils, al final s’afegiran i a més amb una connexió, amb un ramal a l’aeroport que pel
turisme jo crec que és una activitat de futur que podem desenvolupar i que milloraria el nostre...
Sr. Alcalde: Insisteixo que nosaltres en cap moment hem dit que no, simplement que amb
aquesta infraestructura actual, nosaltres no el volem. I les primeres converses que es tenien
era que això no era un tramvia sinó que era un Tren-tram, d’acord? És un mix de tren i tramvia,
d’acord? I això el que suposava era mantenir el tipus de via que tenim en aquests moments i
això nosaltres no volíem aquesta barrera i per això dèiem que no. Però l’espai es manté, l’espai
no desapareixerà. L’espai per on passa la via del tren es manté, la qualificació urbanística,
nosaltres tenim tota la voluntat de que es mantingui. Nosaltres lluitarem perquè aquesta,
perquè la propietat d’aquest espai passi a ser municipal, també ho farem això per tindre
nosaltres...però la qualificació urbanística no la canviarem, per lo tant, quan la Generalitat
vulgui portar un tramvia fins al nostre municipi, nosaltres, encantats.
Sr. Chamizo: D’acord, però si la Generalitat vol portar el tramvia fins Cambrils, jo crec que ha
de ser l’ajuntament qui manifesti la seva intenció amb el que vostè m’està explicant...
Sr. Alcalde: Però això jo ja ho he traslladat a la Generalitat, eh!
Sr. Chamizo: Ja ho ha traslladat vostè això a la Generalitat?

Sr. Alcalde: Des del primer dia, li estic dient. El setembre del 2015, una reunió a la
Subdelegació, a la Delegació del Govern de la Generalitat amb el secretari de Mobilitat d’aquell
moment.
Sr. Chamizo: Ricard Font.
Sr. Alcalde: Perdó?
Sr. Chamizo: Ricard Font.
Sr. Alcalde: El Ricard Font, ja li vaig traslladar “escolti, si vostès, nosaltres volem però ens
desmunten tot això, o sigui, que no es quedi això, ni les catenàries, ni la via actual, tot això,
fora”. Nosaltres, encantats. Ara, jo crec que la Generalitat també fa números i portar un tramvia
des de Cambrils, des de l’estació de Cambrils fins a Miami que són 12 kilòmetres, suposo que
fa números i dirà “això em costa tant, ho amortitzaré o no ho amortitzaré i amb quant temps ho
amortitzarem?”, això també. Hi ha una realitat que al nostre municipi, a Miami, hi viuen 8.000
persones i 4.000 a Hospitalet, són 12.000 persones. No estem parlant com a Cambrils que són
trenta i pico mil o Salou que són trenta i pico mil. Hi està a una distància molt curta l’aeroport.
Hi ha un tema també d’inversió que entenc que la Generalitat també s’ho ha de fer mirar, s’ho
ha de pensar i tots també hem de ser conscients, o sigui... Hem de lluitar perquè el nostre
municipi tingui un tramvia? Sí, però jo primer vull que em facin l’escola de Miami del Joan Miró,
perdó, del Marcel Esquius, i que em facin l’institut i que m’arreglin el Mare de Déu de la Roca,
primer de tot és això. Hi ha altres mancances, moltíssimes altres mancances que hi ha, que
són necessàries que crec que la Generalitat ha d’afrontar. Està parlant d’un tramvia, queda
molt bonic, els titulars són molt macos però també li dic, no sé si ho veurem.
Sr. Chamizo: Bueno, tot és prioritat, tingui en compte que això és un projecte que no serà d’ara
per ara. Potser la Mare de Déu de la Roca o aquest institut sí que és prioritari però jo suposo
que la Generalitat també fa les seves prioritats en base als pressupostos que té. Jo només li
comento perquè entenc que és un tema important, és un tema important de debat que potser
també els veïns haurien de dir la seva igual que potser nosaltres. És a dir, si vostè al 2015 va
tenir aquesta, amb el Ricard Font, aquesta entrevista, potser ara les tornes han canviat i potser
ara al menys veiem que s’està començant a licitar i s’estan fent coses. És a dir, això no es farà
en un any o dos anys, jo crec que això trigarà quatre, cinc o sis anys i és una oportunitat molt
bona de futur perquè si ara no pugem al tren, per dir-ho d’alguna manera, ja no vindrà mai més.
Penso jo. Gràcies.
Sr. Alcalde: Nosaltres, paral·lelament amb això, el que sí que estem fent i ho reprendrem ara, ja
ho vam fer les passades i reprendrem ara, és que el que en aquests moments pot fer la
Generalitat i tampoc està fent és ficar més línies de comunicació entre Reus, Tarragona i el
nostre municipi i fer llançadores, com hem demanat, autobusos llançadores fins a l’Hospital
Sant Joan i això tampoc ho està fent la Generalitat. Clar, jo puc demanar un tramvia, clar que
ho puc demanar però primer anem a demanar allò que és més realitzable. I ja ho hem demanat
el tramvia però, si anem a demanar coses a la Generalitat, comencem pel més bàsic i entenc
que la Generalitat té les mans lligades perquè té un pressupost prorrogat, jo penso, que a tres
anys ja i va com va. Perdó? Dos i mig. Clar, això també és una dificultat. Jo el que els vull
traslladar és que en cap cas aquest equip de govern està en contra de la vinguda, de l’arribada

del Tren-tram al nostre municipi, el que estem en contra és de mantenir aquesta via del tren
que talla el municipi en dos amb aquest tipus d’infraestructura i que, si la Generalitat vol fer
aquesta inversió o l’estat, nosaltres estem encantats i que, mentre això no passi, el que volem
és que es desmantelli i després de desmantellar volem que s’aprofiti amb una via verda que
també serà molt positiva pel municipi, molt positiva. Per què? Perquè un tramvia va a la
velocitat que va. El tramvia a què pot anar? A 60, a 70, a 80? D’acord? I una bicicleta també va
a 50-60, d’acord? En una distància de 10 kilòmetres no hi ha tanta diferència i també és una via
important, igual que la N-340, volem rebre la N-340 per convertir també en una via de
comunicació més sostenible que la tenim ara. Que el tramvia és molt bonic i que està molt bé?
D’acord, però hi ha altres alternatives, també. No sé qui m’havia dement la paraula.
Sr. Pellicer: Només fer un apunt. A Salou tenen la via a peu pla, dubto que Salou, si la tingués
alçada com Miami, acceptés un tramvia. Nosaltres acceptarem el tramvia immediatament però
que ens baixin això a peu pla com a Salou, res més.
Sr. Chamizo: Clar, és que el tramvia serà a peu pla. [Inaudible 02:01:05] Ja sabem que tots els
serveis públics són deficitaris, bueno, ja però si la idea quan nosaltres vam parlar fa un any i
mig era que la intenció era deixar un tramvia tipus semblant Barcelona a peu pla, pues, escolta,
si nosaltres ens podem afegir a aquest tren, per dir-ho d’alguna manera, crec que és una
alternativa molt important. Ja sabem que tots els serveis públics són deficitaris, no? L’autobús
municipal és deficitari, no? I el mantenim, no? Doncs, escolta, si és una opció de futur, el nostre
grup municipal pensa que es podria valorar. Si és inviable, nosaltres serem els primers de dir
“eh, que això és inviable” però si ha una petita possibilitat de no deixar aïllat el nostre municipi
quan municipis veïns poden tenir una oportunitat més de futur si el ramal va cap a l’aeroport,
pues, escolta, jo crec que al menys és traslladar-ho a la Generalitat, intentar fer una petita
reunió per definitivament tirar endavant o descartar el projecte futur. Això és el que nosaltres
volíem fer aquest prec o fer aquesta idea o aquest petit debat que s’ha mantingut aquí. Gràcies.
Sr. Alcalde: Com li vaig comentar l’altre dia, hem demanat hora amb el conseller de Territori. Si
hi anem plegats, que no sé si hi anirem plegats o no hi anirem plegats, ho traurem allà damunt
la taula, ho ficarem una altra vegada i ho traslladarem en persona, sense cap problema. Alguna
pregunta més? Doncs, s’
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
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