
ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2019/14 (Legislatura 2019-2023) 
Caràcter de la sessió:  Ordinària 
Convocatòria:   4 d’octubre de 2019 
Data:    9 d’octubre  de 2019 
Horari:    13:00 h. – 14:15 h. 
Lloc:    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+ 
 
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs 
 
 
Xavier Tardiu Bonet, Secretari  
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+ 
 



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: Doncs, donaríem inici... Bon dia a tothom, donaríem inici al Ple. 
 
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 12 de  

setembre de 2019. 
 
Sr. Alcalde: El primer punt de l’ordre del dia és aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 
12 de setembre del 2019. Si hi ha algun comentari. Sí, per part del grup d’Esquerra. 
 
Sra. Aragonès: Bon dia a tothom. Només dir que el punt 9 de Mocions, aclarir que la moció que 
vam presentar el grup d’Esquerra referent al llegat del Juanillo la va defensar el company 
Vilajosana, més que res perquè a l’acta hi consta el meu nom. A veure si es podria modificar. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Si no hi ha res més, la donaríem per aprovada. 

 
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció 
de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 12 de setembre de 2019.  
 
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 
 
2. Donar compte dels Decrets del número 2231 al 2651 de l’any 2019. 
 

Sr. Alcalde: El punt dos és donar compte dels decrets, del número 2.231 al 2.651 de l’any 2019. 
Han rebut els decrets? No sé si tenen de fer algun comentari. No? No? 
 
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió 
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit 
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia. 
 
 
3. Hisenda. Expedient 9964/2019. Donar compte del decret d’alcaldia de data 10 
de setembre de 2019 pel qual s’aproven les línies fonamentals del pressupost. 
 
Sr. Alcalde: El punt tres és donar compte del decret d’Alcaldia de data 10 de setembre del 2019 
pel qual s’aproven les línies fonamentals del pressupost. Tindria la paraula el regidor 
d’Hisenda. 
 
Sr. López: Bona tarda a tothom. Com bé diu el decret, són les línies fonamentals del 
pressupost de l’any 2020. Són unes línies tendencials que, molt resumit, el que diu és que 
aquest any acabarem amb un 69% de deute viu. Amb aquesta línia continuista, l’any que ve, si 
no hi ha inversions, està previst acabar amb un rati de deute viu del 48%. Això no treu que 
durant l’any no es faci alguna inversió i això torni a pujar el percentatge que toqui, d’acord? 
 



Sr. Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha algun comentari per part dels grups. No? Doncs...sí? 
 
Sra. Aragonès: Dues coses. Entenem, per tant, que el Pla econòmic-financer que es va aprovar 
el juny del 2018 es fa en aquestes línies fonamentals pel fet de que la projecció ha de ser molt 
més acurada del que s’havia previst? 
 
Sr. López: No. El Pla econòmic-financer acaba enguany, que és, bueno...exacte, acaba al 
2018-2019. L’any que ve ja no estem dins d’aquest Pla econòmic-financer. El que vol dir és que 
nosaltres estem per sota del que era la previsió, està per sota del 70%. Com bé sap, per sobre 
del 70% s’ha de demanar autorització per demanar crèdit, per sota del 70% s’ha d’informar, 
sempre que no sobrepassem el 70%. I, com bé sap, el límit màxim d’endeutament dels 
ajuntaments era el 110% del pressupost. 
 
Sra. Aragonès: Aprofitem una mica l’ocasió parlant de prepressupostos o de línies fonamentals, 
de que confiem i ens agradaria que d’alguna manera durant l’elaboració dels pressupostos, que 
no sabem si ja hi estan treballant o probablement serà una tasca en breu, que tinguessin en 
compte l’opinió de l’oposició. El grup d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres es posa a 
disposició de l’equip de govern per poder també...si tindrien en compte la nostra opinió. 
 
Sr. López: Molt bé, moltes gràcies. Ho parlarem amb l’equip de govern. Entenc que no hi hauria 
problema en escoltar les seves propostes. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, passaríem al següent punt. 
 
Sr. Chamizo: Perdó, perdó. 
 
Sr. Alcalde: Sí? 
 
Sr. Chamizo: Potser no he aixecat la mà amb suficient antelació. Jo només volia fer un petit 
comentari arrel del que es va parlar a la Comissió Informativa. Jo volia...això és un donar 
compte d’un informe que s’envia al Ministeri d’Economia i jo, la meva pregunta, segurament 
serà molt tonta, és què passa si el pressupost que vostès elaborin pel 2020 difereix molt del 
que aquí s’acaba d’enviar? Perquè, clar, si ara pel 2020 pensen fer una inversió d’un milió i 
mig, dos milions, podem...no sé si incompliríem la regla de la despesa o no, clar, no sé si el 
Ministeri després té una sèrie de mecanismes per detectar tot això. 
 
Sr. López: Això potser t’ho podrà contestar millor l’alcalde però, en principi, no hi ha previsió 
d’endeutar-nos, de fer un deute de cara a l’any que ve. És així? 
 
Sr. Alcalde: D’entrada, els pressupostos que es plantegen, que s’estan començant a plantejar, 
no preveuen inversions per l’any que ve. En tot cas, si després durant l’exercici es contempla 
alguna inversió o es decideix fer alguna inversió, no influeix en el decret aquest que s’ha signat 
que el que marca són les línies fonamentals perquè no és condicionant això, no és 
condicionant. De res.  

 



Identificació de l’expedient: Línies Fonamentals del Pressupost 2019-2020 

Número d’expedient: 9964/2019 

Tràmit: Donar Compte al Ple 

  

ANTECEDENTS 

1.     En data 20 d’agost de 2019 mitjançant decret d’alcaldia es va encarregar a la Intervenció 
Municipal l'informe corresponent a les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2020 
d'acord amb els criteris establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, així com amb les seves normes de desenvolupament, 
com per exemple l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació. 

2.     En data  9 de setembre de 2019 la intervenció municipal va emetre informe sobre les línies 
fonamentals del pressupost. 

3.     El 10 de setembre de 2019 mitjançant decret d’alcaldia es va aprovar les línies 
fonamentals del pressupost del 2019-2020 el qual s’adjunta a continuació i se’n dóna compte. 

4. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de gestió interna, govern 
obert i hisenda de data 2 d'octubre de 2019. 

DECRET D’ALCALDIA 

Identificació de l’expedient: Línies Fonamentals del Pressupost 2019-2020 

Número d’expedient: 9964/2019 

Tràmit: Resolució  

1. ANTECEDENTS 

1. El 13 de Juny de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar el Pla Econòmic Financer 2018-2019, 

conseqüència de l’incompliment de les Regles Fiscals en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 
degut a les polítiques d’Inversió d’exercicis precedents.  

2. El pla Econòmic Financer 2018-2019 és la base per a la confecció de les línies fonamentals del 

pressupost: 

    PREVISIÓ 
INGRESSOS    2019 
Capítol 1    11.312.554 
Capítol 2    176.388 
Capítol 3    4.143.673 
Capítol 4    4.197.157 
Capítol 5    94.981 



Ingressos corrents     19.924.753 
Capítol 6    0 
Capítol 7    2.613.015 
Ingressos de capital    2.613.015 
Capítol 8    52.088 
Capítol 9    333.000 
Ingressos financers    385.088 
INGRESSOS TOTALS     22.922.856 
     
DESPESES    2019 
Capítol 1    8.856.051 
Capítol 2    7.689.100 
Capítol 3    123.568 
Capítol 4    246.479 
Capítol 5    0 
Fons de contingència    0 
Despeses corrents     16.915.199 
Capítol 6    2.799.186 
Capítol 7    44.425 
Despeses de capital    2.843.611 
Capítol 8    52.083 
Capítol 9    2.054.341 
Despeses financeres    2.106.424 
DESPESES TOTALS     21.865.235 

*Pressupost consolidat 

3. Les principals polítiques que inspiren aquestes línies fonamentals són: 

a) Les tendències aprovades en el Pla Econòmic Financer 2018-2019 per tal de retornar a 
l’acompliment de situació d’equilibri pressupostari pel 2019, l’objectiu de deute públic i Regla de 
la despesa.   

b) Les tendències del  Pla pressupostari a mig termini 2019-2021 si bé, la liquidació del 
pressupost del 2018 i els fets posteriors determinen una projecció més acurada en el Pla 
Econòmic Financer 2018-2019. 

4. Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 d’agost de 2019, es va sol·licitar Informe 
d’Intervenció per a determinar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2020. 

5. L’Interventor ha emès informe sobre les línies fonamentals del pressupost proposades per 
l’alcaldia. 

  

2. FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals 
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies 



fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als 
requeriments de la normativa europea. 

2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen 
l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de 
setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que 
han de contenir almenys la següent informació: 

        Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de 
les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

        Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat 
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant 
dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de 
finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.  

        Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant 

pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a  

compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals 

rúbriques.  

        Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de 
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

         Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una 
comparativa homogènia amb l'exercici precedent. 

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- 
financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves 
funcions. 

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

RESOLC 

1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2020, d'acord amb el 
següent quadre: 

OBJECTIU ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: 2020 
Superàvit no financer 2.178.981,06 
Ajustos -460.507,55 
Capacitat de finançament 1.718.473,50 

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA   
Despesa màxima  20.873.314,66 



Despesa pressupost 18.560.456,17 
Marge de compliment 2.312.858,49 

OBJECTIU DEL DEUTE   
TOTAL DEUTE VIU 9.979.392,32 
Ingressos corrents ajustats 20.639.437,23 
RATI DEUTE VIU 2020 48,35% 

ESTALVI CORRENT   
Estalvi corrent  2.227.114 
Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini  2.178.982 

Estalvi corrent després d’amortitzacions 48.131 
Amortitzacions extraordinàries previstes al capítol 9 i 
no finançades amb ingressos corrents   
EC ajustat 48.131 

EQUILIBRI    
Equilibri pressupostari Equilibri 

a)     contemplen  estabilitat pressupostària,  

b)     contemplen el compliment de la regla de la despesa,  

c)     contemplen  el compliment de l’equilibri pressupostari  

d)     contemplen  el compliment de l’anivellament pressupostari  

e)     contemplen  el compliment de l’objectiu del deute  

  

2. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici 
2019 són les següents:  

  PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2019 2019-2020 2020 
Capítol 1 11.356.179,47 2,39% 11.627.075,06 
Capítol 2 188.297,48 32,77% 250.000,00 
Capítol 3 4.030.542,47 2,28% 4.122.534,72 
Capítol 4 4.315.735,72 2,20% 4.410.481,73 
Capítol 5 229.345,72 0,00% 229.345,72 

Ingressos corrents  20.120.100,86 2,58% 20.639.437,23 
Capítol 6 0,00   0,00 
Capítol 7 2.000.000,00 -95,00% 100.000,00 

Ingressos de capital 2.000.000,00 -95,00% 100.000,00 
Capítol 8 23.588,33 36,03% 32.088,33 



Capítol 9 0,00   0,00 

Ingressos financers 23.588,33 36,03% 32.088,33 

INGRESSOS TOTALS  22.143.689,19 -6,20% 20.771.525,56 

        

DESPESES 2019 2019-2020 2020 
Capítol 1 8.705.000,00 2,57% 8.928.409,49 
Capítol 2 7.880.000,00 10,75% 8.727.443,50 
Capítol 3 68.361,46 -15,51% 57.760,11 
Capítol 4 826.586,31 -15,47% 698.710,38 

Despeses corrents  17.479.947,77 5,33% 18.412.323,48 

Capítol 5     0,00 

Fons de contingència     0,00 
Capítol 6 0,00   60.000,00 
Capítol 7 3.765.966,16 -97,66% 88.132,69 

Despeses de capital 3.765.966,16 -96,07% 148.132,69 
Capítol 8 32.087,00 0,00% 32.087,00 
Capítol 9 2.054.244,00 6,07% 2.178.982,38 

Despeses financeres 2.086.331,00 5,98% 2.211.069,38 

DESPESES TOTALS  23.332.244,93 -10,98% 20.771.525,56 

        

Ajustos SEC -654.900,60   -460.507,55 

Capacitat/Necessitat de finançament 219.286,32   1.718.473,50 

Deute viu a 31/12 12.091.674,71 -17,47% 9.979.392,32 
Operació Tresoreria 0,00   0,00 
Préstecs 12.091.674,71 -17,47% 9.979.392,32 

Ràtio de deute viu /Ingressos corrents 60,10% -19,55% 48% 

*A la previsió de la liquidació de despeses del 2019 no s’inclou el fons de contingència 

 3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 

4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament 
d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

 El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.  

4. Secretaria. Expedient 8251/2019. Aprovació, si escau, del règim retributiu dels 
càrrecs electes membres de la comissió executiva de l’Ens públic empresarial de 
serveis i obres Nostreserveis. 

Sr. Alcalde: El punt quatre seria aprovació, si s’escau, del règim retributiu dels càrrecs electes 
membres de la Comissió Executiva de l’ens públic empresarial de serveis i obres de l’empresa 
Nostreserveis. En aquest cas, en el seu moment, no es va contemplar dintre de les retribucions 



que es van aprovar en el seu moment, com deia, el règim retributiu de les comissions 
executives i aquí es fa un import de 80 euros l’assistència per tots aquells regidors que no 
tinguin dedicació dintre de l’ajuntament sinó que estiguin per assistència en el seu sistema 
retributiu. Alguna pregunta? No? No? Sí? Vale. 
 
SR. Vilajosana: Crec que el Sr. Alcalde ja ho acaba d’aclarir. Volia preguntar, perquè 
senzillament ho desconeixia, si en anteriors legislatures, anteriors mandats, la Comissió 
Executiva era retribuïda i ja sembla que crec que no. 
 
Sr. Alcalde: Crec que no, crec que no era retribuïda en passats mandats. [Inaudible 06:46] Sí, 
ja està...no...no era... 
 
Sr. Vilajosana:  Jo volia fer tres o quatre consideracions. Primera, si em pogués explicar per 
quin motiu es decideix de que a partir d’ara sigui retribuït. L’altra pregunta... Si li sembla bé, li 
faig totes i així... 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Vilajosana: L’altra pregunta seria si en el cas de Nostraigua també tenen previst la creació 
d’una comissió executiva. En el cas afirmatiu, si també seria retribuïda. I, en darrer lloc, el que 
ja vaig comentar en el Consell d’Administració, la proposta o la petició de que en aquesta 
Comissió Executiva, que entenc no té les mateixes funcions que tindria una Junta de Govern a 
l’ajuntament sinó que té unes funcions diferents, si podrien estudiar la possibilitat de que el 
representant d’algun dels grups de l’oposició pogués formar part d’aquesta Comissió Executiva. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Per què ara es paga i abans no es pagava? És un òrgan de decisió en el 
qual lo normal és que estigui retribuït, d’acord? Pensi que aquells regidors que no tenen una 
dedicació sinó que cobren per assistència no fan únicament feina de la seva regidoria en el 
moment que van a aquests òrgans sinó que durant tots els dies, a totes hores de la setmana, 
estan fent feina. Al final, el que es pretén és compensar amb aquesta retribució igual que a la 
resta, compensar la tasca que fan els regidors. No està previst que es creï cap comissió 
executiva a Nostraigua, per  tant, tampoc està previst que es retribueixi. I, respecte a la 
proposta, aquesta Comissió Executiva està formada únicament per regidors que tenen 
competència o que les seves regidories tenen a veure amb l’empresa. Assisteix el regidor 
d’Esports, assisteix el regidor...sí, no existeix, és més una comissió executiva, de treball, en la 
qual evidentment no es planteja la incorporació de membres que no estiguin dintre de l’equip 
de govern. Per part... Sí? Per part del grup de Junts? Ah, no, és que jo tampoc... 
 
Sr. Chamizo: Nosaltres en aquest punt mantindrem la mateixa línia que vam mantenir en el ple 
del juliol passat i el que sí els haig de manifestar que el nostre grup municipal està una mica, té 
una mica de malestar perquè, aquesta Comissió Executiva, es va aprovar el seu funcionament 
dues setmanes abans en el Consell d’Administració de Nostreserveis. Pensem que, com a punt 
d’aquell Consell d’Administració de Nostreserveis, no costava res dir “la creació, els dimarts i 
dijous de cada mes i que estaria retribuïda” per ser tots més transparents. Suposo que ara em 
dirà “ho podria haver preguntat”, bueno, ja ho vam preguntar al mandat passat i, com bé s’ha 
dit aquí, no estava retribuïda. Però li hem de manifestar el nostre malestar que pensem que tot 



el que afecti econòmicament a Nostreserveis pensem que s’hauria d’haver passat pel Consell 
d’Administració. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé. L’òrgan que té la competència d’aprovar les assistències, la retribució 
d’assistència de diferents òrgans, tant de l’empresa com de l’ajuntament, és precisament el ple 
que és per on passen. No es va passar per allà perquè no és l’òrgan competent en aprovar, si 
no, s’hagués passat per allà i no s’hagués passat per aquí. Respecte a que no es va dir en 
aquell moment, jo no vaig assistir a aquest consell, si ho haguessin preguntat o si no a lo millor 
sí que...bueno, el que sí que li puc assegurar que això està previst des del dia següent de que 
em van nomenar alcalde o al cap de tres o quatre dies ja estava prevista aquesta retribució que 
per temes administratius no es va contemplar en aquell moment però que no ha estat una cosa 
d’última hora, ni molt menys, sinó que ja estava... Al final, de manera transparent, el que fem és 
aquells regidors que no tenen una dedicació, amb aquestes retribucions al final de l’any vam 
calcular que tenien de cobrar entre 22 i 24.000 euros, em penso, i està calculat, si vol li passo 
la fulla d’Excel en la qual diu que ha d’assistir... No, li dic perquè no és una cosa sobrevinguda 
ara sinó que el que vam calcular que amb les assistències a les Juntes de Govern, als Consells 
d’Administració... Si assisteixen a tots els òrgans que estan convocats, al final d’any cobraran 
com a màxim, em penso, si no recordo malament, eren 24.000 euros. 
 
Sr. Chamizo: No, si sé de sobres que el consell, l’òrgan que aprova aquests sous o aquestes 
assistències és el ple però jo vull tornar a insistir que si ja en el Consell d’Administració decidim 
que paguem kilòmetres, que paguem hores extra, pues, escolta, jo crec que no costava res dir 
“ei, muntarem això i el seu sou serà aquest” i ja està i no hagués passat absolutament res i 
segurament el sentit de vot d’aquell Consell d’Administració hagués estat un altre, hagués sigut 
un altre que no el que va ser, al menys en el meu cas. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Ja però entenc jo que el seu...el vot ha d’anar en funció del que aprova, o sigui, el 
que s’estava aprovant, perquè és el que ha d’aprovar el Consell d’Administració, és la 
periodicitat i la creació i aquest òrgan és el que aprova la retribució però, bueno... Si hi ha 
alguna pregunta més? Passaríem, doncs, a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a 
favor? Entenc que queda el punt aprovat. Sr. Secretari? Sí, vale. 

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va 
constituir en sessió pública el dia 15 de juny. 

En data 26 de juny de 2019 es va aprovar pel ple el regim retributiu dels càrrecs electes de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

El BOPT de data 29 de març de 2019 va publicar els Estatuts de l’Entitat pública empresarial 
local de serveis i obres Nostreserveis.  

L’article 5.2 dels esmentats Estatuts indica que el consell d’administració de Nostreserveis, per 
al millor compliment de les seves atribucions, podrà crear una comissió executiva per a 
l’exercici de les funcions que per delegació se li encomanin. 

El decret d’Alcaldia 2019/1660, de 28 de juny de 2019, va nomenar als membres de la 
Comissió Executiva. 
  



El dia 17 de juliol de 2019 el Consell d’Administració de l’Entitat va aprovar el règim de 
sessions de la Comissió Executiva. 

Per tant procedeix aprovar el règim retributiu dels membres de al comissió executiva de 
Nostreserveis. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió Interna, Govern Obert 
i Hisenda de data 2 d'octubre de 2019. 

El Ple de l'Ajuntament, amb 8 vots a favor (grups municipals: PSC-CP i IMM); 6 vots en 
contra (grups municipals: Junts i ERC-MÉS-AM) i 2 abstencions (grups municipals: 
AMM-VX+ i C’s) acorda: 
 

Primer.- Establir per als/a les regidors/es que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, la 
percepció de les següents dietes per assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels següents òrgans col·legiats: 

-      Assistències a la Comissió executiva de l’Entitat pública empresarial de serveis i obres 
Nostreserveis: 80,00 €. 

Les quantitats esmentades estan subjectes a les retencions previstes legalment. 

Segon.- Donar publicitat a aquest acord a través del Butlletí oficial de la província. 

 

5.  Planejament. Expedient 5031/2017. Verificació, si escau, del text refós del 
projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable de l’àmbit del càmping 
La Torre del Sol. 

Sr. Alcalde: I el punt cinc seria verificació, si s’escau, del text refós del projecte del Pla Especial 
Urbanístic en sòl no urbanitzable de l’àmbit del càmping La Torre del Sol. Com es va comentar 
ja, es torna a passar aquest punt, un altre cop, el text refós d’aquest Pla Especial, degut que 
des d’Urbanisme i arrel que s’ha incorporat dos temes més des de l’últim text refós, ens han 
demanat que tornem a passar aquest document pel Ple. No sé si hi ha alguna pregunta. 
 
Sr. Vilajosana: [Inaudible 14:00] deliberació i votació per raons òbvies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Passaríem, doncs, si no hi ha cap pregunta, a les votacions. Vots en 
contra? Abstencions? Vostè? [Inaudible 14:12] 
  
Sr. Secretari: El sentit del vot és a favor, en contra o abstenció, per tant, queda manifest que hi 
ha una abstenció no només a l’hora de votar sinó inclús a l’hora de deliberar, per tant, no hi ha 
cap dubte. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs, la resta, entenc, que a favor. 

 



Identificació de l’expedient: Projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable de 
l’àmbit del càmping La Torre del Sol 

Número d’expedient: Serveis Territorials/ Planejament /Exp. 5031-2017 

Tràmit: Nova verificació del text refós 

  

Fets 

1. El Sr. Manel Vilajosana Ferrándiz, en representació de l’empresa Moorea, SL, va presentat 
al Registre General de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Núm. Reg. 2013/7237, de data 25 
de juny de 2013) una sol·licitud per a l’admissió a tràmit del Pla especial urbanístic de l’àmbit 
del càmping “La Torre del Sol”, situat a la carretera N340, km 1136, dins el terme municipal de 
Mont-roig del Camp. Amb posterioritat, en data 10 de juliol de 2013, es va aportar nova 
documentació. 

2. La Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2013 va acordar l’aprovació inicial del Pla 
especial urbanístic del càmping ‘La Torre del Sol’, condicionant la seva aprovació provisional a 
la presentació d’un text refós que reculli les prescripcions dels informes tècnic i jurídic; també 
va acordar sotmetre el pla especial al tràmit d’informació pública i d’audiència als municipis 
veïns, i sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, entre 
altres punts. 

3. En data 26 de febrer de 2015, el Sr. Manel Vilajosana Ferrándiz, en representació de 
l’empresa Moorea, SL, ha presentat al Registre general de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
(Núm. Reg. 2015/2187) la documentació corresponent a l’aprovació provisional del Pla especial 
la Torre del Sol.  

4. L’àmbit d’aquest Pla especial està format per l’espai que actualment ocupa el Càmping la 
Torre del Sol, situat a la zona central del litoral del municipi de Mont-roig del Camp, i per tant a 
tocar de la costa; es troba delimitat per les instal·lacions del Càmping Mont-roig al sud-oest, la 
carretera N340 al nord-oest (en el punt quilomètric PK 1136, diverses finques de propietat 
aliena al nord-est, i la línia de costa al sud-est, entre les fites M75 i M80 de la delimitació de la 
zona de domini públic marítimo-terrestre. La superfície del Pla especial, d’acord amb l’àmbit 
descrit, és de 226.382,25 m2, dels quals 7.448,76 m2 corresponen a cessions per a sistemes 
públics, i 218.933,49 m2 a l’àmbit del propi càmping. 

5. El ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, de data 11 de març de 2015, va aprovar 
provisionalment el projecte de pla especial, així com la tramesa a la Comissió territorial 
d’urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva. 

6. La Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona, en sessió de data 16 de juliol de 2015, va 
aprovar definitivament el Pla especial en sòl no urbanitzable en l’àmbit del càmping La Torre 
del Sol, però en va supeditar la publicació i la consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós verificat pel ple de l’Ajuntament que incorporés diverses prescripcions. 

7. En data 21 de març de 2017, Manel Vilajosana Ferràndiz, en representació de Moorea SL, 
va presentar al registre de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp la documentació del text refós 
per a la seva verificació. 



8. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en data 15 de novembre de 2017 va acordar 
verificar el Text refós del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable en l’àmbit del càmping 
La Torre del Sòl. 

9. La Comissió Territorial d’Urbanisme del camp de Tarragona, en sessió de 27 de febrer de 
2018 va adoptar l’acord de mantenir suspesa la publicació en el DOGC i consegüent 
executivitat del Pla especial urbanístic en SNU en l’àmbit del càmping La Torre del Sòl fins a 
l’obtenció d’un nou informe de la Direcció General de la Sostenibilitat de la Costa i el Mar. 

10. En data 19 de novembre de 2018, Moorea SL va presentar un Text refós per a una nova 
verificació de la documentació digital per a una nova verificació i per a donar tràmit a l’obtenció 
d’un nou informe de la Direcció General de la Sostenibilitat de la Costa i el Mar. La 
documentació digital d’aquest nou text refós es va acabar de presentar en data 7 de febrer de 
2019. 

11. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en data 13 de febrer de 2019, va acordar 
verificar el Text refós presentat i sol·licitar un nou informe a la Direcció General de Sostenibilitat 
de la Costa i el Mar. Aquest informe va ser emès favorablement i rebut per aquest Ajuntament 
en data 20 de juny de 2019. 

12. En data 10 de setembre de 2019, Moorea SL va presentar un Text refós per a una nova 
verificació amb les modificacions derivades de l’informe de la Direcció General de Sostenibilitat 
de la Costa i el Mar.  

13. L’arquitecte municipal ha informat favorablement aquest Text refós així com el cap de 
serveis generals ha emès favorablement l’informe jurídic. 

14. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Espai Públic, Territori i 
Sostenibilitat de data 2 d'octubre de 2019. 

  

Fonaments de dret 

1. L’article 67.1.i) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLU), modificat per la Llei 3/2012, estableix que es 
poden aprovar plans especials urbanístics, entre altres causes, per a la implantació d’obres i 
usos en sòl no urbanitzable relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda. 

2. L’article 85 del TRLU i altres articles concordants estableixen la tramitació dels plans 
especials urbanístics. 

3. L’article 80.d) del TRLU estableix que correspon a les comissions territorials d’urbanisme 
l’aprovació definitiva dels plans especials urbanístics llevat dels que correspon d’aprovar als 
ajuntaments, 

4. L’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local estableix 
que la competència en l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal del planejament derivat 
correspon al ple municipal.  



5. L’article 51 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (en endavant RLU), regula la implantació de càmpings per als quals exigeix que 
estiguin admesos en el POUM i que, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència urbanística 
municipal, s’aprovi un pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions 
d’implantació de les indicades actuacions. Indica que aquest pla especial ha de regular l 
superfície de l’actuació, i l’emplaçament, ocupació, alçades i la resta de paràmetres de les 
edificacions o de les àrees d’acampada i de serveis, d’acord amb l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística que ha d’incorporar 

6. Els articles 92 i següents del RLU regulen els plans especials urbanístics. D’acord amb 
l’article 93.3 els plans especials que tenen per objecte la implantació dels usos, activitats i 
construccions admesos en sòl no urbanitzable els correspon establir les determinacions 
necessàries per regular les característiques de l’ús, activitat o construcció de què es tracti, i les 
mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic exigibles, d’acord amb el que estableix 
l’article 59 del RLU esmentat. 

7. L’article 81 del POUM de Mont-roig del Camp, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 2006, i publicat al DOGC 
núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007, defineix diversos usos urbanístics. Entre ells l’ús de 
càmping i caravaning, que consisteix –indica- en la convivència agrupada de persones a l’aire 
lliure, en tendes desmuntables de materials tèxtils, roulottes o “Mòbil Home” en recintes 
delimitats que comptin amb serveis sanitaris. Indica que únicament es permeten les 
edificacions necessàries per a la prestació de serveis comuns i aquelles altres admeses per la 
normativa sectorial vigent. 

  

Aquest mateix article 81 regula altres usos com el d’habitatge, de comerç, d’oficines i 
administratiu, hoteler, de restauració, recreatiu, de magatzem, d’aparcament, sanitari-
assistencial, esportiu, cultural,. 

8. L’article 87 del POUM de Mont-roig del Camp incorpora la regulació específica d’altres usos 
en sòl no urbanitzable. Aquest article indica el següent: 

Aquest ús requereix la tramitació i aprovació d'un Pla Especial, que tindrà per objecte 
ordenar l'àmbit. El Pla determinarà aquest àmbit com a finca indivisible. 

El Pla especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar dels 
serveis adequats al càmping, que abastaran almenys, els accessos; la captació, 
potabilització, dipòsits i distribució de l’aigua potable; la xarxa d’aigües residuals, la 
seva depuració i abocament; la connexió, transformació i xarxa de distribució d’energia 
elèctrica; i la xarxa d’enllumenat. 

La regulació del càmping i caravàning es regirà, a més, pel que disposi la normativa 
sectorial vigent sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats 
a aquest fi, i per la que determina el procediment per a l’autorització dels establiments 
dedicats a la pràctica del càmping i les disposicions que el desenvolupin  

 Queda prohibida la lliure acampada.  



El Ple de l’Ajuntament, amb 15 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; Junts; Irene 
Aragonès Gràcia i Abbas Amir Aarab; AMM-VX+ i C’s) i 1 abstenció (grup municipal: 
Manel Vilajosana Ferrandiz) acorda: 

1. Verificar el Text refós del Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable en l’àmbit del 
càmping La Torre del Sol, presentat i promogut per Moorea SL en data 10 de setembre de 
2019. 

2. Trametre el Text refós del Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable en l’àmbit del 
càmping La Torre del Sol a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva 
publicació. 

3. Fer públic l’acord de verificació per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 8.5.c) del TRLU. 

 

Mocions 
 
Sr. Alcalde: El següent punt seria Mocions. En aquest cas, hi ha una moció que ha presentat el 
grup d’Esquerra. Si volen fer el favor de defensar-la. 
 
Sra. Aragonès: Sí, presentem una moció per la reducció dels residus generats per la utilització 
de vaixelles de plàstic d’un sol ús en les festes del poble en general i sobretot en els actes 
organitzats o on hi col·labora en l’organització l’ajuntament. El passat 24 d’octubre el Parlament 
Europeu va aprovar una proposta de llei per prohibir els plàstics d’un sol ús a partir del 21. 
Aquesta nova directiva europea estableix que, quan hi hagi alternatives disponibles i fàcilment 
assequibles, els plàstics d’un sol ús estaran prohibits al mercat. Els estats membres no han 
marcat un objectiu vinculant per limitar l’ús d’altres productes com els envasos de menjar o els 
gots de plàstic però sí que hi ha un compromís a adoptar les mesures necessàries per 
aconseguir una reducció quantitativa del seu consum i de l’impacte ambiental de determinats 
productes de plàstic. Per tant, entenem que cal promoure la utilització de materials alternatius 
com el paper o el plàstic compostable, es tracta d’un gest d’una banda simbòlic però que també 
busca donar un exemple davant d’un dels principals problemes ambientals del món. La 
Comissió Europea, una dada important, calcula que més del 80% de les escombraries que es 
troben al mar són plàstics. Un pas més enllà, seria posar límit no només a les ampolles sinó 
també altres elements com coberts, gots, canyetes, etcètera. És evident, per tant, que cal 
reduir la generació de residus i alhora incrementar els percentatges de recollida selectiva 
també en el nostre municipi. Pensem que tenim la responsabilitat de sensibilitzar la població en 
general i també a les nostres entitats i les associacions en l’ús d’aquests materials, sobre la 
importància de la reducció de les substàncies generades i de la necessitat de reutilitzar. És per 
això que proposem a acord de plenari dues línies d’actuació: eliminar l’ús de vaixelles de plàstic 
d’un sol ús als esdeveniments organitzats per l’ajuntament i també en els que hi col·labora i 
també propiciar, animar a totes aquelles entitats o associacions que organitzen actes que 
també prenguin iniciativa en ús d’envasos que no siguin de plàstic. I, el darrer, que som els 
primers que hem de donar exemple, eliminar les ampolles de plàstic que tenim en aquests 
moments sobre la taula les regidores i regidors a la Sala de Plens i també en altres 
esdeveniments institucionals o en reunions, etcètera, substituint-les per gerres d’aigua o 
ampolles de vidre. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Els grups volen fer ús de la paraula? Sí? 
 



Sra. Pérez: Hola, Buenos días. Una pregunta, ¿esta moción viene a nivel d’Esquerra, entiendo, 
generalizada a nivel de toda Catalunya? ¿Entiendo? 
 
Sra. Aragonès: No. 
 
Sr. Pérez: Es solamente aquí en Mont-roig. 
 
Sra. Aragonès: En principi, jo desconec si s’ha presentat en algun altre municipi però no és una 
moció d’aquelles que ens venen a vegades...sí, que ens aconsellen presentar. 
 
Sr. Pérez: De partido. 
 
Sra. Aragonès: No, no és una moció de partit malgrat el contingut de la moció sí que el 
compartim amb plantejaments al partit, evidentment. 
 
Sr. Pérez: No, solamente lo digo porque me parece perfecto el fin de la moción que, al fin y al 
cabo, hemos de concienciar a todo el mundo de que recicle y que gestione les residuos y, entre 
ellos, el plástico porque todos los informes que salen parece ser que va a ser el mal del siglo 
que viene porque vamos a tener problemas de esto pero sabe un poco, no sé, por un lado 
estamos diciendo desde Esquerra que evitemos el tema de plástico al ayuntamiento y las 
asociaciones y, luego, por otro lado, que me parece muy bien que todo el mundo los ponga, 
está todo el municipio, toda la provincia, lleno de lazos amarillos de plástico. Entiendo que ya 
me está bien que estén esos lazos pero a lo mejor también tendrían que ponerse de papel o de 
tela. Lo decía por eso, ahí mi pregunta de si era una moción presentada a nivel genérica desde 
Esquerra a nivel de Cataluña porque ya me parece muy bien que se haga esa medida la cual 
apruebo pero también entiendo de que, si por un lado estamos diciendo a las administraciones 
que quiten el plástico, los vasos y, por otro lado, estamos llenando árboles y parques y jardines 
con plásticos que también van al mar, pues, no me parece muy coherente. Nada más esto pero 
que conste que apruebo, apruebo las dos, el que se apruebe el tema de…se tomen medidas 
para que se quite el plástico pero también entiendo de que se deberían de quitar los plásticos 
de la vía pública y, en todo caso, si se han de poner, que me parece muy bien, que fueran de 
cartón o de tela. 
 
Sr. Alcalde: Algun grup més vol fer ús de la paraula? No? Sí? Molt bé. 
 
Sra. Bargalló: Bé, el nostre grup municipal votarem a favor de la moció per a la utilització de 
plàstic d’un sol ús en aquests actes que organitza l’ajuntament i, així mateix, per les ampolles 
que rebem els regidors en els plens. I estem sensibilitzats especialment amb el tema 
mediambiental i és un tema que nosaltres també portàvem en el nostre programa electoral. Tot 
i això, només volíem fer un comentari que ens manca una mica més de concreció en 
l’alternativa que es proposa. Llavors, estem votant una cosa que potser no és massa concreta 
però el que farem és apel·lar al sentit comú i entendre que qualsevol altra opció que no sigui la 
utilització de plàstics d’un sol ús entenem que sempre serà millor que no aquesta utilització. I 
també voldríem puntualitzar, així mateix, que, en el cas que aquesta moció sigui acceptada i el 
grup que està al govern es decideixi a executar-la, pensem que estaria molt bé que després 
d’haver fet una comprovació de quina seria la millor opció a tenir en compte ja que el mercat 
potser ens ofereix el tema del paper, el material reciclable o inclús les empreses que aporten o 



et lloguen aquests materials, doncs, una vegada es determini això, el que pensem que estaria 
molt bé és traslladar aquesta recomanació a les entitats i als grups que al poble també 
organitzen molts actes públics de manera que això es traslladés una miqueta com un codi de 
bones pràctiques i només volíem fer aquesta puntualització. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Vol contestar? Sí, no? 
 
Sra. Aragonès: Quan diu que és una mica ambigu l’acord que es pren, potser es refereix al 
segon punt perquè no concretem si seria canviar les ampolles de plàstic per gerres d’aigua o 
bé ampolles de vidre, s’entén que és un tema de...seria un tema del que anés més bé en cada 
moment, jo suposo que anava per aquí la poca concreció a la que ha fet referència? 
 
Sra. Bargalló: No, em refereixo a les vaixelles que s’utilitzen a les festes públiques i tot això, 
vull dir, els materials de plàstic, no queda clar amb què s’haurien de reconvertir perquè sí que 
hi ha moltes opcions, entenc, el paper, el material reciclable o els lloguers. Ens dona la 
sensació que no queda totalment clar. Votem a favor de la moció perquè pensem que sempre 
serà millor però només puntualitzar això, que el que esdevingui sigui millor i no sigui tampoc 
una despesa excessiva ja que això sabem que és el més econòmic a curt termini. 
 
Sra. Aragonès: Sí, vale, nosaltres hem pensat que tampoc es tractaria de dir exactament quin 
tipus de material s’hauria d’utilitzar però el que sí que es recomana és aquell que no produeixi 
deixalles que no es poden reciclar. Després, vostè també ha fet referència com una aportació 
de fer extensiu l’ús de vaixelles reciclables a entitats i això ja ho contempla el primer punt de la 
moció. 
 
Sra. Bargalló:  Sí, es deia de forma una mica genèrica, m’ha agradat manifestar això, que una 
vegada, que si realment s’acaba d’executar aquesta moció, que no se sap tot i que s’aprovi, 
doncs, que estaria bé traslladar-ho, bueno, això, a les entitats. 
 
Sra. Aragonès: Sí, és el primer punt, en el primer punt de la moció es diu “no només en els 
actes que organitza l’ajuntament sinó en aquells que hi col·labora” i l’ajuntament col·labora en 
moltes festes organitzades per entitats. 
 
Sra. Bargalló: Ens hem referit una miqueta a traslladar, igual com fa l’ajuntament en altres 
temes, una miqueta un codi de bones pràctiques per les entitats perquè, potser, si només ho fa 
en els actes que col·labora l’ajuntament, de vegades, potser no col·labora en tots, no? Llavors, 
potser donar-li una miqueta un tomb més perquè les entitats ho entenguin com un sistema bo 
per utilitzar ja que es fan aquí al poble moltes festes on es consumeix molt plàstic. Simplement 
era una petita ampliació. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. No sé, qui vulgui primer... 
 
Sra. Llorens: Per la meva banda, només comentar un parell de coses. En primer lloc, agrair i 
valorar molt positivament aquest tipus d’iniciatives i aquest tipus de mocions; i, per una altra 
banda, des de l’Àrea i des del Departament de Transició Energètica Ecològica i Sostenibilitat i 
Residus i en conjunt també amb Medi ambient tenim molt present aquesta directiva i 



treballarem i estem intentant treballar molt en aquesta direcció i, sobretot, ser el més 
transversal possible amb aquest tema perquè és essencial a dia d’avui. Gràcies. 
 
Sr. Redondo: Bon dia, jo només una ampliació de... Jo també estic d’acord amb tots els punts i 
em sembla molt bé...és més, des de la regidoria de Festes ja hi ha actes que hem fet que s’han 
utilitzat gots de plàstic reciclable, de més d’un ús i poc a poc es va incloent. L’únic que sí 
demanaria és això té un cost econòmic con lo qual aquest any és complex que en les festes 
que queden podem, ho intentarem, valorarem a veure si podem, sí que és veritat que 
treballarem per l’any que ve perquè ho tinguem en compte al pressupost perquè el sobrecost 
que té que, al final, és un sobrecost que és una inversió, con lo qual ja ens sembla bé però 
aquest any anem justets, no sé si arribarem a fer-ho. I ho ha comentat aquí la companya, 
també estem d’acord si des de la regidoria de Festes trobem la fórmula i tal de fer-ho extensiu 
a tothom...evidentment! Contra més ens “apoyem” [Inaudible 26:38] millor, con lo qual també 
ens agrada la moció i també agrair-la i res més. Gràcies.  
 
Sra. Aragonès: Entenem que no és una aplicació d’un dia per l’altre perquè afecta, 
evidentment, que afecta però lo bo és que hi hagi la voluntat i la intenció que es vagi aplicant 
de forma paulatina i que en un període de sis, set, vuit mesos com a molt hàgim eliminat el 
plàstic d’un sol ús. Gràcies.  
 
Sr. Redondo: Eliminar-lo és un objectiu molt lloable però és complicat sobretot perquè té el cost 
que té. Al final, la directiva parla del 2021, evidentment, es tindrà que eliminar, arribarà un 
moment que no tindrem...vale? Però estem amb l’acord. 
 
Sr. Alcalde: Si no hi ha més comentaris, passaríem, doncs, a la votació de la moció. Vots en 
contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria la moció aprovada per unanimitat. 

 
Moció. Secretaria. Expedient 12107/2019. Moció que presenta ERC-MES per a la 
reducció dels residus generats per la utilització de vaixelles de plàstic d'un sol 
ús en les festes del Poble. 
 

MOCIÓ PER A LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS GENERATS PER LA UTILITZACIÓ DE 
VAIXELLES DE PLÀSTIC  D’UN SOL ÚS EN LES FESTES DEL POBLE 

El passat 24 d’octubre de 2018, el Parlament Europeu va aprovar una proposta de llei per 
prohibir els plàstics d’un sol ús a partir de l’any 2021. Aquesta nova directiva europea 
estableix que quan hi hagi "alternatives fàcilment disponibles i assequibles" els plàstics 
d'un sol ús estaran prohibits al mercat. Els estats membres no han marcat un objectiu 
vinculant per limitar l'ús d'altres productes com els envasos de menjar o els gots de 
plàstic, però s'han compromès a adoptar les mesures necessàries per aconseguir una 
reducció quantitativa del seu consum i de l'impacte ambiental de determinats productes 
de plàstic. 

  

Per tant, cal promoure la utilització de materials alternatius, com el paper o el plàstic 
compostable. Es tracta d'un gest amb un abast simbòlic, però que busca donar un exemple 



davant d'un dels principals problemes ambientals del món. La Comissió Europea calcula que 
més del 80% de les escombraries que es troben al mar són plàstics. 
Un pas més enllà seria posar límit a l'ús no només de les ampolles, sinó també d'altres 
elements, com coberts, gots, canyetes o bastons per a globus, entre d'altres. És evident que 
cal reduir la generació de residus, i alhora incrementar els percentatges de recollida selectiva 
del nostre municipi.  

  

Aquesta corporació té la responsabilitat de sensibilitzar la població en general i entitats sobre la 
importància de la reducció de deixalles generades i de la necessitat de reutilitzar. 

 

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

A)     Eliminar l’ús de vaixelles de plàstic d’un sol ús als esdeveniments organitzats per l’Ajuntament i en els que hi 
col·labora, propiciar que la part organitzadora col·labori en la iniciativa. 
  
B)     Eliminar les ampolles de plàstic que es lliuren a les regidores i els 
regidors a la sala de plens, com també en d’altres esdeveniments o actes 
institucionals, substituint-les per gerres d’aigua. 

 
Afers sobrevinguts 
 
Sr. Alcalde: No hi ha afers sobrevinguts 
 
No hi ha assumptes a tractar. 
 
 
Precs i Preguntes 
 
Sr. Alcalde: i passaríem a Precs i preguntes. Per part del grup de Ciudadanos hi ha alguna 
pregunta? Per part de...? 
 
Sr. Pellicer: Tinc dues preguntes. Primera, voldríem tindre informació sobre la problemàtica que 
està havent-hi sobretot a Miami, que a mi em consti a Miami, sobre les línies telefòniques que 
no es connecten i gent que té problemes amb el...bueno, si no té línia telefònica no té wifi a 
casa seva. Si vostès han fet alguna acció o pensen fer-la o estan al corrent d’això. 
 
Sr. Alcalde: A mi no em consta, a mi particularment no m’ha arribat res i a l’ajuntament crec 
que, oficialment, més queixes de les que hi ha sovint d’un veí particular que demana per què no 
tenen fibra i totes aquestes coses. Oficialment, a l’ajuntament, no, a mi no em consta que hagi 
arribat res. Una altra cosa és que a lo millor a les xarxes, sí que hi ha algo a les xarxes...és que 
estic fora de xarxes. 
 
Sr. Redondo: Jo parlaré en primera persona. Jo, des de l’1 d’agost al 30 de setembre he estat 
sis setmanes sense connexió a Internet. Totes les actuacions que he fet per la companyia que 



em dona el servei que és Orange han sigut que la culpa és de Telefònica perquè la centraleta, 
perquè tal...i al final em deien “és que el problema de Telefònica és que com que tenen que 
ficar el cable ja no volen fer inversions a les centraletes analògiques i digitals i tal”. Jo moltes 
vegades li he dit “dóna-m’ho per escrit això i ja faré el que tingui que fer contra Telefònica 
perquè, clar, si tu dius que...”. Tu em dius per escrit que la culpa és de Telefònica, tranquil que 
ja... [Inaudible 29:29] No fan res. “Oh, jo no, jo no, jo no”. He parlat amb molta gent i tenim el 
mateix problema i tots diuen el mateix “clar, el problema de Telefònica és que com té que fer la 
inversió del cable ella mateix, pues, no...”. 
 
Sr. Pellicer: Em consta que és aquesta versió, per tant, no sé, potser faria un requeriment a la 
Junta de Govern que faci algun tipus d’acció davant de Telefònica o el que sigui perquè hi ha 
persones que en aquest moment, ja fa setmanes que hi ha aquesta situació. Sembla ser que 
són els clients d’Orange quan tenen aquesta situació. Llavors, una altra pregunta, sí. Voldria 
saber en el moment que estem degut a que hi ha robatoris de garrofa constantment, hi són 
ahir, hi són avui, hi seran demà, quin nivell de control i seguiment està fent la Policia Local i 
també si vostès tenen ja informació o cal requerir-la a Mossos d’Esquadra pel tema del control 
de la compra d’aquest producte perquè tots som conscients que aquest producte no es va a 
vendre en un mercat, no es consumeix, no es menja i hi ha molt pocs compradors a nivell de la 
província i, llavors, clar, si hi ha algú que compra, algú o altre l’ha de robar i el fet és que 
contínuament està passant això. I si no, perdó, i si no requerir a Mossos que ens doni 
explicació igual que fan amb el coure que van a controlar si una deixalleria...doncs, aquests 
compradors que compren garrofa robada. 
 
Sr. Pérez: Sí, nosotros, a nivel rural, tuvimos una reunión hace dos meses o dos meses y 
medio con la Asociación de…el Sr. Aragonés me parece que es, de payeses, el Sr. Aragonés, 
en el cual ellos nos decían que estaban contentos con el seguimiento que se hacía con el 
señor del Escurçó que hacía un servicio que para ellos estaba bien —que, por cierto, ahora lo 
está haciendo porque se licitó porque así se tenía que sacar a licitar a nivel de sacarlo a licitar 
para que fuera pública concurrencia, solamente se presentó él y se lo adjudicamos. El tema de 
licitar, tenía que justificar un tema de unos papeles que tenía con otro ayuntamiento, lo acabó 
justificando y el servicio lo está haciendo, en principio lo está haciendo él. Con la Asociación de 
Payeses, sabemos que la vigilancia la hacía Escurçó, nos dijeron que ellos con él estaban de 
acuerdo con la vigilancia que estaba haciendo, con los Mossos… Bueno y, en principio, la 
Policía Local va en función de cuando se le llama. En la conversación se quedó de que, bueno, 
yo estoy pendiente todavía que el señor, el presidente de la Asociación de Payeses me 
comentó…yo le dije que el ayuntamiento estaba dispuesto, evidentemente, a tener cualquier 
tipo de contacto, relación, entendimiento porque al final todos somos de un mismo municipio y 
lo que se quiere es que entre todos sumemos para que esto no pase, si la vigilancia que estaba 
haciendo la Policía Local tenía que incrementarse y ellos facilitaran si habían coches o 
personas que eran sospechosas para que pasaran información y en esa reunión se quedó que 
él me contestaría que lo tenía que llevar a su, a los payeses, tenían que comunicarlo y 
expresar si querían que la Policía Local incidiera más o pasarían datos o pasaban información 
sobre gente que ellos entendían que era peligrosa en el tema de rural. A día de hoy, a mí no 
me han comunicado nada, no sé nada, sé que está vigilando Mossos, sé que pasa, cuando 
pasa, la patrulla local y sé que está el Escurçó. Yo lo digo desde aquí, yo cuando estuvimos 
hablando con ellos sé que ha habido lo que ha pasado, ha habido un poco de rifirrafe entre la 
Policía Local y los payeses de este municipio, que yo no voy a entrar ni salir quién tiene ni 



razón ni nada, también lo entiendo, pero a día de hoy, cuando se llama a la Policía, la Policía 
va si se le llama, y la Policía Local hace las vigilancias normal. Si pasan datos los payeses a la 
Policía Local de que hay un coche peligroso o algo, me consta de que de momento no se está 
pasando o, por lo que yo sé, no se pasa información. Sí se la pasan al Escurçó y a Mossos 
d’Esquadra que también pasan. Lo vuelvo a repetir, la vigilancia del municipio tiene que ser 
entre todos, entre los payeses, entre el Escurçó, entre los Mossos d’Esquadra y entre la Policía 
Local. Y así estamos, si a nosotros nos pasan información y nos pasan datos “oye, pues, hay 
un coche peligroso, se está viendo”, pues, eso, lo seguiremos y lo perseguiremos pero, claro, si 
la información se extiende a según qué personas es difícil…sí se puede vigilar pero con el 
municipio que tenemos, Ferran, es complicado [Inaudible 34:26]. En el tema…y acabo, en el 
tema del seguimiento de la garrofa, no sé el seguimiento que se hace, si se mira a las 
cooperativas. Yo entiendo que eso es más de Mossos d’Esquadra porque, al fin y al cabo, si se 
roba aquí [Inaudible 34:39] el seguimiento se debería de comunicar a los Mossos d’Esquadra 
que hiciera un seguimiento de verdad de los kilos de garrofas que hay o que controlaran las 
matrículas de los vehículos que entran las garrofas en las cooperativas. Sí se puede, 
evidentemente, avisar a los Mossos d’Esquadra y que pongan incidencia en eso. 
 
Sr. Pellicer: Yo solo puntualizar, a ver, se me dice que hace dos meses hubo una reunión que 
no había robos, hace dos meses no se estaba recogiendo la garrofa. Durante septiembre y 
octubre se está recogiendo la garrofa, hoy están robando, ayer estaban robando y mañana van 
a robar, ¿vale? Y esto es una realidad y me dirás “el payés no viene a denunciar”, tal y cual, es 
decir, es lo que está pasando. Yo lo que pido es si esto…el seguimiento de este señor, del 
Escurçó, hace una zona muy concreta, pero yo no…dudo que en este momento el resto del 
término municipal que hay garrofa, que no hay verdura, que no hay aspersores y que de esto, 
hoy se esté controlando algo. Pero ya no voy aquí que es muy complicado como usted dice, 
pero, hombre, que Mossos d’Esquadra o en este momento se permita un producto que no se 
va a vender en 100 sitios sino que hay, en la provincia, creo que hay cinco compradores o seis 
compradores de garrofa, no estén controlando esto, si fuese cobre seguro que sí. 
 
Sr. Pérez: No, no, que tiene razón. Yo entiendo que eso sería más una labor de Mossos 
d’Esquadra. No, yo lo que le digo es que hace dos meses nos admitieron los payeses que 
estaban contentos con la vigilancia que se estaba haciendo en el territorio. Evidentemente, no 
se había aumentado con el tema de la garrofa porque no se recogía pero, en principio, la 
vigilancia que se hacía en el territorio, en la zona, estaban contentos con la vigilancia que se 
hacía con la Policía local, así lo admitieron ellos. Con la Policía, con el Escurçó, con los 
Mossos d’Esquadra y es verdad que pasa alguna vez la Policía…nosotros la vigilancia la 
vemos correcta. Nosotros lo que dijimos es que nosotros estamos dispuestos a reforzar un 
poco más la vigilancia a nivel local para intentar hacer hasta donde lleguemos porque también 
hay que decir que, si ya tenemos escasez en el territorio urbano para llegar donde llegamos 
porque nos faltan cinco plazas y hay que dar más vueltas, pues se dan pero lo que sí que 
pretendíamos es que se pasara información de gente que está en el campo cada día y pueda 
ver un coche sospechoso o una furgoneta, de seguida llamar y localizar a esa persona. A ver, 
robar, evidentemente, roban aquí, roban en Barcelona y roban en todos los lados porque están 
robando las garrofas al precio que se están poniendo. [Inaudible 37:12] 
 
Sr. Pellicer: [Inaudible 37:12]  “Esta finca es nuestra”. “Oye, qué va a ser vuestra si yo conozco 
al dueño.” Este es el nivel que hay hoy en el campo, que no llega al enfrentamiento, porque 



puede terminar esto en enfrentamiento entre las personas que un día coge uno esto y…esto es 
lo que está pasando hoy en este término municipal. 
 
Sr. Pérez: Que yo entiendo que es verdad, que no digo que…yo le que digo es que, a día de 
hoy, el presidente de los payeses a mí me tiene que decir “oye, estamos de acuerdo o estamos 
a favor de que se le pase información a la Policía de coches sospechosos, de personas…” eso 
está a día de hoy porque según…y me acuerdo que estaba el Sr. Ángel Redondo, ellos lo 
tenían que debatir si querían pasar información a la Policía Local, eso está así. Nosotros, yo le 
dije que, por nosotros, nosotros estábamos dispuestos, a disposición, como no podía ser de 
otra manera, para ofrecer y ayudar en todo lo posible pero, bueno, si llaman a los Mossos, 
entiendo que ellos a lo mejor tienen…no lo sé, y los Mossos son los que son porque a los 
Mossos los llamamos nosotros cuando tenemos problemas y tampoco vienen porque no tienen 
medios y punto. Yo entiendo que entre todos y más como está la cosa, como muy bien dices, lo 
que hemos de luchar entre todos para que esto, de alguna manera, se normalice o intentar 
bajar el número de robos pero así estamos. No obstante, lo que sí… 
 
Sr. Pellicer: Si no hay sitio donde se compra y esto lo pueden controlar los Mossos y hay que 
exigírselo a los Mossos… 
 
Sr. Pérez: Le diremos a los Mossos que hagan seguimiento…  
 
Sr. Pellicer: Igual que el cobre, es decir, esto es una realidad. Si un señor va a llevar algo de 
cobre a una chatarrería le pedirán el DNI, no sé cuántos gramos, tal y cual y esto. Pues, esto 
es igual. Es decir, si no hay venta, no van a venir a robarlas. 
 
Sr. Pérez: Es cierto, es cierto. Bueno, haremos esta… a ver si se puede coordinar con ellos 
algo más. 
 
Sr. Redondo: Jo voldria comentar, ampliar la informació. Nosaltres tenim contractat amb 
l’Escurçó la vigilància de les zones. A mi em conta, com a mínim, que van enxampar ja a un 
grup de gent amb 2.000 quilos de garrofes ells. El que faré demà serà passar un requeriment 
que em diguin si hi ha hagut alguna actuació més. Si n’hi ha, que ens aclarin la zona de 
vigilància perquè, clar, si fa una zona molt petita, tindrem que aclarir la zona que té de fer i 
també farem un requeriment als Mossos pel tema de la venda de garrofes...és el que dius tu, si 
al coure li fan el seguiment, aquí també. També farem el mateix, un requeriment per...però ja 
s’estan fent actuacions.  
 
Sr. Pellicer: Només per afegir una dada, aquests 2.000 quilos de garrofes robats són 1.000 
euros que cobraran, així de clar. 
 
Sr. Redondo: Bueno, aquests no perquè els van enxampar però no, no, no sé si...això va ser 
una xerrada que va tenir el dia 30 de setembre, crec que va ser, des d’aleshores, si s’ha fet 
alguna actuació més i sobretot l’àmbit de vigilància, clar, a veure... Això ho farem i ja ho 
comentarem. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies.  Alguna pregunta més? Un moment, sí... 
 



Sr. Vilajosana: Sobre aquest tema, només volia manifestar que fa uns 15 dies em va trucar a mi 
personalment la Policia Local preguntant-me si nosaltres havíem donat permís a una gent per 
collir les garrofes d’una finca que és de l’empresa i que està comprada des de fa tres o quatre 
mesos. Li vaig confirmar que sí i em va dir “doncs, així, ja els podem deixar anar perquè ens 
estaven dient que tenien el vostre permís”. Per tant, va ser per pròpia iniciativa i ens van trucar 
senzillament perquè confirméssim si nosaltres havíem autoritzat això. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Referent a la garrofa? 
 
Sra. Bargalló: Sí, sí. Simplement sumar-nos a aquesta pregunta perquè ens havia arribat el 
malestar dels pagesos respecte de tots aquests robatoris i ara, ja una vegada postcomentat, 
potser també estaria bé que això que manifesta, Sr. Tico, en relació a que és bona la 
col·laboració dels pagesos i que vagin informant sobre les possibles furgonetes que vegin i tot 
això, potser també estaria bé saber que aquesta temporada de la garrofa comença el 
setembre, potser reunir-se amb els pagesos i avisar de que la Policia Municipal estarà al tanto 
sempre que hi hagi un avís d’un vehicle, una persona que es consideri que pot ser sospitosa 
d’aquests robatoris, vull dir, anticipar-se, i no dir “no, ja ens avisaran perquè esperem que ens 
avisin”. Això per una banda i, després, per una altra, ara igual m’equivoco perquè és una cosa 
que ens han manifestat persones particulars i em corregeixen si és que és així però, en la 
conversa del tema aquest de les garrofes, ens van manifestar que, igual com diu el senyor 
Vilajosana que hi ha persones que tenen permisos per recollir les garrofes, segons ens 
comenten hi ha permisos que tenen per recollir les garrofes en terrenys municipals i aquest 
document que els dona permís per recollir aquestes garrofes en terrenys municipals es veu que 
l’utilitzen per afegir una sèrie de garrofes robades. És el que em comenten. Llavors, era per 
saber si hi havia cap protocol a l’hora d’emetre aquests documents sobre una sèrie de quilos. 
 
Sr. Alcalde: Mira, és que el regidor ho ha volgut explicar bé però jo... A veure, l’Associació de 
Pagesos de Mont-roig no volen a la taula que reuneix cada mes amb els Mossos d’Esquadra i 
l’Escurçó, no volen a la Policia Local. És que ho ha estat explicant de certa manera però ara jo 
crec que s’entén molt millor, o sigui, no els volen. Ara jo crec que s’entén. Arrel de que ells 
consideren que la Policia Local, en un moment donat, no va actuar com ells creien que havien 
d’actuar, van decidir que en una Taula que es reuneixen cada mes, que es reunien cada mes 
Policia Local, Mossos, Escurçó per tractar temes “escolta, com va això?” en un moment donat 
van dir “no, no, a la Policia Local no la volem en aquesta Taula” i la Policia Local, des de fa dos 
anys, no està en aquesta Taula. Per lo tant, en una reunió que van tindre fa poc amb el regidor, 
els va demanar “escolta, el més normal és que estigui també en aquesta Taula, més enllà dels 
problemes que hi ha pogut haver en cert moment, aquí crec que s’estan ficant...” jo també ho 
vaig demanar en el seu moment i el que...la resposta és que ho estan consultant. A partir 
d’aquí [Inaudible 44:11] i la prova és que la Policia fa igualment la feina, va per la zona del 
terme i, si veu coses rares com aquesta, actua igualment. El que passa que no té el nivell 
d’informació que pot tenir els Mossos i poden tindre l’Escurçó, no és el mateix nivell 
d’informació. Per lo tant, jo entenc que els Mossos són coneixedors, Sr. Pellicer, són 
coneixedors d’aquesta problemàtica perquè tenen contacte directe amb els pagesos. Els 
pagesos no tenen contacte amb la Policia Local, si més no aquesta associació, no el tenen 
perquè no els agrada però...que no tothom, entenc que tampoc...a lo millor tots els pagesos no 
estan dintre d’aquesta associació, és probable, per això mateix tampoc la Policia no fa la seva 
feina, continua fent la seva feina. 



 
Sr. Pellicer: Em permet quina és aquesta associació perquè jo no la conec. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha una associació, a veure, escolti, vostè ha estat alcalde i vostè ha estat 
alcalde i aquesta associació ja hi era... 
 
Sr. Pellicer: Sé que hi ha un representant d’Unió de Pagesos i llavors hi ha uns pagesos. Avui 
la cooperativa no existeix, home, potser caldria revisar aquesta representació dels pagesos 
perquè, encara li diré més, jo sóc d’Unió de Pagesos, sóc d’allò, i a mi els d’Unió de Pagesos 
d’aquí Mont-roig no m’han convocat mai a cap reunió, li poso [Inaudible 45:29] és un problema 
que no afecta aquí, és un altre tema però li poso pel nivell de representació que està dient 
perquè em sap molt greu que estem parlant dels pagesos en general i a lo millor són tres o 
quatre persones, amb tot el respecte, i fan una tasca, que són allí, i potser caldria revisar tot 
això perquè a lo millor... 
 
Sr. Alcalde: Això ja ho he acabat jo dient, que a lo millor no representen a tots, el que passa 
que sí que representen una part o, si més no, sempre han estat representant una part 
important, d’acord? Aleshores, tot i així, ja ho hem dit, la Policia continua fent la seva feina el 
que passa que aquestes problemàtiques que es canalitzen...home, sí que l’ajuntament podria 
parlar amb tots els pagesos però si hi ha un grup de pagesos que teòricament representen a 
tots...però, bueno, es pot revisar, evidentment, sense cap problema es revisarà. Sobre el tema 
de la... 
 
Sr. Pérez: Sr. Oriol Aragonés es el presidente de la Asociación de payeses que yo, cuando nos 
reunimos en el ayuntamiento, en principio, representaba…era el presidente, así se manifestó, y 
vinieron cuatro o cinco más que ahora no sé el nombre pero esto fue en septiembre. Nosotros 
dijimos que estábamos dispuestos…es lo que daba un poco a entender, que la Policía, había 
pasado lo que había pasado pero que estábamos dispuestos a intentar ayudar a todo el mundo 
y yo le ofrecí la vigilancia de la Policía Local para…y entonces me dijeron que ellos lo llevarían 
a su asociación y que entonces me contestarían si querían que la Policía Local estuviera en 
esa mesa famosa…[Inaudible 47:04] Ferran pero…bueno, [Inaudible 47:10] Bueno, pues 
entonces aclaradlo entre los payeses. 
 
 
Sr. Pellicer: [Inaudible 47:10] 
 
Sr. Alcalde: I respecte a l’ajuntament no ha donat cap permís a ningú per recollir garrofes en 
espais de titularitat pública, no hem donat cap permís. Des de fa més de dos anys que no s’ha 
donat cap permís oficial. 
 
Sra. BargallóVeu 8: O que se usen los antiguos documentos.  
 
Sr. Alcalde: Això ja no ho sabem. 
 
Sr. López: Perdoneu, fa quatre anys que sóc regidor de Serveis Socials i això, les sol·licituds 
d’agafar garrofes anaven a Serveis Socials i mai hem donat autorització per agafar garrofa. 
Primer, perquè és il·legal, i si no que em corregeixi el Sr. Secretari. 



 
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna pregunta per part d’Esquerra? Sí? 
 
Sr. Amir: Sí, bon dia. Ara ja fa més de dos anys que es van inaugurar els camps de futbol, com 
està el tema dels marcadors? Sabem alguna cosa? 
 
Sr. Redondo: El tema dels marcadors, el dia de la inauguració el senyor que era el president de 
la Federació Catalana de Futbol, el Sr. Subies, ens va preguntar —estava el Sr. Alcalde al 
costat meu— ens va preguntar quina havia sigut l’aportació de la Federació al camp de futbol. 
Nosaltres li vam dir que cap perquè un tema que vam fer...el problema que quan demanes 
subvenció, entre que si te la donen i no te la donen, i era un tema que corria pressa, era 
històric, li vam dir que ho vam fer amb recursos propis. Va dir de que podien fer algo, vam 
agafar la pregunta, “no tenim marcadors”, pues, podríem ficar marcadors i tal. Passat això, al 
cabo de dos mesos i mig i tal, vam fer una proposta de marcadors, vam fer una proposta molt, 
diguem-ne, com a mínim, molt optimista perquè vam demanar un marcador per futbol 11, 
marcadors per futbol 7 i tal. Això, correus, trucada de telèfon, se’n va anar, el Sr. Subies se’n va 
anar a Madrid, en va venir un altre, “no hi ha diners, ara no és el moment” i ho tenim pendent 
de quan puguin, ho faran, això la Federació Catalana de Futbol. I estem així. Que si podem fer 
nosaltres? És una alternativa. En principi, no la valorem per aquest any perquè estem esperant 
i tornem...ara que m’ho has tornat a recordar tornaré a trucar a veure com està el tema perquè 
truco de tant en tant “què? com està això?”. La resposta sempre és la mateixa: “ara mateix no 
hi ha diners, ara mateix no hi ha diners” però això no...bueno, la resposta és aquesta. De 
moment, no ens hem ficat de ficar-ho nosaltres, de moment, no. Estem intentant a veure si ho 
fica la Federació. 
 
Sr. Amir: Però, clar, si anem esperant, ja portem dos anys, a que la Federació digui alguna 
cosa i cada dos anys fan canvi de president...cada any, cada any, suposo que et diran el 
mateix. Jo crec que des de l’ajuntament hauríem de buscar una solució, encara que sigui de 
cara a l’any que ve, una alternativa. També vaig parlar amb una comissió, no sé si te’n 
recordes, de posar uns cartells de “Prohibit llençar burilles a terra”, de menjar closca i de 
mantenir la zona esportiva neta i encara no s’han posat i crec que fa un any i mig ja. I em vas 
dir que ho teníeu pensat. [Inaudible 50:53] 
 
Sr. López: El tema de la cartelleria és cert que l’any passat es va posar al pressupost però, 
finalment, hi va haver una sèrie de despeses i no es va posar. El tema de la cartelleria, vaig 
donar instruccions de que es comprés tota la cartellera que fa falta ara, d’acord? A final d’any, 
si hi ha un romanent, doncs, és el que vaig parlar amb el regidor, intentarem dotar tant els 
poliesportius com els camps de futbol del material necessari però, com vostè sap, el pressupost 
de Nostreserveis és limitat i no podem tancar l’any amb dèficit. Amb dos anys amb dèficit 
s’hauria de liquidar l’empresa i jo personalment, des de que estic al davant, no em vull arriscar. 
Per lo tant, la intenció de comprar tota la cartelleria hi és però estic mirant aviam a final d’any si 
hi ha un romanent per poder adquirir el material necessari. En part, jo entono el “mea culpa”.  
 
Sr. Redondo: I el tema de...per ampliar la informació dels marcadors, anem a veure, la inversió 
que es va fer en el seu moment als camps de futbol va ser molt important i tenim moltes 
prioritats i, ara, destinar una partida més als camps de futbol, a dia d’avui, no podem perquè 



tenim altres prioritats. Tot i això, continuem insistint de que aquell que va donar el seu vot 
perquè ho faci la Federació, intentarem... perquè, ja et dic, l’altre és complicat, de moment.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Marcadores? Esperi un moment, a veure, és referent al punt? El que 
passa que....clar, a veure, sí, però encara que sigui...és una pregunta que fa l’oposició, el 
regidor concret, i ja l’ha contestat. Si vol, després, en el torn de preguntes, si vols fer-li alguna 
pregunta més, li pots fer, vale? Després, sí, vale? 
 
Sra. Aragonès: Referent a les iniciades obres de la plaça Miramar, era per saber si tenim un 
calendari o una previsió de calendari de terminis de l’execució de les obres, si d’alguna manera 
el fet de començar una mica amb endarreriment això també entenem que podrà afectar en els 
terminis que hi havia d’acabament o es veu que la previsió respectarà les dates. 
 
Sr. Alcalde: En un principi el calendari és el que va presentar la direcció de l’obra. Les obres se 
sap quan es comencen però no se sap quan acaben i el calendari que presenten les empreses 
és sobre paper. Amb això, és que no li puc assegurar, ningú. Crec que hem de ser conscients 
de que aquestes obres de reforma poden sortir problemes i es poden retrassar. L’empresa ha 
presentat el seu calendari, em penso que són quatre mesos, si no recordo malament, i van amb 
aquesta línia. Si veuen que poden acabar abans, evidentment acabaran abans, que a ells 
també els interessa però hem de ser conscients que és una obra i que pot sortir qualsevol 
cosa. 
 
Sra. Aragonès: Malgrat no poder garantir-ho, suposo que des de l’ajuntament sí que es farà 
una supervisió i un control per garantir al màxim de poder que aquesta empresa compleixi amb 
el que diu que suposo que no tot s’hauria de quedar en paper mullat, no? 
 
Sr. Alcalde: No, clar, però això ho fa... 
 
Sra. Aragonès: Com a mínim, perquè, si no, aleshores... 
 
Sr. Alcalde: Això l’ajuntament ho fa amb totes les obres, no només amb aquesta però també en 
totes les obres hi ha una planificació, és un paper. I en totes les obres surten després 
problemes. Clar, és això, o sigui, hi ha un plaç de quatre mesos i esperem que en aquests 
quatre mesos estigui feta. 
 
Sra. Aragonès: Una altra cosa, arrel de la visita del ministre de Foment fa uns dies o potser ja 
alguna setmana, era per si ens en podia dir alguna novetat al respecte sobre l’obertura de la 
nova via i la desafectació de la via antiga, si ens podia avançar alguna cosa. 
 
Sr. Alcalde: Sí, amb aquesta visita, a part del ministre de Fomento, també hi era la presidenta 
d’Adif i també estava el secretari de Mobilitat de la Generalitat, el...no, Ricard Font és l’anterior, 
no recordo el nom del secretari de Mobilitat. Vaig tenir ocasió de parlar amb tots tres i, referent 
a l’obertura de la via, parlen d’abans de final d’any. Referent al desmantellament de la via 
actual, estan redactant el projecte de desmantellament i tenen clar que faran el que diu al 
projecte d’impacte ambiental de la nova via que diu que s’ha de desmantellar l’actual tan aviat 
com comenci a circular els trens per la nova. I amb la presidenta d’Adif es va estar parlant i 
amb el secretari de mobilitat li vam tornar a dir de que Mont-roig el que faria és, de moment, 



desmantellar aquestes vies però que l’espai on passen les vies, si en el futur la Generalitat té 
predisposició de que arribi el tramvia, doncs, que pot ser un bon espai per fer-lo arribar. 
 
Sra. Aragonès: I, l’última qüestió era per saber si tenen d’alguna manera quantificades les 
queixes que els veïns tramiten cap a l’ajuntament a través de denúncies, etcètera, si realment 
l’ajuntament no hi posa remei, no hi posa solució i ha de ser el Síndic de Greuges qui ha de 
resoldre alguns temes. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, el Síndic de Greuges és molt actiu, realment és molt actiu. 
 
Veu 2: És molt eficient. 
 
Sr. Alcalde: No només amb el nostre ajuntament sinó amb molts. Hi ha expedients que per 
diferents motius a vegades s’han demorat i els veïns lògicament han presentat la seva queixa. 
En el moment en el que hem rebut la queixa, s’ha desactivat i s’han fet els aclariments. No 
tenim quantificat les queixes que arriben del Síndic, o sigui, jo no li puc dir ara, si vol, 
evidentment que li podem passar i els tipus de queixes. N’hi ha algunes que tenen raó, altres 
que són queixes ja de resolucions que ha pres l’ajuntament i que es queixen perquè no els 
agrada la resolució, o sigui, que n’hi ha de diferents, no únicament hi ha queixes que venen del 
Síndic i que són per inactivitat a lo millor o es retrassen expedient sinó que hi ha diferents tipus 
de queixes però sí que li podem donar aquestes dades sense cap problema, la queixa i la 
resposta que s’ha fet. Si us plau... 
 
Sra. Aragonès: Li agrairia. 
 
Sr. Alcalde: Si li fa arribar, si us plau o l’accés a l’expedient del Síndic que tenim en una carpeta 
o no sé...  
 
Sra. Aragonès: Vale, gràcies. El company Vilajosana. 
 
Sr. Vilajosana: Jo volia fer un parell de preguntes. En primer lloc, preguntar al regidor 
responsable si en relació a la situació de la plantilla de la Policia Local hi ha hagut alguna 
novetat positiva de que s’hagi pogut cobrir alguna plaça més. Si hi ha algun agent que estigui 
formant-se a l’escola de policia a Mollet i, si és que no, si la resposta és negativa en els dos 
casos, si es pensa fer alguna cosa per cobrir les places que hi ha vacants en aquests 
moments. 
 
Sr. Pérez: Respecto a los que estaban estudiando, ya han acabado, había dos agentes, dos o 
tres agentes y ya han terminado, en principio, no hay nadie más. Y el tema de las plazas, se 
está acabando de sacar el tema de las bases prácticamente ya está hecho, lo están acabando 
de perfilar para ya sacarlas y se puedan presentar. Luego, evidentemente, supongo que nos 
tendremos que sentar y mirar las prioridades porque, claro, si necesitamos cinco, seis o diez 
deberíamos necesitar a lo mejor y podemos sacar, de las cinco o seis que sean necesarias, 
pudiéramos sacar dos o tres o cuatro y ojalá seis porque eso es un tema económico y se tiene 
que acabar de ajustar. Pero, bueno, en principio está en marcha y yo creo que antes del verano 
podremos tener alguna incorporación más. 
 



Sr. Vilajosana: Per acabar en el meu cas, més que una pregunta és un prec adreçat al Sr. 
Alcalde en el sentit de que un cop la temporada turística està pràcticament finalitzada i atesa la 
situació que hem tingut aquest estiu en què no hi ha hagut aportacions de sorra a les platges 
com era habitual durant els darrers més de 10 anys, 15 anys, segurament, demanar-li només 
que ara que hi som a temps, que s’articulin els mitjans i les relacions i els contactes amb 
Costes de l’estat a Tarragona i amb la Direcció General de Costes i amb el propi Ministeri per 
tal d’assegurar-nos que cara a l’any que ve això no passi. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Per part del grup de Junts? 
 
Sr. Chamizo: Nosaltres, el nostre grup municipal, abans del nostre torn de preguntes, el primer 
que farem serà agrair a l’ANC de Mont-roig i al Col·lectiu d’Àvies i Avis per la Llibertat de Mont-
roig, per la gran tasca que van realitzar el passat cap de setmana solidari amb l’objectiu 13.300, 
un cap de setmana ple d’esforç, companyerisme i solidaritat que ha permès recaptar tots els 
diners necessaris per fer front a la fiança de 13.300 euros dels nostres tres encausats de Mont-
roig per l’1 d’octubre. Després, tinc una pregunta, volia preguntar si l’ajuntament va ser convidat 
a una jornada de prevenció i gestió dels residus municipals amb el títol “Cap al 2030” que es va 
celebrar el passat 2 d’octubre a Barcelona, que és una jornada municipalista sobre la prevenció 
i demés, sobre...tinc aquí...espera, tinc aquí el d’això...” Plataforma residus Municipals. Jornada 
de prevenció i gestió dels residus municipals”, si havien estat convidats com alguns altres 
ajuntaments i, si hi havien assistit, quines conclusions havien tret i si alguna d’aquestes 
conclusions es podria adaptar al nostre territori. 
 
Sra. Llorens: Jo estava inscrita en aquesta...com a regidora de la regidoria estava inscrita en 
aquesta celebració, havia d’anar-hi. Per motius personals i laborals inclús perquè tenia 
diferents reunions i no hi podia assistir de cap manera, no hi vam anar però sí que teníem 
persones que estan treballant amb nosaltres ara mateix amb l’estudi del nou sistema que van 
fer moltes conclusions, conclusions perquè van anar-hi moltes persones de municipis que 
nosaltres hem estat visitant durant tot l’estiu perquè són municipis que estan treballant molt 
sistemàticament en la recollida selectiva, tenen índex molt alts d’això, de recollida selectiva, un 
reciclatge bastant bo i, al final, sí que hem tret moltes conclusions, sobretot, gent que té, que 
disposa de sistema de [Inaudible 01:03:16] als contenidors, que utilitzen el porta a porta. Si, en 
tot cas, volguessis més informació més concreta sobre el paper, cap problema, podríem parlar 
perfectament. 
 
Sr. Chamizo: I no va delegar en cap tècnic? Si vostè no hi podia anar, no hi va anar cap tècnic 
nostre? Perquè, clar, quan parlem... 
 
Sr. Alcalde: Va anar, va anar...nosaltres tenim una empresa contractada que està fent —ho ha 
explicat—, que està fent l’estudi, que ens està ajudant a fer l’estudi del nou sistema. [Inaudible 
01:03:45] Sí, sí, sí, sí. 
 
Sr. Chamizo: Doncs, en aquest cas, era la meva pregunta i, si ens pot fer arribar aquestes 
conclusions finals, doncs, per donar-li una ullada. 
 
Sr. Alcalde: El que passa, amb aquestes jornades ficaven damunt la taula diferents sistemes, 
per dir-ho d’alguna manera, el que passa que l’ajuntament encara no té definit quin d’aquests 



sistemes farà servir. Això és...o sigui, jo crec...Sí, sí, sí, nosaltres, o sigui, 
l’ajuntament...[Inaudible 01:04:18].  
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? Sí? 
 
Sr. Moreno: La meva pregunta era referent al que ha comentat l’Abbas i pel tema dels 
comptadors. Quin pressupost tenen muntar-los? Se sap? 
 
Sr. Redondo: El que nosaltres vam presentar, el pressupost total pels dos camps de futbol, tant 
de Miami com de Mont-roig, eren uns 30.000 euros. 
 
Sr. Moreno: I és un, o sigui, és un comptador central o com ha dit...? 
 
Sr. Redondo: És un comptador central i dos petits, més petits, pels camps de futbol 7. 
 
Sr. Moreno: O sigui, serien tres, sis comptadors. 
 
Sr. Redondo: Serien tres per cada camp, amb la instal·lació elèctrica, els comandaments a 
distància, tot. Té un pressupost, si no recordo malament, d’uns 30.000 euros. 
 
Sr. Moreno: Llavors, la pregunta que segurament la gent de l’entitat esportiva, si sortís algun 
sponsor, a qui s’hauria de dirigir? O sigui, a l’ajuntament, a l’entitat, si hi hagués algun 
possible...? A la Federació? De què...? 
 
Sr. Redondo: Si surt un sponsor que segurament el primer contacte el tindria amb el club, les 
relacions que tenim club-ajuntament són del tot fluides, és una trucada de telèfon “anem a 
treballar”. 
 
Sr. Moreno: Però si és extern al club? 
 
Sr. Redondo: No però un sponsor... 
 
Sr. Moreno: O sigui, jo dic, surt un possible sponsor però que no...o sigui, s’haurien de dirigir al 
club o a l’ajuntament? 
 
Sr. Redondo: A l’ajuntament. 
 
Sr. Amir: A l’ajuntament, que és camp municipal, a l’ajuntament. 
 
Sr. Moreno: Vale, vale, és que tenia el dubte de...el dubte de que, clar, a lo millor pot ser algú 
aliè al municipi però lògicament si és aquesta quantitat és informatiu. Llavors, l’altre pregunta 
que ha comentat o han exposat és el tema de la cartelleria, de les pipes i tot això. És algo que 
lògicament ells fan instància pel camp de futbol perquè és típic però ja no és tan sols allà, a 
nosaltres ens passa...una parada més amunt ens passa lo nostre. Crec que he entès bé que 
seria algo generalitzat a la zona esportiva. 
 
Sr. Redondo: Totes les zones esportives, totes. No només els camps de futbol, totes. 



 
Sr. Moreno: Vale, és que nosaltres d’alguna manera ens passa. Nosaltres de moment ho 
solventem perquè tenim una escombra molt guapa i li donem el recollidor i aleshores se senten 
marranots que això també és algo que ens ajuda a tots però que, si d’alguna manera s’ha de 
fer, està clar que...és que trobo que des de l’Àrea d’Esports, les entitats, potser cadascú lluita 
per la seva, jo no tinc cap dubte que vostè, a més a més, no tinc cap dubte que està per totes, 
però que en aquest aspecte potser hauríem d’anar més a una amb aquest tipus de mancances 
que a lo millor si no ho soluciona un ho pot acabar solucionant algú altre. És allò que sempre 
havíem parlat de que no estaria gens malament que, jo què sé, un cop cada dos mesos o així 
un representant s’apropés, assentar a cada entitat, totes conjuntes, amb el regidor d’Esports o 
amb el responsable de l’àrea perquè sempre, al fi i al cap, tots som veïns de la mateixa finca i 
crec que tothom anem a la mateixa. Ja està, eren els únics punts que tenia de... 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. 
 
Sr. Chamizo: Jo només ens queda un prec, no sé si podria ser possible, per exemple, a les 
Juntes de Portaveus podíem establir de manera trimestral que el regidor de Policia i Seguretat 
Ciutadana pogués portar unes estadístiques de, no sé si serà possible, de les incidències o 
denúncies que hi ha hagut al municipi, zones que hi ha hagut al municipi, i entre tots comentar-
les i veure les possibles solucions al respecte que podríem trobar perquè, clar, parlem “no, han 
entrat a robar en aquesta urbanització, han entrat a robar al casc antic”, no sé, un tipus 
d’estadística a veure...a nivell de coneixement nostre. 
 
Sr. Alcalde: Dos cops a l’any hi ha una reunió amb els Mossos que és qui són els que tenen 
totes aquestes dades perquè la Policia Local tramita però qui acaba recollint-ho tot són els 
Mossos, són qui tenen aquestes dades, i cada mig any aproximadament, si no recordo 
malament, hi ha reunió amb els Mossos i ens passen dades d’aquest tipus. En tot cas, si vol les 
dades de l’última reunió que hi va haver, li podem fer arribar. [Inaudible 01:09:29] Sí, no sé si 
n’han previst alguna ja. 
 
Sr. Pérez: No, yo solamente comentar un poco lo que ha comentado Ferran, el tema de la 
representación de los payeses. Yo, Ferran, me pongo a disposición de todos los payeses del 
municipio, de todos los que estén representados en esa asociación y los que no lo estén, tanto 
yo como la Policía Local, cuando quieran, a tener una reunión para intentar coordinar porque 
yo entiendo que si hay gente, como dices tú, que no está representada en esa asociación como 
es el caso tuyo o alguien que esté me pongo a disposición para lo que quieran, para intentar 
coordinar o ayudar o para montar un dispositivo o intentar hacer algo en colaboración lo que 
podamos pero, claro, si yo propongo que haya gente que venga y luego la gente no viene o no 
pasa información, tienes que entender y mejor que tú no lo sabe nadie, Ferran, que esto es 
muy amplio, es muy extenso, yo entiendo que roban a  los payeses y, claro, no deja de ser 
dinero pero, si no ayudamos y apretamos entre todos por todos lados y dejamos de ir 
excluyendo a gente, difícilmente a pesar de que, como te digo, roban aquí, roban en toda 
Catalunya están robando porque al precio que va la garrofa, evidentemente, ahora 1.000 kilos 
o 2.000 kilos a 50 céntimos, a 56 céntimos, claro, la gente evidentemente va a robar garrofas 
pero entre todos hemos de intentar que esto no suceda o, por lo menos, suceda lo menos 
posible. Desde aquí te digo y te pongo a ti, si quieres, como portavoz de esta gente, yo cuando 



queráis, a la hora que queráis y donde queráis nos reunimos e intentamos ayudar a la gente, 
claro. 
 
Sr. Pellicer: Yo solo puntualizar que los que tienen por mano que no se roben garrofas son los 
Mossos d’Esquadra controlando los puntos de compra. 
 
Sr. Pérez:  í pero eso nosotros lo controlamos más bien poco, cuidado. 
 
Sr. Pellicer: Pero sí que podemos exigir a estos señores o al subinspector o al subdirector que 
cuando quieren controlar el cobre lo hacen. 
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? No? Únicament, per acabar, comentar que no farem Ple 
d’ordenances perquè no hi ha previst tocar cap ordenança. No sé si tècnicament s’haurà de fer 
alguna puntual però previsió de modificar les ordenances fiscals per l’any que ve no n’hi ha, no 
hi ha previsió. Ho dic perquè a la Junta de Portaveus ho vam estar comentant i no n’hi haurà, 
d’acord? Doncs, si no hi ha res més, s’aixeca la sessió. Bona tarda. 
 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Fran Morancho López                                                           Xavier Tardiu Bonet 
Alcalde                                                                                 Secretari  
 
9 d’octubre de 2019 
 


