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Sr. Alcalde: Bon dia a tothom. Donaríem inici al ple ordinari.
1.

.

Sr. Alcalde:
sessió. Si hi ha algun comentari a fer... Si no, doncs quedaria aprovada.

a de la darrera

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de
6.

2.
Sr. Alcalde:
hi ha cap comentari...

Si no

de resolucions
3.

Donar compte dels decrets de Regidors del número 192 al 302 de 2016.

Sr. Alcalde: Passaríem doncs al punt 3 que és donar compte dels decrets de regidors del número 192
al 302 del 2016. Si tampoc hi ha cap comentari
La Corporació queda
el llibre de resolucions de Regidors.
4.

-2019

Sr. Alcalde: P
2016-2019. Faré una mica, en la presentació, aquesta mateixa presentació que passarem, que no es
llegirà tota, perquè estan tots els punts. Sí que serà la presentació també que es penjarà a la web i que
tothom podrà consultar. Estem parlant del PAM. Què és el PAM? Diu que decidim entre tots i totes el
orat al PAM en quatre nivells... us he de dir que no he vist abans el Power Point... He
vist només totes les... Ho tinc aquí però no tinc... Ah vale, vinga. En quatre nivells, un que seria els
treballadors a dins de la casa, els treballadors municipals, en aquest cas han participat un centenar de
representa a 4000 ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Després, han participat entitats i ciutadans
i ciutadanes també, individualment, en aquest cas han participat una seixantena de ciutadans i una
PAM, en aquest cas són en educació, esports, cultura i tradicions, turisme, espai públic, urbanisme,
salut, normativa municipal, serveis socials i seguretat. Així doncs el PAM recull les accions dels quatre

grans blocs, que defineix els eixos fonamentals de la gestió municipal. En quatre també blocs, que seria
el govern obert, impuls econòmic, servei a les persones, i espai públic. Amb aquests quatre grups
teníem per un costat dintre del govern obert la participació ciutadana, com a objectiu és fomentar la
participació activa de les entitats i la ciutadania en la presa de decisions, la gestió municipal, i implicarla

parlaria de planificar estratègicament com a principal motor econòmic local, millorar les infraestructures
i productes turístics, en promoció econòmica promocionar el comerç local, activar econòmicament el
sector, impulsar la formació ocupacional i laboral i acompanyar a les persones en la recerca de treball.
En activitat econòmica millorar la informació sobre activitats comercials i les tramitacions relatives i
servei a les persones i educació, incrementar la formació professional, millorar la formació de la població
adulta i adequar els centres educatius a les necessitats reals del municipi. En esports com a objectiu
reconeixement als esportistes locals, amb igualtat... Els objectius serien educar en la igualtat com a
garantia sense un futur amb m
homes, en serveis socials incrementar el suport en les famílies en dificultats, atendre a les persones amb
fomentar la integració

ral, fomentar la integració dels joves conflictius i millorar (inaudible
0:06:27.5) les seves perspectives vitals de futur, en salut pública potenciar la prevenció i promoció de la
salut, enfortir la prevenció i control de plagues, en cultura fomentar la cultura musical, literària artística

implicar la ciutadania i les entitats en la programació de les festes majors i tradicions, després entraríem
tindríem incrementar el compromís mediambiental del municipi i prevenir desastres naturals, en gestió
de residus fomentar el reciclatge de residus, lluitar contra els abocadors incontrolats, millorar el servei

construir-ne de nous, en urbanisme revisar el planejament vigent per adaptar-lo a la realitat municipal,
millorar la informació sobre el planejame
urbanístiques i impulsar un desenvolupament urbanístic ordenat. Dintre de la seguretat ciutadana i
ó de la policia local
als ciutadans i millorar el servei de transport urbà. I aquestes serien un resum dels quatre blocs de les
-les durant
el període 2016-2019. Volem, i aquest és el compromís, informar en tot moment els ciutadans de quin
comunicació, inclús presencialment si fos el cas. I aquesta seria una mica la presentació del PAM que
hem portat al ple per aprovar. Bé doncs, passaríem al torn de paraules. Us comunico que el ROM ha
estat aprovat definitivament, així que avui seria el primer ple en el qual podem fer ús o no del ROM, si
grup de no adscrit
(inaudible 0:10:06.7) ha de fer alguna intervenció la regidora? No? A continuació seria el senyor
Aragonès, per part de la FIC.
Sr. Aragonès
ha mol
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Personalment, a mi, repassant el del 2007 que era del mateix equip de govern, que el que presideix
ara, a mi em va agradar molt més el del 2007, hi havia aquelles fitxes, hi havia, anem a dir en cada...
personalment, però no entrarem a discussió nosaltres, simplement ens hi abstindrem. No hi votarem
en contra, però ens abstindrem. Gràcies.
Sr.
-li que no és el PAM
perquè si no, no haguéssim donat participació a totes aquestes persones que han participat, i a vostès
no portava al seu electoral però en canvi al seu sí que ho portava, llavors, no és únicament el PAM de

Sr. Aragonès:
però això no hi votarem en contra, al contrari, ens abstindrem.
Sr. Alcalde: Val, moltes gràcies. Senyor Velasco.
Sr. Velasco: Sí, buenos días, lo primero perdonad el retraso, ha sido por cuestiones de trabajo. Sí, le
quería preguntar, como dice el señor alcalde, que ha sido la participación de los grupos políticos, de
los técnicos i de la participación ciudadana, no? Nos puede decir cómo se priorizará el orden de los
puntos y quién podrá participar en la elección de estos puntos, porqué usted está diciendo que es la
participación de todos los colectivos. Participamos para exponer, para que nos consulten, pero luego
vamos a poder participar para priorizar o intervenir en poder decidir? Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco. Bueno, en un principio, la prioridad, nosotros lo que tenemos es el
compromiso de llevarlo todo adelante, de acuerdo. Lo que pasa es que la situación económica que se
puede vivir el año que viene o el siguiente no la tenemos controlada. Entonces en base a las propuestas
que se han hecho, aquellas que tengan más soporte y en base a la situación económica se empezaran
a priorizar las cosas, lo que sí que hay voluntad en el equipo de gobierno es en la medida en el que
económicamente se pueda es llevar adelante este PAM. Yo creo que es importante saber, o yo creo
que ya lo saben, es el hecho que sí que hay inversiones dentro de este PAM, que están recogidas por
parte de todos los grupos, es coincidente en todos los grupos, y luego hay una parte del PAM, una
parte muy importante que no es una inversión directa sino que es una manera de llegar con programas
a la ciudadanía, una manera de gobernar, y una serie de cosas que no son directamente, única y
exclusivamente de inversiones. En cualquier caso el compromiso del equipo de gobierno es llevar a
cabo este PAM en su totalidad. Gracias, señor Velasco.
Sr. Gallardo: Gràcies senyor alcalde. A veure, en principi nosaltres considerem que el PAM és un bon
seves
reflexions, sabem que la participació en aquests instruments ordinàriament és baixa, però bueno, ja
està bé que es doni aquest marge de discussió. Evidentment el cavall de batalla del PAM són les

les inversions. Però repeteixo, sé que som conscients que els grans projectes i com es finançaran seran

estan pressupostades i pendents de concurs públic
en compte que el mandat anterior va ser un mandat de sanejament. Amb aquest sentit cal recordar els

previst precisament al pressupost per la via del renting perquè és important tenir compte no només
què es farà sinó com es finançarà. Està previst evidentment que al darrer trimestre es pugui començar
s,

del Passeig Mediterrani, està tot un reguitzell
igua, que també té un pressupost estimat

important i la feina feta és important. Per tant, què és el que determinarà sota el nostre punt de vista
als: les circumstàncies econòmiques, que

per la incertesa política i per altres elements aliens a la dinàmica municipal, i això condicionarà molts
dels tributs, molta de la recaudació dels tributs enguany, i no sabem fins i tot els anys vinents, tot i que
ció, doncs si la situació econòmica no
ajuntaments segueixen tant encorsetats en matèria de normativa que afecta la possibilitat de manllevar
crèdit per executa
sanejament, i el nostre ajuntament és un exemple molt clar, es permet qu
generós, i més adequadament dimensionat vers la capacitat real de retorn que té una corporació com
Per tant, repeteixo, un bon exercici de reflexió inicial, que el temps dirà, bàsicament dependent de les
és fer tot el possible aquest mandat, però també, jo em consideraria molt satisfet de deixar-ho encarrilat

aquest mandat, al mandat 2019-2023. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies senyor Gallardo
Sr. Pellicer: Bueno, nosaltres evidentment donarem suport en aquest PAM perquè entenem que fa un
recull de totes les sensibilitats del municipi. És evident que hi pot haver un punt que no hi estem
thom que hagi volgut
participari quines seran les pri
de decidir. Però més que això, nosaltres ens preocupa cada inversió que representi gasto, que en són
e no... com realment es
finançarà, i com realment acabarà afectant les arques municipals, i això vol dir les butxaques de la gent
del municipi. És a dir, és molt fàcil vindre a dir, volem això, volem allò altre, però això nosaltres exigirem
i plantejarem, i crec que tots ho tenim que fer, exposar a la ciutadania que aquella cosa que volem tots
evidentment hi ha mecanismes i moltes maneres. Però sí que amb això, crec que nosaltres, pel nostre
perquè no crec que les butxaques avui dia estiguin per aguantar moltes més apretades. Res més, moltes
gràcies.
Sr.
Sra. Aragonès:
de govern?
Sr. Alcalde: Mira, jo he parlat del ROM però he dit de no utilitzar-lo si pot ser (conversa creuada)...
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Sra. Aragonès: ... i ara ens hem pensat que seguiríem un ordre escrupolós, tal com ha fet referència
vostè, pel

Sr.

paraula els grups que vulguin

Sra. Aragonès:
qualsevol grup...?
Alcalde: Sí, en el moment de la seva intervenció, cada grup té cinc minuts per fer la seva exposició a la
pregunta, i la resposta...
Sra. Aragonès: Quantes poden ser, les respostes? La meva pregunta és, quantes persones poden
intervenir per respondre la intervenci
Sr. Alcalde: No ho recordo, senyora Aragonès, però per això deia... ho tinc aquí, però jo ja ho he dit,
prefereixo no utilitzar-ho...!
Sra. Aragonès

e avui

Sr.
que no el tinguem que utilitzar, eh? Jo crec que fins ara les sessions del ple han anat força bé i
zar-lo. No...
Sra. Aragonès: Sí, sí. Bé, nosaltres primer de tot, pel que fa a aquest punt del PAM, voldríem agrair a
dels treballadors de la casa, els experts, a tots els grups municipals, i molt especialment a totes aquelles
fet aportacions a través de tots els canals que van posar a disposició. Malgrat no haver aconseguit la
participació ciutadana desitjada, pensem que és important i gairebé imprescindible fer partícips
representativitat. En primer lloc nos
-ho políticament. En el punt 1
de treball, el govern ha obert el punt 8 a la participació ciutadana. A nosaltres ens sorprèn que es faci
l reglament orgànic municipal, aquest govern no va acceptar

proposta però com que és una demanda ciutadana es decideix incorporargovern ho pogués tornar a valorar i ho tingués en compte. La pregunta que fem, és quan un grup polític
fa una demanda no es considera una demanda ciutadana, per tal que es consideri una demanda
ciutadana cal que la faci una persona física? Els grups municipals per tant no representem a la
ciutadania? Tot i així, celebrem moltíssim que aquesta possibilitat es torni a posar sobre la taula, sent
conscients que hi ha la observació del personal de la casa que diu que això suposaria una despesa
enir una bona acció, per
facilitar la participació ciutadana. En el punt 20, de comunicació i transparència, on plantegen crear un
responsable municipal per cada nucli, no teníem ben clar exactament a què es referia, si assumiria
aquesta competència un reg

icar. El punt 1.3., referent a
suport dels grups municipals va tenir aquesta proposta en la fase de consulta als grups municipals per
tal de que ara s
e per tant es torna a introduir de nou.

la ciutadania per valorar què en pensaven. També preguntem quin és el suport dels grups municipals
aquesta opció no va ser consensuada, i en canvi ara està recollida a la sessió de debat perquè un ciutadà
de Montt
en funcionament, i si és així, si es pensa reub
resposta, que és una qüestió que cal que elevem políticament. El punt 135 de serveis socials, la
at, i

determinades, es planteja en el PAM aquestes tasques i accions que considerem que no són pròpies
-les com
a possibilitat, és a dir, quin sentit té incloure al PAM que la policia ha de treballar per millorar o per
mantenir la seguretat al municipi? O incentivar la formació i el reciclatge o altres actuacions preventives?
Aquestes accions són de sentit comú, i el PAM hauria de recollir, pensem, només les principals línies
Una altra qüestió. No volem dubtar en cap cas de la
diferents àmbits que es van entrevistar, al contrari, els hi agraïm la seva col·laboració, però sí que el que
que es podria haver ampliat la representativitat del món local i fer-ho amb criteris més objectius. Per
altra banda tampoc hem pogut contrastar una mica aquesta informació, perquè les entrevistes que es
dels grups municipals algunes de les propostes no van prosperar per manca de consens entre tots els
partits, i en canvi, amb molta casualitat, ara ens trobem, i amb el pretext en molts casos que han estat
el PAM, no com a un document polític, en un principi, sinó que la intenció era fer un document que
recolliria totes les sensibilitats, seria un document amb transversalitat de propostes de tots els àmbits
de la ciutadania, i resulta que ens trobem que moltes de les qüestions que Esquerra planteja

-

l 2019 com ha canviat el municipi si aconseguim portar

un llistat real, és a dir, què tenim al calaix, realment, o què tindrem, quina previsió tindrem i amb què
ens els volem gastar, prioritats. Nosaltres el què volíem és un PAM amb prioritats. Quantes coses
fer 25, 50? I quines inversions reals es faran. Evidentment està clar, les que triïn vostès, que per això
t
altra banda, qui pot estar en contra del PAM que vostès proposen? Jo diria que ningú. A nosaltres,
personalment i políticament, ens encanta. Ens encanta. És molt ambiciós. Ojalà poguéssim veure fetes
realitat aquestes accions i inversions. Nosaltres en volíem un altre de PAM, el volíem quantificat, volíem
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cions.
Però per respectar totes aquelles propostes de persones que han col·laborat, i també per mantenir els
nostres objectius programats, que han estat inclosos en aquest document, hi votarem a favor, malgrat
no compartir-ne ni la totalitat dels punts ni la integritat del procés. Ara, els demanem una cosa: esperem
accions seran les prioritàries. Res més, gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies senyora Aragonès. Jo crec que conforme ha anat vostè fent preguntes en el seu
discurs ha anat responent les seves preguntes, és que clar, al final jo no sé què dir-li, únicament, en tot
propostes

crec que el procés ha estat molt bé, perquè ha participat tothom, hi ha hagut bastanta participació,
rsa creuada)

nosaltres com a equip de govern tenim tota la confiança en què aquest document en la gran majoria
nosaltres
hem fet és recollir tots aquests punts dintre del PAM. I intentarem i farem tot el possible per tirar-los
endavant. En qualsevol cas agraeixo el vot a favor encara que sigui amb aquesta justificació que diu.

Sr. Chamizo: Bé una mica sorprès tot plegat, però bé... Nosaltres començarem la nostra defensa
d aquest PAM. Bé, nosaltres hem de començar dient que teníem moltes esperances dipositades en
aquest PAM, li vam agrair i li tornem a agrair que ens deixés par
que la nostra participació acabaria sent residual com va passar en el mes passat del ROM. Inclús vam
pensar que quan acabés la feina de recollida de dades, ens tornaríem a seure i comentaríem i
començaríem a dissenyar un altre cop entre tots un PAM real i sobretot amb les seves prioritats. O
et només de cara a

una empresa per desenvoluparha estat quasi
la seva feina ha consistit en recollir les propostes de tothom. Hem de dir també que per nosaltres el
PAM hauria de permetre portar a terme de manera lògica, ordenada, prioritària, temporal i econòmica
-les més efectives, però ens adonem que en
aquest cas concret això no es complei
olien anar
vostès, quins són aquests objectius estratègics, hem vist algo en una presentació de Power Point, i quins

s la priorització

un Word

filtrar i creiem que sense estudiar. Algunes són accions, intencions, i altres de propostes estan repetides.
Volem pensar que aquesta feina
dues coses: que el PAM per nosaltres és únicament un document en Word i un Power Point, que recull
les propostes de diferents agents socials, associacions polítiques, i el ciutadà, però sobretot amb una
manca de priorització en les deficiències que pateix el municipi i que això ens ha costat molts diners. A
dir que voldran fer-ho despré
euros, i que el que farà suposo és posar ordre i sentit a tot aquell recull de propostes i accions. A veure,

més coherent, fer un pla econòmic i plurique comptarà en aquest període del 2016 al 2019, o el finançament que es necessita per arribar fer
totes aquestes propostes incloses en el PAM. Esperem que una vegada aprovat avui amb els vots de
pràcticament tots els presents aquí menys el senyor Aragonès, i el proper any no surtin dient que
pujaran els impostos per fer front a tot el que volen fer. Perquè pensant malament i segons es va dir a
la comissió informativa, llegeixo
hi havia variables externes que és que la Generalitat no pugui pagar o que es posarien a la venda actius
en valorar el grau de

vot no pot ser favorable, nosaltres és un PAM pensem que improvisat, no assegurat econòmicament, i
voldríem equivocar-nos, però esperem i desitgem que no torni a ser el ciutadà de peu qui torni a sanejar
Sr. Alcalde: Gràcies senyor Chamizo. Jo crec que qualsevol document que haguéssim portat hagués
icipació. Hagués estat qüestionat sí o sí,
malament, perquè això no es podrà fer, si no ho valorem perquè som prudents, és que no som prudents.
O sigui
ha alguns municipis que no fan PAM, i alguns municipis
Bueno, nosaltres vam decidir fer un PAM, vam decidir fer-lo participatiu, i vam decidir fertat

pujarem els impostos, o la gent anirà a pagar o no pagar... clar, el que hem de veure és això, estem
un costat estan qüestionant el procediment i inclús qüestionen les seves pròpies propostes, perquè de

no crec que ho ha entès molt millor. Clar, això és el
(Inaudible) és que queda molt clar, és que sí o sí, això es farà amb totes les conseqüències... no... és
que no ho estem dient, precisament no estem dient això. Què teníem que haver agafat, i començar a
aquelles que han passat els filtres dels experts etc., etc., i ara anem a tirar endavant tot això. Bueno, no
els hi agrada? Vale, no els hi agrada però creiem que és la manera de fer-ho. Gràcies. Per part de...?
Vols...?
Sr. Chamizo

saltres... a veure, el

ens hem queixat nosaltres en aquest PAM? I ho torno a dir, a veure si queda clar i ja està. Nosaltres ens
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preocupava el què, el quan i el com. I li explicaré el que és el què, el quan i el com. El què: la priorització
nosaltres, hem intervingut, totes les accions o propostes que han fet la ciutadania, els grups polítics,
inclosos nosaltres, totalment respectables. Però de què ens queixem nosaltres per poder votar aquest

tupefaents, doncs escolti, faltaria
més que la policia no lluités contra... (conversa creuada) no, no, no, correcte, i totalment respectable,
el que passa... o que controlarà les palmeres amb el... escolti, fa quatre anys que es fa aquest control
de les palmeres, o sigui, per això deia abans que eren aportacions que algunes estaven repetides,
algunes eren intencions, o inclús com ha comentat la senyora Aragonès, fer els plens en dissabte, quan
això en el ROM ja no es va aprovar. Jo crec que ha faltat per acabar de nosaltres donar aquest pas
definitiu, tornar a seure, i aquest filtratge final que fes que nosaltres poguéssim posarpensem que hi ha hagut improvisació, i aquesta improvisació esperem que no la tornin a pagar els de
sempre.
Sr.

filtrava res, i ja està. I que hi ha propostes aquí de ciutadans que consideren que a lo millor el morrut
crec que la repercussió que tenen tampoc és tanta (conversa creuada), sí, però són les propostes,

Sr. López:
titulaba democracia
o demoscopia. Decía básicamente que la política está cambiando, y que democracia él lo entendía
como los ideales del partido, y demoscopia la consulta de la ciudadanía. Yo creo que en este caso, y
os recomiendo el artículo que es muy interesante, viene a decir que es PAM que hemos sacado, es la
fusión entre lo que los representantes políticos hemos decidido, y lo que la ciudadanía ha pedido. En
este sentido, si no sabíamos lo que busca la ciudadanía, difícilmente le podremos dar las respuestas
que necesitan. Nosotros podemos saber lo que necesita nuestro entorno, pero no lo que necesita todo
el colectivo entero, y esto es un documento, bueno, es una hoja de ruta que llevamos prácticamente
un año trabajando con lo cual, si nos descuidamos un poco más, igual es un PAM que hacemos esta
trabajando, no hemos estado de brazos cruzados esperando el PAM, pero es un año y entendemos
que ha habido tiempo de sobras de seguramente, no como les hubiera gustado a muchos de los aquí
presentes, pero sí que creo que ha dado cabida todas los voces de nuestro municipio.
Sr. Alcalde: Gràcies, passaríem doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor?
Quedaria doncs aprovat.
-2019
Expedient
Tràmit
Fets
1.

Serveis interns/ alcaldia
Aprovar

-

govern municipal

govern, tot concretant en la mesura del possible les grans inversions del mandat i les principals
actuacions que duran a terme.
El PAM és un
-se en
iniciatives i polítiques transversals de totes les àrees que composen el cartipàs municipal i que
donen serveis a les persones, fixant com a objectiu el benestar i millora de la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes, especialment des del punt de vista social.
La transversalitat del PAM superarà la tradicional compartimentació de les diferents actuacions

2.

3.
4.

experts vinculats a diferents àmbits i amb Mont-roig del Camp i finalment, també, les aportacions
dels grups polítics que conformen el ple municipal.
Malgrat no ser un document administratiu, per tant mancat de capacitat obligacional, constitueix
la guia de les accions a
jurídicament vinculants per a la seva execució.

5.

6.
, amb 11 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; A-VX+; IMM; Grup mixt, ERC;
1.

-2019 (PAM) que es recull en el document

2.

adjunt.
D
-2019, tant públicament
com a les diverses persones i organitzacions participants en la seva elaboració.

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2016-2019
Llistat definitiu d’accions

1. ÀREA DE TREBALL: GOVERN OBERT
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.

logui un espai propi per a cada entitat.

2.
3.

festes de manera coordinada.
4.
5.

Creació de nous canals de participació i consultes ciutadanes on-line.
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Impulsar els pressupostos participatius en l
referèndums o altres processos participatius per decidir grans inversions (per exemple, pressupostos
participatius)
s els ciutadans, i tots
els agents socials, econòmics, polítics i institucionals de Mont-roig del Camp. Disseny conjunt del
municipi que volem en el futur
Consulta ciutadana per proposar un canvi de nom del nostre municipi que inclogui Miami Platja, el
que permetria donar-li una projecció exterior més potent a la nostra marca de ciutat
Fer plens en horaris accessibles a la població, per tal de facilitar l'assistència / Fer-ne de tant en tant
en dissabte per facilitar l'assistència dels propietaris que viuen fora
Ajudar a les entitats, per exemple, facilitant-los-hi locals sempre que sigui possible.
Incrementar en la mesura possible la partida pressupostària per a que les entitats puguin adquirir
material per a les seves activitats.
Donar suport a
-los suport econòmic, material
i logístic quan es fan en via pública.
Fer tallers i xerrades per a les famílies.

COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

14.

Posar en marxa una aplicació mòbil que permeti als ciutadans accedir a la informació municipal més
rellevant de manera immediata i fàcil, i que permeti fer arribar avisos dels ciutadans per a que
mat paper, que permeti als ciutadans, especialment

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Ampliar els mecanismes de transpa
Llei de Transparència recentment aprovada.
Impulsar espais de trobada entre els ciutadans i els representants polítics, que permetin una
comunicació directa, sense intermediaris, fluida i horitzontal.
Facilitar als nous veïns un manual de benvinguda amb un catàleg de serveis, equipaments, entitats,
activitats i comerços que ofereix el nostre municipi.
Contractar un "comunity manager" municipal per dinamitzar les xarxes socials municipals i millorar
Crear un responsable municipal per cada nucli, encarregat de recollir queixes, resoldre temes, que
estigui pendent de cada nucli, que reculli informació i la derivi a l'Ajuntament i viceversa

21.

22.

que es dona als ciutadans, agilitzant la resolució dels mateixos, simplificant els mateixos tràmits i
evitant desplaçaments innecessaris.

23.

Implantació de la signatura electrònica per als documents municipals per agilitzar els procediments i
els tràmits.

24.
25.

Atendre les sol·licituds i instàncies dels ciutadans contestant sempre i en la major brevetat possible.
Agilitzar els temps de resposta actuals.

26.
27.
28.

Dotar un espai per tal que els ciutadans puguin tractar amb major privacitat alguns temes quan van
a les OMAC.
del mòbil.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Establir un sistema de control de la despesa pública, especialment en les contractacions externes,
promovent una nova cultura política de gestió dels recursos públics, amb un major control de la
despesa.
Canvi progressiu de la flota de vehicles municipals per altres de tipus elèctric, que redueixin la
despesa en carburant i la contaminació ambiental.
Sectorització del municipi en zones urbanes (districtes) que millorin la gestió municipal, la prestació
de serveis i la participació dels veïns en la presa decisions
Implantació, a
fraccionada
Impulsar mancomunar els serveis municipals amb altres pobles veïns per tal d'estalviar costos i
millorar la seva eficiència
Incentivar la formació i el reciclatge del personal de l'Ajuntament i de les empreses municipals
Augmentar el control sobre l'eficàcia i el compliment de les obligacions del personal municipal

37.

2. ÀREA DE TREBALL: IMPULS ECONÒMIC
TURISME

38.

turístics locals la promoció del municipi.
tor i

39.
40.
41.

42.
43.

Renovació del Centre BTT, convertintroig) que dinamitzi aquest recurs turístic esportiu per incrementar el nombre de públic visitant.
Canviar la ubicació de la Base Nàutica per poder ampliar-ne el seus serveis en un punt més estratègic
i adequat a les activitats nàutiques.
Nova seu de Turisme a Miami Platja que pugui donar un mi
punts actuals reuneix els requisits mínims per ser considerada una Oficina de Turisme amb prou
categoria en un municipi turístic com el nostre.
Implantar zones WIFI gratuïtes a les zones turístiques del municipi.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.

led sempre que sigui viable.
Producte específic per al Turisme Esportiu.
Producte específic per al Turisme de Golf.
Producte específic per al Turisme Sènior (gent gran).
països que busquen destinacions turístiques per a dur-les a terme.
Apostar pel producte Turisme Familiar.

50.
51.

Impulsar un Pla de Formació destinat al sector empresarial perquè coneguin els serveis turístics que
ofereix el municipi

52.
53.

ta, també comercials.
Donar suport a la promoció dels allotjaments turístics.

54.
55.
56.

les platges i cales.
dels xiringuitos de la platja (cap a octubre)

57.
58.
59.

originals. Senyalitzar, fer un aparcament i millorar l'entorn per fomentar les visites a Mas Miró.
Rehabilitar la Ruta Miró: millorar la senyalització i la seva conservació
Impulsar el turisme actiu amb més accions de promoció de les rutes de BTT, senderisme i
cicloturisme, i garantir una bona conservació i senyalització de les rutes

60.

61.

62.

patrimoni del nucli antic, la senyalització de
informativa amb tot el patrimoni històric de Mont-roig, els productes de proximitat i les tradicions.
Promocionar turísticament els trets identitaris del nucli de Mont-roig. Aprofitar el volum de turisme
de platja existent per promocionar el poble i les tradicions.
Il·luminació dels edificis catalogats.

63.
64.
65.

Donar facilitats i fomentar l'obertura d'allotjaments, fent un catàleg en col·laboració amb propietaris
d'edificis buits del nucli antic o d'altres zones com eina d'atracció d'inversors.
Habilitar una platja per a gossos

PROMOCIÓ ECONÒMICA

66.

67.
68.

Renovar la senyalització comercial, aprofitant les estructures ja existents, per a que sigui actualitzable,
-los punts de referència per als ciutadans i
els turistes.
formació, acompanyament
Enfortir el Club de Feina.

69.

70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

que puguin necessitar per al seu desenvolupament.
Modernitzar la Borsa de Treball, millorant el servei que dona actualment el web per fer-lo
informativament més útil i més àgil en la mediació de la recerca de feina i la contractació de persones
aturades per part de les empreses.
Agilitzar els tràmits administratius relacionats amb la creació de noves empreses.
municipals. Facilitar als emprenedors l'inici del seu negoci al municipi reduint els impostos si s'hi
instal·len.
sector.
empreses locals que en contractin .
Promoure la compra als comerços del municipi i el consum de productes locals per part dels
restauradors
Realitzar accions de promoció del comerç local mitjançant publicitat, activitats i jornades durant tot

comercials més adients.
Fomentar la instal·lació de comerços al casc antic per fer-lo més atractiu turísticament.
Potenciar cursos d'emprenedoria per donar sortida a la gent que ha patit la crisi. Fer cursos de
formació dirigits a persones aturades.
Treballar perquè les empreses de telecomunicacions posin fibra òptica a tot el municipi.
Facilitar la instal·lació d'empreses al polígon, analitzant el perfil idoni d'empreses que poden
instal·lar-s'hi en funció de les característiques del mateix i donant ajuts amb la condició de contractar
gent del poble

82.
83.
84.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Creació una àrea específica al web municipal per a la informació relativa a les activitats, que puguin
85.

tramitacions, etc.
86.

capacitat acústica del municipi, que indiqui la zonificació acústica, els valors
límit, els horaris, objectius de qualitat acústica, usos del sòl...

87.
88.

89.

90.

Facilitar la
Organitzar programes de dinamització del comerç i de millora de la imatge, que promoguin la
renovació del comerç existent i fomenti la instal·lació de nous comerços i empreses, amb mesures

Condicionar els
compliment de la normativa laboral i l'ordenança municipal.
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3. ÀREA DE TREBALL: SERVEI A LES PERSONES
EDUCACIÓ

per atendre demanda de places actual,

91.
92.

mòdul prefabricat.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

que
permetin que els estudis impartits siguin reconeguts com oficials.
Treballar perquè la Generalitat ampliï la formació professional existent.
capacitats, enriqueixin coneixements i les competències tècniques i professionals de la població
adulta.
Tallers de civisme urbà
Impulsar i omplir de contingut el Consell Escolar Municipal
Miami Platja, i reforma del CEIP
Mare de Déu de la Roca de Mont-roig
on estudien formació de grau mig i superior no disponibles aquí.
Crear un Pla Educatiu d'Entorn.
Vetllar pel correcte funcionament dels equipaments escolars aportant els recursos que estiguin a
l'abast de l'Ajuntament

103.
104.

Demanar que la Generalitat potenciï la ESO, l'FP i el BAT del municipi.

ESPORTS

105.
106.

Millorar les instal·lacions esportives municipals. Crear-ne de noves.
Unificar la informació esportiva del municipi a les seus esportives, incloent-hi les que publiquen les

107.
108.
109.
110.
111.

a les seves necessitats.
Posar gespa artificial als camps de futbol del municipi.
Impulsar la creació de noves
petanca...

112.
113.
114.

Ampliar l'oferta esportiva per a gent gran (pavelló esportiu, parcs amb màquines esportives, marcant
recorreguts per poder fer rutes caminant...)
Millor aprofitament de l'horari del poliesportiu i millor coordinació.

115.
116.

Promoció i suport

IGUALTAT

117.
118.
119.

conferències) que treballin els valors de la igualtat entre la població escolar.
Impulsar un programa de foment de la integració social de les dones, especialment per a aquelles
Elaboració del pla d'igualtat municipal i formació en gènere.

SERVEIS SOCIALS

120.
121.
122.
123.
124.

Impulsar un projecte de reciclatge de llibres de text i de subvenció de llibres i material escolar.
per al menor sigui recomanada professionalment.
i per a persones depenents.
Ajuts socials per a persones i famílies en situacions puntuals, urgents i bàsiques. Augmentar la partida
de Dia per
a Gent Gran.
Impulsar el servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat en els seus desplaçaments

125.

qualitat de vida.
126.
127.

Contractar personal per tal de mantenir el menjador social, destinat a persones sense recursos.

128.
129.

integrar-los al municipi.
xclusió social. Creació d'un servei de mediació hipotecària. Declaració del

130.

131.
132.
133.

primeres residències al municipi, especialment en el cas de famílies amb menors. Fer un inventari de
vivendes bancàries o abandonades per utilitzar-les com habitatge social.
Creació d'una borsa d'hores amb intercanvi de serveis
Creació del Pla d'Inclusió Social.
Manteniment del menjador escolar en funcionament en períodes vacacionals
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134.
135.
136.

social i de lluita contra la crisi
Plantejar la possibilitat de fer un centre cívic amb activitats.
Bonificar a les empreses del municipi que
social

137.
138.
139.

del nucli antic per rehabilitar-

-los

com a habitatge social.

GENT GRAN

140.
141.
142.
143.

144.

145.
146.
147.

Programa de conferències i tallers pensats per al col·lectiu.
-contes als casals on els
avis puguin explicar contes als petits.
i recordar capítols interessants de les seves vides.
Crear el Consell de la Gent Gran per establir les actuacions i activitats prioritàries per millorar la
Crear un Observatori de la Gent Gran en el marc del Pla de Barris, amb un sistema que sigui extensiu
a la resta del municipi, i que permeti fer un cens de les persones grans, dependents o amb necessitats
especials, que viuen al municipi.
Implicar a la gent gran en accions del dia a dia del municipi (per exemple, fent que siguin ells els que
controlen el trànsit a les escoles a les entrades i sortides)
Facilitar transport públic gratuït per als majors de 65 anys en les línies interurbanes, que són les que
Crear un servei d'assistència per a gent gran que viu sola amb voluntariat (per ajudar-los en les
tasques diàries: anar a comprar, fer companyia, sortir a passejar...)

JOVENTUT

148.
149.
150.

151.

152.

153.

Programa Kdat (Setmana de la Salut, Pànic, programació de concrets Barrakons, Tornejos festius,
activitats de Nadal).
subvencionades per als joves).
Pla de formació juvenil, que permeti als joves obtenir títols alternatius a la formació reglada a través
-los durant
el procés de recerca de feina. Coordinades amb Promoció Econòmica. Línia específica de la borsa
de treball per a gent jove
Projecte de foment de la integració social dels joves del Barri de la Florida i Miami Platja, i de
prevenció adreçat especialment als adolescents que es concentren al voltant del Casal de Joves.
lloguer o
-ho
de manera coordinada amb empreses immobiliàries locals i entitats bancàries.

154.
155.
156.

Impulsar el sistema de Garantia Juvenil entre les persones joves del municipi per facilitar-los la

municipi
Ampliar els horaris de les zones esportives i dels casals de joves: obrir els caps de setmana.

157.

SALUT PÚBLICA

158.

veïns i veïnes (com caminades, xerrades, etc).

159.

coneguin i reconeguin el seu poble des de la perspectiva del caminant.
160.

Donar cursos de formació al personal i a la població en la seva utilització. Incloure un mapa de punts
amb DEA de tot el municipi al web municipal.

161.
162.
163.
164.

Controlar les palmeres malaltes o extingides a causa del morrut al municipi.
Implantar programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, la salut i la qualitat de
vida d'adolescents i joves.
Lluitar per un CAP obert les 24 hores i per tenir més serveis sanitaris al municipi.

CULTURA

165.
166.
167.
168.

Concurs de contes tant infantils com per a adults, amb premis especials per a contes il·lustrats pel
Potenciar el concurs literari Vila de Mont-roig, fent edicions d eles obres guanyadores de manera
periòdica.
Impulsar nous cicles teatrals: infantil, de teatre amateur, i de cabaret, teatre o musicals per a adults,
monòlegs, humoristes, etc
Dinamització de les

169.

170.
171.
172.
173.

explicar contes, viatges o experiències a les biblioteques.
compartir les seves experiències viatgeres.
Renovació dels equips informàtics de les biblioteques i millora i adequació de la xarxa Wifi.
Celebració dels 30 anys de la biblioteca de Mont-roig i 15 anys de la de Miami Platja, amb diverses
activitats i editar material per difondre-les.
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-ne les

174.

instal·lacions i la qualitat docent
175.
176.
177.
178.
179.

180.

181.
182.
183.
184.
185.
186.

187.
188.
189.
190.

Impulsar un nou programa de concerts de diversos estils (clàssica, musicals, jazz, blues, rock, etc) al
Incloure un concert fixe de Nadal, per Sant Esteve o Reis.
Fer un festival de concerts a les cales de Miami.
Fer una gala-concert benèfic anual, amb artistes del municipi, amb recaptació per a les Amipes o per
a famílies amb situació de vulnerabilitat.
Valorar el patrimoni: catalogació, protecció, itineraris, visites guiades i plafons informatius. Protecció
del patrimoni arqueològic i històric del municipi. Impulsar la recuperació, conservació i promoció dels
recursos culturals i dels espais naturals del municipi (com el nucli de Miramar, el búnquer de la

lúdiques i culturals
Potenciar i mantenir les tradicions culturals del municipi i recuperar-ne.
Donar suport a les entitats culturals del municipi garantint espais apropiats per a les seves activitats
Promoure als creadors i artistes locals del municipi contribuint així a la seva difusió i promoció
Impulsar la digitalització de documents d'interès local i la recerca sobre la història dels diferents nuclis
del municipi. Digitalització del fons documentals històrics referents a Mont-roig.
Impulsar un Premi de Recerca Històrica Local
Reorganització de tots els equipaments municipals existents a Mont-roig per optimitzar la utilització
-ne la disponibilitat per a que les
entitats puguin fer les seves activitats.
Recuperar el cinema a la fresca i fer cinema al Polivalent de Miami Platja a preus popular, sempre que
hi hagi demanda.
poble.
teques de Mont-roig i Miami.
Crear una comissió assessora sobre temes de patrimoni (històric i arquitectònic) i tradicions.

FESTES

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

Crear un nou concurs de guarniment de Carrosses per Reis.
inflables per als petits i actuacions nocturnes.
Celebració de la Diada internacional de la Infància, amb inflables, pintures i berenar.
Disco juvenil light, per a adolescents entre 15 i 18 anys, amb celebració periòdica, en col·laboració
Impulsar comitès de savis o coordinadores de festes populars per tal de dissenyar les programacions
de les festes majors amb la incorporació de la participació ciutadana
Millorar la imatge de la zona de Miami amb més activitats lúdiques i recuperar la festa de la N340.

4. ÀREA DE TREBALL: ESPAI PÚBLIC
MEDI AMBIENT

198.

199.

200.

201.

Manteniment i millora de camins. Asfaltar camins rurals més transitats.
les aigües. Requerir la neteja de finques rústiques i solars privats. Foment de la conservació de les
finques i les par
seva neteja i realitzant execucions subsidiàries en els casos de més necessitat.
es poden produir
a les platges del municipi i els mecanismes necessaris per a la seva reducció. Necessari per
aconseguir Banderes blaves.
municipi, format per voluntaris que realitzin vigilància i neteja dels boscos.

202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

escolars del municipi.
Creació del Pla de Gestió contra incendis a les urbanitzacions.
entre zones verdes (camins de muntanya i trajectes de bicicleta i a peu en entorns agradables).
Demanar a Foment poder habilitar un pas alternatiu per creuar el barranc de Rifà.
Crear una borsa de treball agrícola i fomentar la formació.
gastronòmiques de la carxofa/ patata/calçots amb oli de Mont-roig-Miami, etc), i impulsar un
Mercat de Pagès.
Facilitar els tràmits administratius municipals per al col·lectiu agrícola.
productes ecològics.
Promocionar la realització de jornades tècniques agrícoles.
Millorar la competència municipal en jardineria.
Millorar la imatge de les entrades i accessos al municipi.

GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

214.
215.
216.
217.

Fomentar el reciclatge als edificis municipals, amb la instal·lació de bateries de papereres per
fraccions i sensibilitzant el personal.
Pla i campanya de recollida de voluminosos, que inclogui la recollida porta a porta. Donar més
informació sobre quin dia es poden llençar els voluminosos.
Programa escolar de foment del reciclatge, que inclogui la visita dels escolars a les deixalleries
municipals, així com altres activitats, tallers, xerrades o sessions informatives...
Participació a la Setmana Europea de la prevenció de residus, que inclouen la organització
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218.

219.
220.
221.
222.
223.

residus neumàtics i olis.
Inventariar i eliminar els abocadors incontrolats al municipi. Lluitar contra els abocaments il·legals,
-up Europe!, una acció que es realitza
Controlar els contenidors de poda que omplen fins dalt empreses de jardineria.
Millorar el sistema de neteja viària, i fer una proposta alternativa a les màquines per a la neteja del
nucli antic.
Fer una neteja anual específica dels elements emblemàtics i l'entorn (torreó, cales, miradors,
ermita...).
sensibilització que millori la conducta dels veïns i mantingui més net el municipi.

OBRA PÚBLICA I

224.
225.

i el rebaix dels punts on hi hagi passos de vianants. Reparació de les voreres en mal estat.
Projecte de reparació de

226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

la
Millorar el manteniment de les platges, cales, els seus accessos i el seu entorn.
Posar terres de cautxú als parcs infantils allà on sigui possible, prioritzant els parcs destinats a la
primera infància.
Fer un skate park a la Plaça de les Oliveres de Miami Platja, i arranjarRehabilitació integral de la Plaça de Miramar de Mont-roig.
ministeri de foment la cessió de

233.
234.

Impulsar la 4a fase de rehabilitació del Nucli Antic de Mont-roig (renovació de paviments i serveis).

235.

actuals llumeneres per unes de baix consum i la instal·lació de nous punts de llum a les zones amb
mancances.
-roig

236.
237.
238.
239.

Incrementar el mobiliari urbà (marquesines, bancs, papereres amb cendrer i bosses per excrements
de gossos). Ubicar-lo amb criteri ciutadà, allà on cal, on hi ha el pas de persones, etc. Si cal, consultar
-ne els elements.
Condicionament dels edificis municipals.
Recepció progressiva de totes les urbanitzacions convertint-les així en altres barris del nostre

240.

241.
242.
243.
244.

serveis gener
Instal·lar fibra òptica i xarxes wifi als espais públics del municipi, sempre que les companyies de
telecomunicacions ho facin possible.
Seguir impulsant el Pla de Barris de Miami Platja.

245.
246.
247.

248.
249.

Planificar la reutilització de la via del tren, recuperant aquest espai per als ciutadans.
Planificar el soterrament del cablejat elèctric, per anar implementant la mesura de manera
progressiva.
Mantenir en bon estat les zones que tenim urbanitzades (neteja de carrers, manteniment de parcs
infantils, etc.). Millorar la imatge del municipi. Neteja i manteniment de carrers i infraestructures
existents.
Millorar la calefacció als locals públics.

250.

URBANISME

251.
252.
253.
254.
255.
256.

Modificar el Planejament general (POUM) per millorar la gestió urbanística del municipi.
Modificació puntual del POUM per incloure la tipologia de pèrgoles lleugeres.
Incloure al web municipal la informació sobre els tràmits que es poden realitzar en aquest àmbit: obra
menor, major, devolucions de fiança, etc.
-la a la nova normativa.
tramitació en matèria urbanística.
Impulsar estudis per al desenvolupament urbanístic del municipi en col·laboració amb la URV.

257.

Incentivar i bonificar la rehabilitació de façanes i la reforma d'edificis amb la campanya "Mont-roig fa
258.

seguretat i qualitat. Subvencionar l'arranjament de façanes del casc antic.

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

259.
260.
261.

262.

Desplegar la senyalització vertical i horitzontal de trànsit que resta per executar a diversos àmbits del
municipi. IncloureImplantar la senyalització orientativa als nuclis de Miami Platja i Mont-roig poble.
Participar anualment a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.
aparcaments per a bicicletes. Fer un carril per a vianants a l'Avinguda Casalot i l'Avinguda Gil Vernet
per facilitar la mobilitat dels ciutadans que van a peu.
Millora del servei i la senyalització del bus municipal. Ampliarque hi hagi prou demanda.

263.
264.
265.
266.

Instal·lar nous punts de càrrega de vehicles elèctrics a les zones més massificades de trànsit dins el
municipi.
Aconseguir una política de proximitat i de relació entre la policia i el ciutadà.
Fer un parc de la mobilitat amb circuïts senyalitzats per a ús didàctic (escolars) i altres activitats.
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267.
268.

catius i campanyes
de sensibilització de la ciutadania (tallers, xerrades...)
Organització de xerrades i tallers informatius per prevenir conflictes a les xarxes socials, advertint de
al perillositat que pot comportar un mal ús.

269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.

Crear una oficina de la policia local al nucli de Mont-roig.
Incloure patrulles a peu de la Policia Local.
Fer passos de vianants elevats a zones urbanes on la velocitat dels vehicles és alta.
Fer un enllaç amb bus del poble a l'estació de trens sempre que hi hagi prou demanda.
Facilitar transport públic els caps de setmana per anar a Hospitalet i Cambrils sempre que hi hagi
prou demanda.
Fomentar la millora del transport públic per enllaçar amb poblacions properes
Resoldre un pas per a vianants entre la urbanització Solemio i el nucli de Miami que no hagi de
travessar la N340.
Millorar els accessos a la part costanera de Miami Platja, lligades a la supressió de la via del tren.
Incrementar i fer més eficient la vigilància municipal.

5.AFERS SOBREVINGUTS
Aprovar, si escau, sol·licitar formalment al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Miami Platja
Sr. Alcalde: Bé, el següent punt seria afers sobrevinguts. En aquest cas hi ha un afer sobrevingut. Us ha
donat temps a mirar-vos la... no? Dos minuts i... us ha donat temps a mirar-ho? Doncs quan estigui
mirarem la... (...) Sí? Al ser un afer sobrevingut haurem de votar la urgència. Entenc que quedaria aprovat
a. Aquí doncs a partir
aquest punt pel ple, i el que faríem doncs és passar el punt, aprovant-ho. El que fem és es proposa
aprovar sol·licitar formalment
plataforma CAP 24h de Miami Platja, així com felicitar els seus integrants per la seva tasca incansable i
desinteressada per millorar els serveis de salut del municipi, i traslladar aquest acord al Departament
CAP 24h de Miami. Passaríem doncs a les votacions. En contra? Abstencions? Quedaria doncs aprovat
per unanimitat. Gràcies.

Expedient número:
Tràmit:

Sol·licitud obertura 24 hores del CAP Miami Platja
Secretari General/Serveis interns
Sol·licitud

Fets
1.

En els darrers 15 anys el nucli de Miami Platja ha tingut un increment molt notable en el nombre
Generalitat de Catalunya ha considerat, fins ara, que no era necessari tenir permanentment un CAP
amb atenció primària i urgent les 24 hores del dia.

2.
Platja. La Plataforma CAP 24 hores Miami
Platja ha organitzat en els darrers anys diverses protestes, i ha recollit més de 3.500 signatures de
suport. Unes mobilitzacions que fins ara no han tingut efectes sobre la postura del Departament de
Salut.
3.

ntament de Montaquesta reivindicació justa i necessària per tal que la població tingui una atenció sanitària urgent
de proximitat.

4.

El CAP de Miami Platja atén a una població censada de prop de 8.000 habitants en el seu horari
ordinari, quan els centres de salut de Monthabitants que es troben censats al propi municipi i a altres poblacions veïnes, algunes de les quals
de Reus.

5.

te, necessàriament, el gran nombre de
segones residències que hi ha al terme, més de 10.000 comptabilitzades. Això fa que la població
sumen a les 20.000 ja censades a la zona.

6.

Actualment el CAP de Miami Platja estén la seva atenció primària i urgent a 24 hores durant els
mesos de juliol i agost. Aquesta ampliació no té en compte el fet que la temporada turística a Miami
l novembre, mesos durant els quals

7.

Recordar que les instal·lacions del CAP de Miami Platja són les més noves i millors dotades del
litoral sud de la Costa Daurada i de la part oriental de la comarca del Baix Camp, es troben al nucli
potencialment pot donar servei.

8.

Cal destacar, fina
incrementa la necessitat de tenir un centre de salut de referència proper.

Fonaments de dret
1.

l Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya que parla de la defensa de consumidors i usuaris.

, per unanimitat, acorda:
1.

Aprovar sol·licitar formalment al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

2.

Plataforma CAP 24 hores Miami Platja, així com
felicitar als seus integrants per la seva tasca incansable i desinteressada per millorar els serveis de
salut del municipi.
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3.

Traslladar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als Serveis
Territorials de Salut del Camp de Tarragona, i a la Plataforma CAP 24 hores Miami Platja, així com
fer la màxima difusió del mateix.

6.MOCIONS
6.1 MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL 11 DE
MAYO DE 2016 EN APOYO Y PARA LA CREACIÓN DE AYUDAS A LAS PERSONAS CELÍACAS
Sr. Alcalde: El punt 6 seria mocions. Començaríem amb la moció que presenta el grup de Ciudadanos

Sr. Velasco: Bueno, como introducción me imagino que la mayoría de la población sabe que la celiaquía
es una enfermedad, que en este caso la están padeciendo 21 personas diagnosticadas de nuestro
municipio, esto no quiere decir que no haya más personas que no sepan que padecen una celiaquía en
más o menos grado. Sabemos la dificultad por la que pasan estas familias cuando tienen que hacer, en
una palabra, la compra diaria, y tenemos unos datos por aquí que si quieren les podemos explicar. Lo
que cuesta por ejemplo, una familia puede ver incrementados sus gastos en 33 euros semanales, es
decir unos 132 euros mensuales. Esto puede rondar unos 1.584 euros al año. Un ejemplo, un quilo de
galletas con gluten valen 1,63 euros de media, mientras que uno sin gluten vale 9 euros. El pan, que es
algo de lo más común en todos los hogares pues suele valer más o menos un quilo 2,24 euros, mientras
que cuando se acerca a las personas que padecen de la enfermedad de la celiaquía, pues puede
suponer cerca de 10 euros. Nos gustaría añadir que España es uno de los pocos países europeos que
no entrega ningún tipo de ayuda a los afectados por esta intolerancia alimentaria. En este sentido
algunos de los países más conocidos como Suecia por ejemplo, donde tienen mucho más asimilada la
celiaquía, donde hasta los 16 años los productos sin gluten son gratuitos, en Noruega entregan 110
euros al mes a los celíacos menores de 3 años, y a partir de esta edad sube hasta los 200 euros al mes.
Estamos hablando de Dinamarca de hasta 200 euros al mes hasta los 65 años, quiero decir que tienen
una franja desde una edad infantil hasta una edad que saben que la enfermedad les va a acompañar
por el resto de su vida. Bueno, queríamos comentar que el 20 de noviembre 2014 la comisión de salud
del Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad una propuesta de resolución presentada
conjuntamente por todos los grupos parlamentarios para exigir al gobierno español diferentes medidas
de apoyo a las personas celíacas, entre ellas la aplicación del 4% de IVA a los productos sin gluten y a
la aprobación de ayudas económicas o beneficios fiscales para los celíacos. Bueno, mientras medidas
no se materialicen el grupo municipal de Ciudadanos considera que como institución más cercana al
ciudadano los ayuntamientos no pueden hacer caso omiso de la desigualdad en los precios de los
productos con o sin gluten. Es por esto el que Ayuntamiento de Mont-roig creemos que tiene que dar
un paso adelante en el apoyo de las familias celíacas y adoptar medidas a nivel local para ayudar a este
colectivo a mejorar su calidad de vida en nuestro municipio. Por todo ello, queremos proponer adoptar
los siguientes acuerdos: primero declarar el apoyo unánime y solidario del Ajuntament de Mont-roig
del Camp hacia las personas celíacas del municipio y sus familiares, a las asociaciones y entidades que
las representan. Segundo, encargar un estudio conjunto con el Área de Salud Pública con el objetivo
de cuantificar el número de personas celíacas empadronadas en nuestro municipio. Tercero, instar al
estado tal como refleja la resolución 879/10 del Parlament de Catalunya, establecer las ayudas
económicas a las familias celíacas de la ciudad, para paliar el desembolso que a esas familias supone el
coste de los alimentos sin gluten. En el punto cuarto, como hablamos en la junta de portavoces, me
parece que una propuesta de algunos grupos políticos en modificar o eliminar este punto, si recuerdo

ha ocurrido, que lo iba a explicar o aclarar el secretario. Eliminamos este punto?
Sr.

Sr. Velasco: No, quiero decir que hubo dos cosas, por nosotros nos gustaría modificar el punto y añadir
mediante un informe municipal.
Sr. Alcalde: Allí se habló, si no recuerdo mal, de retirar el punto, que tendría usted garantizada la moción

Sr. Velasco: Retiramos el punto, entonces en el punto cuarto lo que hacemos es trasladar los puntos,
sería impulsar la creación de la red de botigas y restaurantes sin gluten de nuestro municipio, buscando
la colaboración e implicación de los sectores de la alimentación y restauración en nuestro municipio,
con la elaboración y aplicación de un distintivo que permita identificar fácilmente estos
establecimientos del exterior. El punto quinto, dar traslado de los acuerdos anteriores a la Federación
de Asociaciones de Celíacos de España, a la Associació de Celíacs de Catalunya, y a todos los grupos
parlamentarios del Parlament de Catalunya y al Congreso de los Diputados. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias senyor Velasco.
Sra. Esquius: Bueno, está claro que esta moción tiene muy buenas intenciones, de esto no hay ninguna
duda. Hay muchas enfermedades que ayudar y ésta sería una, y puesto que al final has quitado este
favor.
Sr. Alcalde: Gràcies senyora Esquius.
Sra. Aragonès:
manera, bé el regidor ja el va traslladar que aquelles famílies amb pocs recursos que tenien dificultats
per poder adquirir determinats aliments que són aquests que
nosaltres hi votarem a favor perquè evidentment ens solidaritzem amb les famílies i amb les persones
que pateixen aquesta malaltia, però clar nosaltres també plantegem el dubte de que no creï un greuge
comparatiu am
aquelles persones que no es poden fer càrrec, en aquest cas,
determinats aliments, com poden ser medicaments i altres coses que puguin necessitar.
Sr. Velasco: Sí, a veure, nosotros es casi como plantearle si usted cree que hay unos colectivos que en
este municipio tenemos que ayudar, porque tienen la desgracia de padecer una enfermedad, como
grupo municipal nos tendrá a su lado, pero no debemos confundir que estamos hablando a veces de
enfermedades en cuanto a medicación y la desgracia de la celiaquía como otras, de esta intolerancia
que es que su medicamento es el alimento, y esto lo que pesa es en la cesta diaria. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias. Por parte de Convergencia. No? Per part de PSC?
Sr. López: Como ha dicho la señora Irene Aragonés, nosotros ayudamos al colectivo en función de su
renta o en función de sus necesidades. No discriminamos si es una persona celíaca, diabética,
hipertensa, que en muchos casos depende de la alimentación y la medicación. Simplemente queremos
decir que nosotros estamos dando cobertura a este colectivo, el colectivo entendemos que es mucho
más amplio el de las personas necesitadas, y dentro de este colectivo si hay personas que tienen
necesidad de adquirir alimentos y no se lo pueden costear o esto influye directamente en que no
puedan hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo el pagar el comedor de los críos, pues
nosotros ahí nos va a encontrar, pero es lo que digo, este colectivo y cualquier otro que necesite que
el Ayuntamiento esté a su lado.
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Sr. Velasco: Sí, esto no lo ponemos en ninguna duda, pero como usted comprenderá, no solamente las
ayudas son a nivel municipal, sabemos que a nivel municipal llegamos hasta donde llegamos, y luego
por eso funcionan diferentes asociaciones y diferentes entidades que dan ayuda. Gracias.
Sr. Alcalde: Passaríem doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria... Perdó? Te
abstienes? Perdó, repetiré doncs... Vots en contra? Abstencions? El senyor Tico. I vots a favor? Entenc

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Según la organización Celíacos en Acción y estudios de la Federación de Asociaciones de Celíacos de
España, 1 de cada 150 españoles tiene intolerancia permanente al gluten del trigo, la cebada, la
escanda, el kamut, la avena, el triticale y el centeno, es decir, sufren de celiaquía. Cada año se
diagnostica 1 caso por cada 118 niños, mientras que en la población adulta la relación baja a 1 caso por
cada 384 personas. A parte del problema que supone para la salud, la celiaquía comporta un grave
perjuicio económico para las personas que sufren esta enfermedad ya que hay una diferencia abismal
entre los precios de los alimentos normales y los sin gluten.

Diferentes estudios señalan que una familia con un celíaco entre sus miembros puede ver incrementar
su gasto en la cesta de la compra en unos 33 euros semanales, es decir, unos 132 euros mensuales y
1.584 euros al año. Sólo hace falta poner algunos ejemplos para ver esta diferencia de precios: un kilo
de galletas con gluten vale 1,63 euros de media, mientras que sin gluten cuesta 9,01 euros; y el de pan
de molde vale 2,24 euros por kilo, mientras que la versión para celíacos se dispara hasta los 9,99 euros
por kilo.

España es uno de los pocos países europeos que no entrega ningún tipo de ayuda a los afectados por
esta intolerancia alimentaria. En este sentido, algunos de los países más concienciados son Suecia
(donde hasta los 16 años los productos sin gluten son gratuitos), Noruega (que entrega 110 euros al
mes a los celíacos menores de 3 años y a partir de esta edad la cifra sube hasta los 210 euros al mes) o
Dinamarca (con ayudas de hasta 200 euros al mes hasta los 65 años).

El 20 de noviembre de 2014 la Comisión de Salud del Parlament de Cataluña aprobó por unanimidad
una Propuesta de Resolución presentada conjuntamente por todos los Grupos Parlamentarios para
exigir al gobierno español diferentes medidas de apoyo a las personas celíacas, entre ellas la aplicación
del 4% de IVA a los productos sin gluten y la aprobación de ayudas económicas o beneficios fiscales
para los celíacos.

Mientras estas medidas no se materialicen, el Grupo Municipal de Ciudadanos considera que, como
institución más cercana al ciudadano, los ayuntamientos no pueden hacer caso omiso de la desigualdad
en los precios de los productos con y sin gluten. Es por eso que el Ayuntamiento de Mont-roig del
Camp tiene que dar un paso adelante en el apoyo a las personas celíacas y aplicar medidas a nivel local
para ayudar a este colectivo a mejorar su calidad de vida en nuestro Municipio.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes

El Pleno del Ayuntamiento, con 15 votos a favor (grupos municipales: PSC-CP; Sr. Juan Gallardo,
(IMM) ; A-

) y una abstención (Sr. Vicente Pérez , IMM) acuerda:

Primero. Declarar el apoyo unánime y solidario del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp hacia las
personas celíacas del Municipio, sus familiares y las asociaciones y entidades que las representan.
Segundo. Encargar un estudio conjunto con el área de Salud Pública con el objetivo de cuantificar el
número de personas celíacas empadronadas en nuestro Municipio.
Tercero. Instar al Gobierno del Estado, tal como refleja la Resolución 879/X del Parlament de Catalunya,
a establecer las ayudas económicas a las familias celíacas de la ciudad, para paliar el desembolso que
para estas familias supone el sobrecoste de los alimentos sin gluten.
Cuarto.
buscando la colaboración y la implicación de los sectores de la alimentación y la restauración en nuestro
Municipio, con la elaboración y la aplicación de un distintivo que permita identificar fácilmente estos
establecimientos desde el exterior.
Sexto. Dar traslado de los acuerdos anteriores a la Federación de Asociaciones de Celíacos de España,
a la Asociación Celíacs de Catalunya, a todos los Grupos Parlamentarios del Parlament de Catalunya y
al Congreso de Diputados.
6.2

MOCIÓN QUE PRESENTA CIUTADANS AL PLENO EN DEFENSA DE LA COOFICIALIDAD DE
LAS LENGUAS EN CATALUÑA Y DE RECONOCIMIENTO DE SU PLURALIDAD LINGÜÍSTICA

Sr. Alcalde: La següent moció també la presenta el grup de Ciutadans. És en defensa de la co-oficialitat
de les llengües... es que claro, ahora lo entiendo. Moción que presenta Ciudadanos al pleno en defensa
de la co-oficialidad de las lenguas en Cataluña y el reconocimiento de su pluralidad lingüística.
Sr. Velasco: Gracias señor alcalde. Ciudadanos cree que como hay una pluralidad lingüística y después
de valorar un año que bueno, estamos intentando estar en la oposición y recibir la atención y el apoyo
de muchos vecinos, creemos que es consecuente presentar esta moción que ya ha leído el título, y me
castellano, y que el catalán es la lengua habitual del 36,3% de los catalanes, atendiendo que la
constitución establece en su artículo tercero que el castellano es la lengua española oficial del estado
y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas,
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de acuerdo con sus estatutos, atendiendo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece en su
artículo 6.2 que todas las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales, y que los
poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de este
derecho; atendiendo que de acuerdo con el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Cataluña no
puede haber discriminación por el uso de cualquiera de las dos lenguas; atendiendo que la sentencia
31/2010 del 28 de junio de 2010 del Tribunal Constitucional establece que la administración no puede
establecer ninguna preferencia en el uso de las lenguas para preservar el derecho de los ciudadanos a
escoger la lengua en que se relacionan con la administración, y que el Tribunal Superior de Justicia
catalán se ha pronunciado en esta línea respecto a los reglamentos lingüísticos de la Diputación de
Barcelona, la Diputación de Lérida, como también el reglamento de uso de la lengua catalana en el
Ayuntamiento de Barcelona; atendiendo a todo lo anterior, es la expresión jurídica que preserva los
derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña, por lo tanto, y por todo lo anterior, es por lo que
el grupo municipal de Ciudadanos, partido de la ciudadanía, propone al pleno de Mont-roig del Camp,
la adopción de los siguientes acuerdos: primero, declarar el compromiso del Ayuntamiento de Montroig del Camp con la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes y la co-oficialidad del
castellano y del catalán en Cataluña, de acuerdo con la realidad social y jurídica expresada en la
exposición de motivos. Segundo, instar al Ayuntamiento de Mont-roig del Camp a crear un reglamento
de usos lingüísticos para las dos lenguas co-oficiales. Mientras que se esté procediendo a esta
adecuación, el Ayuntamiento deberá disponer de las ordenanzas municipales, formularios, impresos y
cualquier otro documento de carácter administrativo, sea en formato físico o digital, como mínimo en
las dos lenguas oficiales, para preservar la libre elección o preferencia de uso lingüístico de los vecinos;
enviar las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento a los vecinos del municipio como mínimo en las
dos lenguas oficiales; preparar los programas de las fiestas municipales como mínimo en las dos
lenguas oficiales cuando estamos hablando de programas queremos que se entienda que entraría en
concursos, actos deportivos y promociones. Disponer de la web que depende del Ayuntamiento como
mínimo en las dos lenguas oficiales; y adaptar las futuras publicaciones para que las dos lenguas
oficiales sean utilizadas de manera equilibrada en la redacción de sus contenidos. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco. Senyora Esquius.
Sra. Esquius: Bueno, yo es que esta moción, perdóname, pero no la entiendo mucho. Debe ser porque
me salgo de las estadísticas, porque yo uso el catalán y el castellano al 50%, no tengo ningún problema
en todo lo que pones aquí, en la relación con el Ayuntamiento yo me dirijo a él tanto en catalán como
en castellano, y creo que los ciudadanos también lo hacen. Entonces creo que las comunicaciones
oficiales creo que también ya se está haciendo, se hacen las dos lenguas como dices tú, son las dos
oficiales, y por lo tanto, es que esta moción no la entiendo. Ya está.
Sr. Alcalde: Gracias señora Esquius. Señor Velasco.
Sr. Velasco: Sí. A ver, bueno, yo se la he intentado leer de la mejor manera posible, para ver si la
tengo que parlar el català, lo intento, pero puede alargarse molt esta sessió. Gracias. A ver, cuando nos
estamos obligando, nosotros entendemos que no es cierto que se están cumpliendo. A ver, hay una
diferencia cuando hablamos de una (inaudible) entre contenido y continente. Una cosa es el continente,
lo externo, cuando accedemos a una web, pero otra cosa es cuando cualquier vecino, cualquier
visitante, quiere acceder a esta página. Y quiere ver lo que son actas, explicaciones, anotaciones, toda
que lo más normal sería que el ciudadano acceda,
ya que tenemos esta web que son tan importantes de comunicación y de transparencia, y decida en
qué idioma, con toda la naturalidad, quiere ser atendido. O en qué idioma quiere leer cualquier tipo
de documento. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco. Señor Tico.

Sr. Pérez
tenéis unos partidos, y os entran mociones, y muchas copias y collage aquí en los plenos de los
ayuntamientos, no solo en este, supongo que en todos. Pero es que llega un momento que
sinceramente, que hacer mociones porque me la dice el partido, porque la enchufo yo aquí, y aquí hay
que debatirla durante una hora y media, llega un momento que al final uno, sinceramente, llega a cansar
el tema de las mociones. El trabajo que estás diciendo de hacer un informe en catalán y en castellano,
si ya los ayuntamientos y las administraciones son lentas porque son lentas, porque cualquier informe
tiene su complejidad, el que un técnico tenga que hacer un informe en catalán y en castellano porque
lo aprobara este ayuntamiento, no es que lo paralizaría, lo bloquearía por completo. Luego esa misma
persona que te traería la moción te diría que eres muy lento. O sea, esto tendría un plazo de tiempo
vamos, extremo. Y lo vuelvo a repetir, no sé, antes has presentado una de los celíacos, tendrás mil
seiscientas enfermedades raras y cada mes iremos aprobando una y vamos a ir andando? El que tiene
candideasa, el que tiene alergias, el que tiene la flora intestinal, hombre, por favor. Yo lo agradecería
mis respetos a las mociones, pero nos podemos estar ocho horas aquí hablando de enfermedades
un informe en catalán y en castellano, con todos mis respetos, podríamos tener solamente la plantilla
en gente traduciendo y haciendo informes. Esto, al Ayuntamiento, cuando alguien quiere informes, en
catalán o en castellano, lo pide por escrito y el Ayuntamiento, en teoría le responde. A lo mejor
seguramente no todo bien, pero ya intentamos hacerlo. Nada más.
Sr. Alcalde: Gracias señor Tico. Señor Velasco.
Sr. Velasco: Sí, vamos a ver, como le he comentado, como he comentado al grupo de Esquerra, a la
siguiente moción nos tendrá a su lado para defender a cualquier colectivo que lo necesite de este
municipio, porque sabe, una de las primeras premisas que tenemos que hacer los que nos implicamos
en la gestión municipal es atender los problemas y los derechos de nuestros ciudadanos que para esto
nos han votado. Le voy a comentar algo. Usted, creo que es un habitual del deporte, y verdad que no
podemos pretender que solamente potenciemos o ayudemos a un deporte. Por esto está la variedad,
momento hemos hablado aquí de política nacional. Creemos que son unos derechos a nivel de gestión
municipal, y le voy a contestar una cosa, me dice que es que oiga, no sé si saben las últimas elecciones,
que nos han votado más de 1.200 personas en el municipio, tendremos que dar atención y escuchar a
estas personas. Yo sé que le puede gustar a usted, sí, o no. Y le voy a contestar por lo último, ¿las
prioridades de este municipio cuáles son, las que usted cree que son, o las que los representantes
municipales exponemos aquí porque es nuestro derecho y a usted le gustaran más o menos? Yo lo
presento, lo atiendo, y si lo tengo que interpelar lo interpelaré. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco. Sea breve, por favor.
Sr. Pérez: Este Ayuntamiento ya ayuda a la gente. Ayuda a la gente que tiene problemas, con un informe
de la asistente (inaudible) Social, sea por problema de gluten, o que tenga un problema de cándidas,
que ustedes, en el fondo, todo el mundo podrá decir los problemas que tiene, el Ayuntamiento ya
hacer ayudas a la gente, y todos representamos a todos. Hombre, pero entiendo que también hace un
poco de demagogia con todo esto, sinceramente, lo digo desde mi punto de vista. Aquí estamos para
ayudar todos. Pero claro, también estamos para hacer trabajo, no para hacer demagogias con mociones

comer tres trozos de carne me los como, y cuando no pues me como uno. Ya me ayuda el ayuntamiento,
señor, que está el departamento social, ya lo hace, ya ayuda a gente. De todo tipo.
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Sr. Alcalde: Señor Tico, p
Sra. Aragonès
està caducadíssim. Està caducadíssim. Jo em sembla que el que hem de fer es felicitar-nos entre tots
de la gran convivència lingüística que tenim, i sobretot, en els punts que vostè proposa, està demanant
que es garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans. Ens podria dir quines denúncies hi ha de que
algun ciutadà de Mont-roig del Camp hagi interposat, h
amb la llengua que demanava? Les comunicacions oficials, el regidor ho ha dit, si haguéssim de tenir
tota la documentació doblada, es que això és impossible. El tema de la pàgina web, és bilingüe. Vostè
pot clicar català, i pot clicar el castellà. Qualsevol ciutadà usuari pot registrar una instància en la llengua
que vulgui, fins i tot hi ha una casella, un quadradet, que pot marcar el quadradet sol·licitant que la
informació se li contesti en castellà. Vostè
bilingüe. La veritat és que exactament no sé el que vostès demanen. Los folletos, las fiestas, y otros. Ja
li vam justificar, li vam dir a vostè que en funció de quina temporada turística es fes, es faria en bilingüe.
Per unes festes, un butlletí informatiu que va dedicat a festes on no hi ha turistes, doncs aleshores és
alçades estiguem exigi
no ha estat atesa en castellà, o una persona que no ha estat atesa en català, a la nostra administració
local. I aleshores en podríem parlar. I per cert, doni exemple, potser. La moció només està presentada
en castellà. Per la regla de tres també li podríem demanar, jo la vull en català! Per favor.
Sr. Alcalde: Senyora Aragonès, gràcies. Senyor Velasco.
Sr. Velasco: Sí, vamos a ver, lo mismo que las administraciones municipales, si usted no lo permite, el
grupo de Ciudadanos de Miami Mont-roig también tiene la dificultad de poder elaborar todo el trabajo
que podemos, pero le aseguro que en un futuro lo corregiremos y tomamos nota como es la obligación
para presentar la mayoría de los documentos donde podemos, por cuestiones de trabajo, pues para
cedérselos. Me está comentando denuncias del Ayuntamiento. Que no, que no, no. Yo creo que es su
mensaje el que está caducado. Existen derechos y obligaciones. Le voy a comentar algo. Reconocer la
pluralidad lingüística en Cataluña es un derecho que está recogido en el Estatuto, en la Constitución, y
lo que estamos pidiendo es como en otros países más avanzados, que no están tan caducos como
parece usted que dice aquí, que bueno, tienen la naturalidad, no estoy diciendo que haya un trabajo
ahora a hacer, pero en un futuro me está diciendo que usted cuando se recoge un documento y me ha
comentado a mí, es tan difícil hacer la traducción en castellano y en catalán y pasarlo a la web del
Ayuntamiento, para que el ciudadano decido cómo ser atendido? Yo no sé dónde le ve usted el
problema. Pero bueno, es su opinión. Es igual que la mía, por supuesto es totalmente diferente. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco.
Sra. Aragonès
li dóna la informació en castellà? Gràcies. Per cert, ojalá tinguéssim una pàgina web, no només en català
o en castellà, hi hagués un francès, hi hagués un anglès,
Sr. Velasco:

se la tiene

ciudadano en castellanoyi en catalán como hacen muchos países, usted lo ve de esta manera y lo vuelvo
a decir, se recoge en el Estatuto y en la Constitución. Gracias.
Sr. Alcalde: Per part del grup de Convergència?
Sra. Margalef: Sí, només li tornarem a dir el que li vam comentar a la junta de portaveus, és que creiem

Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Velasco: A ver, que le tengo que contestar como grupo, vamos a ver. Conflicto, nosotros no hay,
sencillamente es la decisión de aplicar una norma, y que el ciudadano decida, y no es conflicto.
Sencillamente, para nosotros. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias. Per part del PSC?
Sr. López: Bien, en cuanto al punto A, se está cumpliendo, el punto B, se está cumpliendo, el punto D
se está cumpliendo, el punto E se está cumpliendo, y en cuanto al punto C, como ya le comentamos
en la junta de portavoces, en función de la temporalidad, si es temporada alta pues se hace en
castellano, en catalán, en inglés, en alemán, en los idiomas que haga falta, en función de la población
que asista, pero si es en temporada, pues la Fiesta de Sant Josep, que en teoría va a ir la gente de
sumo a lo que dicho Imma y a lo que ha dicho Irene, es que puede dar a entender que hay un conflicto
donde realmente nosotros entendemos que no lo hay. Entendemos que está en su derecho a
presentarlo, entendemos que está en su derecho a defenderlo, pero entendemos que genera un
conflicto, que llevamos 15 o 20 minutos debatiendo un problema que realmente creemos que no existe.
Entendemos que lo presente y lo respetamos, pero entendemos que no se justifica.
Sr. Alcalde: Gracias. Señor Velasco.
Sr. Velasco: Es que si tenemos que entender me imagino que quedará que le conteste o que no quiere
que le conteste. Creemos que no hay un problema, y usted dice que se cumple, y nosotros entendemos
que no se cumple ni el punto A ni el punto B ni el punto C. Y le volvemos a decir lo mismo, contenido
y continente. Muy bien con el continente, pero el contenido no hay el derecho de la atención o la
elección del ciudadano.
Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco
problemàtica, vostè diu que creu que no es compleix, nosaltres diem, no és que creiem que es compleix

a crear-lo. Passaríem doncs a les votacions. Vots en contra de la moció? Senyora secretària, ha pres
nota? És complicat, eh? Que repeteixi la computació? Ah, vale, ara. Vots a favor de la moció?
Abstencions? I la resta que hem votat abans, en contra. Gràcies.
Atendiendo que según el IDESCAT, la lengua habitual del 50,7 % de los catalanes es el castellano y que
el catalán es la lengua habitual del 36,3 % de los catalanes.
Atendiendo que la Constitución establece, en su artículo tercero, que el castellano es la lengua
española oficial del Estado y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
Atendiendo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece, en su artículo 6.2 que todas las
personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales y que los poderes públicos de Cataluña
deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de este derecho.
Atendiendo que de acuerdo con el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, no puede haber
discriminación por el uso de cualquiera de las dos lenguas.
Atendiendo que la sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, del Tribunal Constitucional, establece
que la administración no puede establecer ninguna preferencia en el uso de las lenguas para preservar
el derecho de los ciudadanos a escoger la lengua en que se relacionan con la administración. Y que el
TSJC se ha pronunciado en esa línea respecto a los reglamentos lingüísticos de la Diputación de
Barcelona y la Diputación de Lérida, como también del Reglamento del uso de la lengua catalana en el
Ayuntamiento de Barcelona.
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Atendiendo que todo lo anterior es la expresión jurídica que preserva los derechos lingüísticos de los
ciudadanos de Cataluña
El Pleno del Ayuntamiento, con 14 votos en contra (grupos municipales: PSC-CP; Vicente Pérez, IMM;
A-

PRIMERO.-Declarar el compromiso del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp con la defensa de los
derechos lingüísticos de los catalanes y la cooficialidad del castellano y del catalán en Cataluña, de
acuerdo con la realidad social y jurídica expresada en la exposición de motivos.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Mont-roig del Camp a crear un reglamento de usos lingüísticos
para las dos lenguas cooficiales. Mientras que se esté procediendo a esa adecuación, el Ayuntamiento
deberá:
a)

Disponer de las ordenanzas municipales, formularios, impresos y cualquier otro documento
de carácter administrativo, sea en formato físico o digital, como mínimo en las dos lenguas
oficiales, para preservar la libre elección o preferencia de uso lingüístico de los vecinos.
b) Enviar las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento a los vecinos del municipio, como
mínimo, en las dos lenguas oficiales.
c) Preparar los programas de las fiestas municipales, como mínimo, en las dos lenguas
oficiales.
d) Disponer de las web que dependen del Ayuntamiento, como mínimo, en las dos lenguas
oficiales.
e) Adaptar las futuras publicaciones para que las dos lenguas oficiales sean utilizadas de
manera equilibrada en la redacción de sus contenidos.

6.3

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC PER LA DEFENSA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA I A FAVOR DE LES LLEIS CATALANES

Sr. Alcalde: Passaríem a la tercera moció, en aquest cas que presenta el grup municipal Esquerra
Republicana de Catalunya per la defensa del Parlament de Catalunya i a favor de les lleis catalanes...
no sé si és aquest títol al final...
Sra. Aragonès: Sí, és aquest títol, el vam rectificar tal com vam quedar a la junta de portaveus, per tant
és per a la defensa del Parlament de Catalunya i a favor de les lleis catalanes. Bé, aquesta moció es
contextualitza davant de la nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar la política i
de recórrer davant del Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania. Fa
efectiva entre els homes i les dones, o el codi de consum, que tenen un fort impacte social, i altres
exemples com són la prohibició de la pràctica del fràking, o, per exemple, que ens afecta a nivell
Bé, els recursos de Constitucional a les
darreres setmanes afecten directament a aquelles persones que estan patint els efectes de la crisi
ajuntaments és
persones. Referent a això, el que nosaltres demanem, són quatre punts. Donar suport al Parlament de
Catalunya que segueixi legislant aquestes iniciatives per tal de donar resposta a les emergències socials,

compromís
lloguer, i també buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes concrets per habitatge

sector, i fer arribar aquest acord a

Sr. Alcalde: Gràcies senyora Aragonès. Algun grup vol intervenir? Sí?
Sr. Velasco: Sí. A nosotros nos llama también la atención a la exposición de motivos. Y en los acuerdos,
bueno, si se hubiese votado por puntos, pues algunos los podríamos haber votado a favor, pero desde
Ciudadanos entendemos que estamos en un estado de derecho, el mismo que legitima el Parlamento
de Cataluña y del cual el Tribunal Constitucional forma parte. Y que todos debemos respetar, la misma
Generalitat también. No solo cuando le interesa buscar el amparo del propio Tribunal Constitucional.
Ciudadanos respeta las sentencias judiciales por lo tanto votaremos en contra.
Sr.

Sr. López: Com ja li vaig comentar el dia de la junta de portaveus, nosaltres treballàvem abans de que
sortís aquesta llei, treballarem durant, i treballarem sense aquesta llei i entenem que hi ha una
atge, per mirar aviam quin és el procés que

contacte amb le

spa perquè és el gerent
igua, hem fet vàries reunions. És a dir, independentment de si hi és o no hi és
aquesta llei, nosaltres estem treballant en aquest sentit.
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem doncs a la votació. Vots a favor? Et va bé així? No, al revés, perdó. Vots

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar la
política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la
ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis
assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions
davant un tribunal mancant de legitimitat.
, la igualtat
efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els embats judicials
suspensió de la llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la
prohibició de la pràctica del fracking
directament contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.
Els r
persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en situació
la coordinació entre els Ajuntaments, el

per a la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les persones que
responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els poders públics.
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Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que afecten
t que
aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i és la

El Pleno del Ayuntamiento, con 14 votos en favor (grupos municipales: PSC-CP; Vicente Pérez, IMM;
Aacorda:
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la voluntat
de donar resposta a les emergències socials.
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al que
s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials.
Tercer.
permet la llei 24/2015, mantenint el compromís
com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.
Quart. Tr
les persones que més ho necessiten.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
icipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

MAJORS DE 70 ANYS
Sr. Alcalde:
de suport als majors de 70 anys.
Sra. Margalef:
programa per donar suport emocional i seguretat a les persones majors de 70 anys que visquin soles, i
que voluntàriament hi vulguin participar per tal que diàriament, al matí i al vespre, rebin una trucada de
bon dia i bona nit, per pal·liar la solitud i es puguin detectar mancances de protecció social i així derivarque pugui coordinar-se amb altres serveis, com per exemple seguretat ciutadana o sanitària, per
comprovar que estan bé.
Sr. Alcalde: Gràcies senyora Margalef. Alguna intervenció? No? Perdó?
Sr. López:
municipi tenim
necessitaríem una persona en exclusiva per dedicarha unes altres prioritats amb el col·lectiu de la gent gran, que és molt més important. Però votarem a
favor i els felicito per les iniciatives de serveis socials que sempre presenta la Imma en aquest cas.
Sr. Alcalde: Gràcies. Sisplau, senyora Aragonès.
Sra. Aragonès: Sí, nosaltres també vot
ballador de

im, no? Que dues vegades al dia se les pugui trucar i doncs bueno
per preguntar per ells. De fet només han tingut aquest any una incidència, amb una senyora, però
bueno, més que per detectar incidències, el veí, la veïna, se suposa que se senti atès i que se senti
proper.
Sr. Alcalde: Gràcies senyora Aragonès. Senyora Margalef.
Sra. Margalef
i el nostre grup va anar a
parlar amb un regidor per informar-nos de com ho duien a terme, perquè ens va semblar interessant i
fa mesos que hi estem treballant. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, passaríem doncs a votacions. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria
aprovada la moció per unanimitat.
El procés d'envelliment de la població que està vivint Europa i que, a causa de les pròpies dinàmiques
demogràfiques seguirà en augment en els propers anys, comporta desafiaments socials i econòmics.

Com a conseqüència de l'augment de l'esperança de vida s'han allargat els anys de vida en parella, la
qual cosa facilita la independència residencial de la gent gran fins i tot quan la salut d'un dels cònjuges
empitjora i requereix de cures. No obstant això, els grans que no conviuen amb la seva parella poden
tenir problemes per mantenir la seva independència residencial.

persones majors de 65 anys, el que representa un 16,7% de la població total.

1.
seguretat a les persones majors de 70 anys que visquin soles i voluntàriament hi vulguin
participar de manera que:
a.

Diàriament (matí i vespre) rebin una trucada de Bon dia i Bona nit que proporcioni
suport emocional, pal·liï la solitud i pugui detectar mancances de protecció Social per
a derivar-les als organismes competents.

b.
coordinar-se amb altres serveis, com per exemple de seguretat ciutadana i sanitaris,
per comprovar que estan bé.

CONFISCATORI PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
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Sr. Alcalde: Per últim, moció
confiscatori per les persones amb discapacitat. Enrique?

-pagament

Sr. López
ó a la dependència és un model mixt, en que es combina el finançament públic i
0.2
gratuïtes, ha canviat. Això què fa? Doncs que els que han de fer aquest coincrementat fins a un 30 o un 40% la seva despesa. Tenint en compte la complicada situació del col·lectiu
març del 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolu
erogar aquest pagament. Una derogació que no ha executat el govern
de la Generalitat. Per aquest motiu nosaltres volem instar al govern de la Generalitat a complir amb el
mandat del Parlament i a de
de dependència,
Generalitat.
Sr.
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres el que demanem és poder votar els acords per separat. A veure si és

-pagament, la Generalitat deixaria de
de que ens costaria 430 milions de la
butxaca. Per això ens sembla adient abstenir-nos. Ens abstindríem en el primer punt de la moció,
segurs que segurament aquesta ordre que existeix en relació al co-pagament es pot variar, i és per això
que actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Família està negociant amb les entitats per
ar nous criteris per determinar la

per donar un impuls a la Llei de promoció i autonomia personal, per tant, per tal de millorar i reforçar
tant, PSC hi és, en aquesta taula de negociació. També hi ha les entitats que representen els sector, les
consens, perquè es pugui produir una proposta ben consensuada. Doncs bé, nosaltres pensem que
evidentment
de co-pagament, que permetrà aconseguir un co-pagament proporcional a la capacitat de cada
persona. Per fer-ho breu, eh? El segon punt de la moció que fa referència a un dels motius de fons de

català i el Govern espanyol haurien de repartir-se a parts iguals el finançament públic de la Llei de la
Dependència, la realitat és que Catalunya porta el 82,8% del finançament i el Govern espanyol només
el 17,2%. En els darrers quatre anys hi ha hagut una reducció del finançament provin
espanyol, del 91,8% en Serveis Socials, i és així que el govern del PP, el que no compleix amb la seva
part del tracte i genera el problema de la Generalitat a la ciutadania. Per tant el punt dos nosaltres hi
votaríem a favor. Si la Generali
persones que han estat ateses haurien quedat fora del sistema, i no haurien pogut beneficiar-se dels
serveis i les prestacions que aconsegueixen amb la inversió que la Generalitat fa en serveis socials. Cal

recordar que la Generalitat destina pràcticament el 70% del seu pressupost en Ensenyament, Salut i
-se
el cinturó, totes, totes, no, perquè entre el 2010 i el 2015 els ajuntaments redueixen la seva despesa
separat, el primer
ens abstindríem, i el punt 2 i el punt 3 votaríem a favor. Més que res per això, eh? Sobretot per defensar
aquest procés (conversa creuada).
Sr. Alcalde: No, senyora Aragonès, no es pot fer. No.
Sr. López: Entenc que no està dins el ROM em sembla...
Sra. Aragonès: Bueno, però en principi les mocions es pot proposar, votar-los per punts, els acords... oi
tant! Josep Maria? Sí, sí... Clar això condiciona depèn del ROM que tingui cada administració, no? Per
an votat els acords per punts per separat.
Sr.
estudiar(Conversa creuada). Sí, sí...
Sr. López: Bé, nosaltres entenem que la moció és la que hem de presentar, entenem la seva postura,
entenem que vosaltres (inaudible 1:39:56.8) la Generalitat, i tenen la seva visió. Nosaltres el que
entenem és que entre que la
paga, a Catalunya des de que va entrar en vigor aquesta llei han mort més de 7.000 persones esperant
calers a la butxaca.
menges, com...? Això fa que si aquesta persona durant 40 anys ha estat pagant la seva vivenda, en el
moment que té una vivenda, llavors pe
una vivenda, bueno, què haig de fer, vendre la casa, perquè vostès ens ajudin? Bé... Doncs ho deixaria
aquí llavors.
Sr. Alcalde: Passaríem doncs a la votació de la moció. Vots en contra? Abstencions? I vots a favor? La
resta. Molt bé, gràcies.

Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al desenvolupament a tot el territori espanyol

dret a rebre unes prestacions adequades a les seves
necessitats.

obstant això, la Llei fa esment a un principi bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de rebre la prestació
que necessiti per falta de capacitat econòmica.
a universalitat, on els poders públics haurien de
redistributiva. No obstant això, la llei també contemplava que aquest principi no excloïa, però, que
contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions
públiques i la sostenibilitat del sistema.
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En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat econòmica de la persona
beneficiària de les prestacions venien determinats per les Ordres ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que
fixaven com a criteri exclusiu per determinar la capacitat econòmica els ingressos derivats de la renda

econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i la participació de
les persones en el seu finançament han canviat. Ara, a més dels ingressos, es contempla el patrimoni,
el seu rendiment i les càrregues familiars, fet que provoca que en la gran majoria dels casos els
Aquest fet ha provocat
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que depenen
ests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou sistema de copagament, i que no
ha estat més que una nova retallada encoberta portada a terme pel Departament de Benestar Social i
F/130/2014 ha provocat als usuaris
dia a dia, ha suposat una pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de
butxaca garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses personals necessàries i
no cobertes per cap altre sistema de protecció social.
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no es tinguin en
compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de la ciutadania. En definitiva, no té
a si després no podran comptar
Diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat han posat de relleu la
licar la nova ordre de copagament,

de pobresa crònica. Tanmateix, el sector de la discapacitat a Catalunya no demana la gratuïtat dels
serveis sinó un copagament just i equitatiu.
Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears han portat a terme la
revisió de l
pagament del servei rebut per llei.
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta de Resolució a la
copagament BSF/130/2014. Una derogació que no ha executat el Govern de la Generalitat tot i tenir el
mandat parlamentari.
-CP; IMM; A-VX+; grup mixt; CIU;
FIC) i 2 vots en contra (grups municipals: ERC) acorda:
1. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar amb caràcter
base a les ordres anteriors, mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats
representants dels col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les persones
beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a

2.

Demanar al Govern
Dependència

(LAPAD),

estableix

per

al

seu

correcte

desenvolupament.

3.
Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat).

7. Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: Passaríem a precs i preguntes. Senyor Velasco.
Sr. Velasco: Sí, nosotros queríamos hacer una pregunta sobre la Eternal Running que se ha celebrado,
parece ser con éxito en esta primera edición. Lo primero, quería felicitarles por el tríptico de la prueba
en catalán y en castellano, que lo tengo aquí (rialles), segundo, felicitarles por la organización y la
participación de 4.500 inscritos, según datos de la web del municipio. Según el concejal en este caso,
el señor Ángel Redondo, la prueba está pensada para que se realice en tres ediciones, más o menos
creo que la prueba ha costado unos 18.000 euros, ¿puede ser?, con los datos que en teoría tenemos
encima de la mesa. Desde diferentes colectivos, aunque no le haya llegado esta información al señor
alcalde, porque nosotros como partido político sí que nos llegan, colectivos como hosteleros,
me imagino cuando se hacen estos eventos, me imagino que se buscará un fin, y es atraer ingresos
para nuestros municipios. Como se nos han acercado y nos han comentado y hemos preguntado,
porque estamos en contacto como es nuestro deber con los diferentes colectivos, como le comentaba,
y nos han dicho que no ha tenido una gran repercusión. ¿En diferentes ediciones se trabajará para
mejorar esta información, esta captación de visitantes? Si nos puede algún dar alguna información más,
gracias.
Sr. Alcalde: Gracias. Nosotros como equipo de gobierno también estamos en contacto con los
comerciantes y hosteleros y también nos preguntan y nos cuentan cosas, pero no solamente eso sino
que además lo que hemos hecho es enviar una encuesta a todos los comerciantes y hosteleros del área
de influencia de la Eternal, una encuesta en la cual todavía no están los datos del todo recogidos, en
las cuales tendremos una valoración del impacto, una valoración subjetiva; nunca podremos tener una
valoración objetiva del impacto que ha tenido la prueba de la Eternal Running en nuestro municipio.
Lo que queremos y por esto lo estamos haciendo es valorar realmente pues si el esfuerzo que estamos
haciendo en este sentido se ve compensado. Más allá de esto lo que sí que ha habido es una aceptación
por parte de todos los ciudadanos, yo creo que esto es importante. A veces no haces una fiesta a lo
mejor en San José para que ganes o que tenga repercusión de los comercios y a los hosteleros, haces
una fiesta para que la gente se sienta bien y que la gente vaya de fiesta. Yo creo que una parte, esto
por lo que nos cuenta la gente, la hemos cubierto en este sentido. Si al final el esfuerzo económico y
humano que ha habido en organizar esta prueba tiene como recompensa el hecho de que la gente se
sienta bien y que les haya gustado a la gente del pueblo, yo creo que ya tenemos bastante ganado. En
cualquier caso en el próximo pleno si quiere ya tendremos más datos si quieres de costes finales, de la
respuesta de los hosteleros, de los restauradores, de los comerciantes, respecto a la prueba que en
este caso ha sido el primer año. Seguramente cuando lo hagamos el año que viene intentaremos
hacerlo mejor. Pero estamos bastante contentos. Gracias.
Sr. Redondo: Perdón, es solo un matiz. No obstante lo que ha dicho, además de esto, ya estamos
trabajando para el año que viene sabiendo lo que hay, ver lo hacemos para hacerlo más atractivo, para
sabemos que viene mucha gente, pero vamos a intentar que vengan antes. Ya estamos trabajando en
eso.

Sr.
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Sra. Aragonès: Sí, dues molt breus. Alguns veïns ens han comentat que la deixalleria d'aquí dels
Cumallerets (1:46:09.7) hi ha la intenció, la voluntat, la intenció de que es limiti la quantitat de deixalles.
Sr. Alcalde: Tot el contrari. El que estem és intentant ampliar l'horari per un costat, i l'altre és facilitar
tot el contrari, és intentar donar encara més un millor servei a la deixalleria precisament perquè hi ha
problemes en aquest aspecte.
Sra. Aragonès:
incontrolats. Bueno, doncs donem, des de les persones que tenen aquests serveis, que sàpiguen, que
tinguin la informació aquesta, seria important de que els que anem a dipositar segons quines deixalles,
una trucada telefònica
de la empresa CERES, és que em sembla que és la mateixa empresa que va fer el PAM, fent una
renovables, etcètera. Llavors la nos
contractat... nosaltres i quin cost ha tingut?
Sr. Alcal
enquesta que fan periòdicament des de... no sé si és des de la
A
central nuclear o des de la Associació Nuclear Ascó-Vandellòs. La fan periòdicament per veure una

Sra. Aragonès:
de tota la bateria de preguntes que fan referent nuclear, a la pregunta última que fan ens fan valorar
el senyor alcalde de l'u al deu. (Rialles) Aleshores, clar, (conversa creuada, rialles) i em van trucar a mi, i
erò clar,
els ciutadans no ho coneixem, perquè moltes vegades, bé, ho tenim aquí a la vora, però amb una

al 10, clar, i ostres, dius i això què té a veure amb energia nuclear? No em va contestar. (Conversa
creuada). Les enquestes són privades... Però clar, si vostè em comenta que...
Sr. Alcalde: No, nosaltres no hem encomanat cap enquesta, jo li he contestat el que li he contestat
perquè (inaudible, conversa creuada) ni teníem coneixement. No, no, no tenim coneixement.
Segurament són aquestes que fan periòdicament però ni el contingut de les enquestes ni les preguntes
ni quan les fan, això no tenim cap coneixement.Gràcies.
Sra. Aragonès:
la feina a dos quarts de quatre. Em sap greu.
Sr. Alcalde: Doncs abans de marxar, dir-li, perquè abans amb el punt del CAP de demanar 24 hores de
la sessió continuada, agrairtambé, Esquerra, amb el passat ple es va oferir a acompanyar-nos i ens va acompanyar i deixar
constància de que ho va fer. Alguna coseta més?
Sr. Chamizo: Sí, bueno, arran de lo que ha comentat la senyora Aragonès sobre l'enquesta, bueno, no
sé, suposo que serà una enquesta normal que han seleccionat alguns ciutadans perquè el club on jo
resideixo, o aquí en el poble són quatre i no...

Sra. Aragonès: Perdona, un incís, l'únic que va agafar el telèfon el meu home i li van dir que no, que
!, mira,
veus? (Conversa creuada)
Sr. Pellicer: Doncs a casa meva van trucar i ho va agafar la meva senyora i li van dir que havia de ser
home (Conversa creuada)
Sr. Chamizo: Mira, nosaltres tenim 2 cosetes. Nosaltres vam posar en marxa dilluns una sèrie de
trobades amb associacions i veïns, per diguéssim recavar inquietuds i problemes que puguin tenir, i
bàsicament, bueno, de la gent que va preguntar hi havia una en especial que pel tema de seguretat i
demés van repetir tres vegades, i volíem preguntar exactament com està el tema del casino. Si des de
l'última vegada que vam parlar hi ha hagut algo referent sobre aquest tema, si ja és propietat de

Sr. Alcalde: No, en tot cas jo... en tot cas el regidor, jo no tinc constància de res destacable.
Sr. Pérez: Bueno, la última conversación que tuvimos con los dirigentes de La Caixa es que esto parece
juzgado y lo adjudican ellos a un propietari
departamentos o varias zonas en las que aún ellos definen a qué propiedad otorgan con un banco
malo, supongo, y aún no había decidido nada. La última reunión me parece que fue el verano pasado
y aún no se habían decidido todavía realmente la Caixa quién era el titular o el propietario de este...
Sr. Pellicer:
estava en un tràmit judicial on ells seran els adjudicataris (inaudible).
Sr. Pérez: Supongo que van a hacer una venta de esta propiedad y no está adjudicada.
Sr. Chamizo: I teniu prevista alguna actuació al respecte de moment, o esperareu fins que...
Sr. Alcalde: Està al PAM? (Rialles, conversa creuada)
Sr. Chamizo: Agafar el màxim consens possible.
Sr. Alcalde: Ahhhh, ho veu? Ho veu? No, no, no, i com es que no van ficar això vostès al PAM?
Sr. Chamizo: Nosaltres vam ficar propostes eh? A més, nosaltres no hem qüestionat mai cap proposta
que anés al PAM, perquè hi havia de les nostres, únicament hem qüestionat el procediment, que no us
ha agradat, i com ha acabat, i per això hem votat en contra, però res més. I després una altra cosa, ho
hem parlat aquí de pressa referent a les mocions. No sé si legalment no es podrà fer, aquí està la
secretària, però com bé deia el senyor Vicente Pérez, aquestes mocions de partit que són a vegades
una mica feixugues i que en principi provoquen, per lo que hem vist, malestar, hem de dir que nosaltres
vam presentar una al principi i després vam decidir que debatríem només propostes que afectessin
si es podrà fer, es podria traslladar a secretaria a veure si aquestes mocions es podien debatre, almenys
les de partit, a portaveus. Fer-ho a portaveus, que bueno, no sé si serà el camí idoni però a vegades
bueno, aquí tothom tenim raó, és a dir, el ple és on, el màxim òrgan on s'han de debatre els temes,
però amb vista que crea bastanta polèmica i potser hi ha molta gent que no està interessada en això,
pues ostres, a lo millor hi ha una altra manera de debatir-la a portaveus i després traslladar els acords
al ple amb els vots a favor i els vots en contra i les abstencions i debatre únicament mocions de poble
o municipi en aquest cas.
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Sr. Alcalde: Gràcies, és una proposta. Jo crec que evidentment legalment no té la mateixa legalitat un
acord de ple, que un acord de junta de portaveus que no és un òrgan col·legiat. Aleshores el que puc
ho diu el ROM, però el contingut de cada moció, cada grup ha de ser bueno, marcar les seves
preferències. A lo millor el que hem de fer els altres és no entrar tant en el debat, o deixar-ho córrer,
però el que no podem és dir aquesta moció sí, aquesta altra moció no, i una moció si no passa pel ple...
Sra. Garcia: Perdó, es pot fer la votació en el ple però fer tota la exposició a la junta de portaveus per

Sr. Alcalde: Jo crec que aquí estem limitant la llibertat d'expressió, amb tots els matisos, crec que cada
grup ha de defensar les seves mocions i portar aquelles mocions que cregui oportunes. Probablement
com cregui convenient. És que si no entrarem en un debat de quines sí, quines no, quant de temps...
Sí que evidentment, el demanar que siguem el màxim concisos i resumir al màxim, doncs sí que és

Sr. Chamizo
la Generalitat, al Parlament...

nvia a

Sr. Alcalde: Sí, a veure, avui hem aprovat una moció que no va al Parlament, és una moció que heu
presentat en aquest cas el grupo de Ciudadanos del tema dels celíacs. Tampoc va cap allà sinó que es
queda... o sigui, la casa hi ha una sèrie de feina, hi ha unes coses a fer... (inaudible) Bueno, pues també,
no ho recordo, sí que he pres nota de que aquesta moció es queda a la casa perquè demanava una
sèrie de coses, hi ha mocions que tenen repercussió aquí i hi ha mocions que no tenen tanta. Jo si
voleu amb la primera junta de portaveus ho intentem debatre una mica més però crec que entrarem en
un debat molt complicat per mesurar quines sí, quines no, perquè aquesta... crec que és complicat.
Senyor Velasco?
Sr. Velasco: Sí, vamos a ver, yo no me siento aludido por el tema de la moción de hoy, pero igual podría
estar de acuerdo con usted, igual he tenido que escuchar también aquí mociones que no las hubiese
llevado ni al pleno, pero hay que reconocer también que acabamos de aprobar un ROM, y creo que
cortaría mucho la libertad de expresión. Vuelvo a entender, creo que está limitado por el tiempo y por
el número. Uno viene, expone, y creo que tampoco se entra en tanta cuestión de rivalidad, hay un
tiempo de exposición y una defensa, nada más.
Sr. Alcalde: Si hemos de aplicar el ROM, tenemos cinco minutos para exponer y dos minutos para
responder. Yo me remito a lo que he dicho al principio, creo que cuanto menos utilicemos el ROM,
muchísimo mejor, en el sentido que habrá un debate sano, y que a todos nos favorecerá, y a los
ciudadanos sobretodo. El ROM está ahí, si lo vamos aplicando, nos lo leemos, y lo vamos aplicando a
medida que podemos, pues muchísimo mejor porque será todo mucho más ágil para todos.
Sr. Pérez
or, lo único que pido, es mi
opinión, se han hecho mociones concretas del municipio, pues bueno, olé. Hacer una moción para los
e señor que está en Atención Social ya hace ayudas. Es que yo entiendo
que es hacer un poco de demagogia! Mañana yo te traeré una contra el polen de los árboles.
Sr.

a creuada)

Sr. Gallardo
decir. El tema este se resuelve con autocontrol, si veis las formaciones municipalistas no presentamos
nunca mociones prácticamente. La FIC, ARA, Ara Verds, o nosotros pues no presentamos mociones.
Entonces si los que tenéis que presentar mociones de partido, que son realmente propuestas de
resolución, no son mociones, las tendríais que sustanciar en portavoces, éste es mi criterio.
Evidentemente cada uno hace lo que quiere. Lo que sí sería bueno es que limitarais más el tiempo
porque la sensación, yo creo que esto lo ha trasmitido también algún otro concejal, Tico también lo ha
dicho, es que dedicamos más tiempo a debatir cosas políticas de cuestión general, muchas ocasiones,
ejor
alguna modificación del plan general en dos minutos, y luego por una moción, y no, no te lo digo
mirándote a ti, Francisco, ni mucho menos, ni a vosotros, ni a Esquerra, lo digo en general, que tengáis
la mesura de que a lo mejor no somos un Parlamento, somos un Ayuntamiento. Pero bueno, eso cada
uno que haga lo que quiera.
Sr.

Gràcies a tots. I a totes.

El president aixeca la sessió.
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