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

2018/8
Ordinari
6 de setembre de 2018
12 de setembre de 2018
13:05 h. – 15:00 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Juan Gallardo Algueró, regidor IMM
Vicente Pérez Mula, regidor IMM
Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+
Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+
Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT
José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT
Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM
Francisco Velasco Autor, regidor C’s
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
Alberto Viñas Velasco, Interventor
S’ha excusat d’assistir-hi:

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:

Sr. Alcalde: Bon dia a tothom, donaríem inici al Ple ordinari
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 11 de
juliol de 2018.
Sr. Alcalde: El primer punt és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 11 de
juliol del 2018. Si hi ha algun grup que tingui que fer alguna aclaració, sí?
Sr. Chamizo: Jo només volia confirmar el prec que vam fer al ple passat referent al vot
en una moció nostra que per nosaltres sortia equivocat en una moció que em sembla
que era de la ......, que el grup d’Esquerra ficava que havia votat a favor i era...sí, sí?
Val, ja està. Gràcies.
Sr. Alcalde: Si està això aclarit, quedaria aprovada.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció
de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 11 de juliol de 2018.
I no havent més observacions a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.

2. Donar compte dels Decrets del número 1542 al 1932 de l’any 2018.
Sr. Alcalde: El punt dos és donar compte dels decrets, del número 1.542 al 1.932 de
l'any 2018. Algun comentari a fer? No? Sí?
Sr. Chamico: Nosaltres volíem a veure si ens podíeu passar el decret 1.741/2018 que
és referent a un requeriment de documentació per continuar amb l’expedient d’un
senyor per perjudicis econòmics soferts a conseqüència de les obres de l’avinguda
Barcelona. [Inaudible 01:19] I després tenim un altre que suposo que estarà al conveni
però com que no fica import...és el 1.692/2018 que és l’aprovació de la despesa per un
regal de noces per una treballadora. Suposem que estarà al conveni però no hi fica
import, no fica res i sabem que el tema dels...
Sr. Alcalde: No, no està al conveni. Es va fent normalment quan un treballador de la
casa es casa o una treballadora es casa se li fa un detall. S’ha fet...lo dels naixements
tampoc està al conveni, és un...l’empresa en aquest cas fa aquest detall al treballador
sense estar regulat en conveni.

Sr. Chamizo: Doncs potser estaria bé regular imports i regular al conveni. Ja m’està bé
a mi però més que tot és...
Sr. Alcalde: Bueno, bueno, d’acord.
Sr. Chamizo: Suposo que seria com una apreciació, com un plus o algo que no hi
consta per...escolta, podem regularitzar-lo però més que tot era...com que no ficava
import i més que tot era saber si estava equiparat al de les canastetes o una cosa així.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Val. Se’ls hi fa arribar aquest dos decrets amb la informació pertinent, si us
plau.
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.

3. Hisenda. Expedient 9608/2018. Donar Compte al Ple de les Línies Fonamentals
del Pressupost per a l’exercici 2019.
Sr. Alcalde: El punt tres és donar compte al Ple de les línies fonamentals del
pressupost per a l’exercici 2019. Donaria al regidor que en fes cinc cèntims.
Sr. Gallardo: Ràpidament. És un retiment que s’ha de fer obligatòriament. Conté les
línies marcs per grans grups d’ingressos i despeses i s’ajusta al Pla econòmic-financer
que vam aprovar fa dos mesos si no m’equivoco. Per tant, simplement aquest és un
primer pas, no vol dir que exactament el pressupost hagi de ser exactament aquestes
xifres però sí donar un marc general de per on es comportaran i evolucionaran les
grans magnituds tant de despesa com d’ingrés. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Hi ha alguna consulta? No? Doncs, passaríem al següent punt.
Identificació de l’expedient: Línies Fonamentals del Pressupost 2019
Número d’expedient: 9608/2018
Tràmit: Donar compte al Ple

1. ANTECEDENTS
1. El 15 de març de 2018 el Regidor d’Hisenda va aprovar el pla pressupostari a mig termini per
al període 2019-2021.

2. El 13 de Juny de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar el Pla Econòmic Financer 20182019, conseqüència de l’incompliment de les Regles Fiscals en la liquidació del Pressupost de
l’exercici 2017 degut a les polítiques d’Inversió d’exercicis precedents.
3. Les principals polítiques que inspiren aquestes línies fonamentals són:
a) Les tendències aprovades en el Pla Econòmic Financer 2018-2019 per tal de retornar a
l’acompliment de situació d’equilibri pressupostari pel 2019, l’objectiu de deute públic i Regla de
la despesa.
b) Les tendències aprovades també són acords al Pla pressupostari a mig termini 2019-2021 si
bé, la liquidació del pressupost del 2017 i els fets posteriors determinen una projecció més
acurada en el Pla Econòmic Financer 2018-2019.
4. Mitjançant Decret d’Inici, aquesta regidoria va sol·licitar Informe d’Intervenció per a
determinar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2019.
5. En data 7/8/2018 L’Interventor ha emès informe sobre les línies fonamentals del pressupost
proposades per aquesta regidoria.
6. Vist el dictamen de la Comissió informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 5 de
setembre de 2018.
2. FONAMENTS DE DRET
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen
l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de
setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que
han de contenir almenys la següent informació:
·
·

·

·
·

Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les
mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant
dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de
finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel
que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals
rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmicafinancera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves
funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local,
El Ple de l'Ajuntament es dóna compte:
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Fons de contingència
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2019
11.312.554
176.388
4.143.673
4.197.157
94.981
19.924.753
0
2.613.015
2.613.015
52.088
333.000
385.088
22.922.856
2019
8.856.051
7.689.100
123.568
246.479
0
0
16.915.199
2.799.186
44.425
2.843.611
52.083
2.054.341
2.106.424
21.865.235

*Pressupost consolidat
2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2019:
a) contemplen estabilitat pressupostària,

b) contemplen el compliment de la regla de la despesa,
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari
d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari
e)

contemplen el compliment de l’objectiu del deute

2. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici 2018
són les següents:
PREVISIÓ
VARIACIÓ PREVISIÓ
INGRESSOS
2.018
2019/2018 2019
Capítol 1
10.879.268
3,98% 11.312.554
Capítol 2
176.388
0,00%
176.388
Capítol 3
4.508.062
-8,08% 4.143.673
Capítol 4
4.174.904
0,53% 4.197.157
Capítol 5
134.515
-29,39%
94.981
Ingressos corrents
19.873.137
0,26% 19.924.753
Capítol 6
0
0
Capítol 7
2.077.723
25,76% 2.613.015
Ingressos de capital
2.077.723
25,76% 2.613.015
Capítol 8
52.088
0,00%
52.088
Capítol 9
3.014.000
-88,95%
333.000
Ingressos financers
3.066.088
-87,44%
385.088
INGRESSOS TOTALS
25.016.949
-8,37% 22.922.856
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Fons de contingència *
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS
Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de
finançament

2.018
2018-2019 2019
8.588.369
3,12% 8.856.051
7.579.705
1,44% 7.689.100
163.348
-24,35%
123.568
332.008
246.479
0
0
16.663.430
1,51% 16.915.198
7.486.156
-62,61% 2.799.186
70.000
-36,54%
44.425
7.556.156
-62,37% 2.843.611
52.083
0,00%
52.083
1.770.934
16,00% 2.054.341
1.823.017
15,55% 2.106.424
26.042.603
-16,04% 21.865.233
-407913,58

-440.473

-2.676.639

2.338.486

Deute viu a 31/12
A curt termini
Allarg termini
Ràtio de deute viu /Ingressos
corrents

14.444.632
14.444.632
0
72,68%

-4,99% 13.723.291
-11,92% 12.723.291
1.000.000
-5,24%

68,88%

*A la previsió de la liquidació de despeses del 2018 no s’inclou el fons de contingència

4. Hisenda. Expedient 9350/2018. Donar compte al ple de la informació del 2n
trimestre 2018 sobre l’acompliment de terminis previstos a la llei 15/2010, de 5 de
juliol, de mesures de lluita contra la morositat.
Sr. Alcalde: En aquest cas també és donar compte al Ple de la informació del 2n
trimestre de 2018 sobre l’acompliment de terminis previstos a la llei 15/2010, de 5 de
juliol, de mesures de lluita contra la morositat. Si us plau.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Lo més important d’aquest punt és que hi ha hagut
un canvi de normativa amb els quals ja estem acostumats a l’àrea d’Hisenda. Es va
aprovar el Reial Decret 1040/2017 mitjançant el qual s’aprova el Reial Decret 635/2014
perquè després de la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament abans es
calculava donant els 30 dies de reconeixement més els 30 dies de pagament, ara
bàsicament el que es fa és directament s’entra en els 30 dies de pagament i vostès
veuran que el període mig de pagament són 23,44 dies. Si vostès ho comparen amb el
període mig de pagament de l’any anterior que era 1,70 dies diran “ostres, es que es
paga molt més tard?”, no, és que aquell reconeixia l’addició dels dos períodes i ara
només se centra en el darrer període de veritable pagament. Per tant, si
mantinguéssim la metodologia de càlcul anterior, també estaríem pagant en un
període negatiu de -6 dies aproximadament. Per tant, les xifres són homogènies,
tanmateix ha canviat el sistema. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Si hi ha alguna pregunta o aclariment? No?
Expedient número: 9350/2018
Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat 2T2018
Tràmit: Donar compte al Ple

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

el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'està incomplint el
termini.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 5 de
setembre de 2018.
Veure document adjunt: "Informe de Tresoreria i Intervenció Morositat 2T2018.pdf"
El Ple de l’Ajuntament és dóna per assabentat.

5. Promoció Econòmica. Expedient 9912/2018. Aprovar, si s’escau, les Bases
reguladores del I Concurs de guarniment de balcons i façanes amb plantes
naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp
2018.
Sr. Alcalde: Passaríem al següent punt que és el número 5: aprovar si s’escau les
bases reguladores del primer concurs de guarniment de balcons i façanes amb plantes
naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp 2018.
Demanaria a la regidora que fes una petita explicació.
Sra. Pérez: Amb la voluntat d’embellir el casc antic hem preparat aquest concurs
perquè els veïns que viuen als carrers que hem proposat del casc antic hi participin. I
això també tinc que dir que forma part d’un projecte que ja estem treballant
d’embelliment del casc antic i aquesta iniciativa, hem volgut aprofitar que són les
festes de Sant Miquel per començar. Com ja diu a les bases hi ha varis premis i hi
haurà votació popular i funcionarà de la següent manera. Hi haurà urnes que les
instal·larem allà on es fa la mostra d’entitats i altres activitats de la festa de Sant
Miquel i després hi haurà una part que serà el jurat format per personal de
l’Ajuntament i empresaris de plantes i flors que formarem part d’aquest jurat i
decidirem qui és el guanyador. Si tenen alguna pregunta, doncs...
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta? No? Per part d’Esquerra? Per part del
PDeCAT? Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor?
Quedaria el punt aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient: I Concurs de guarniment de balcons i façanes amb plantes
naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp 2018
Número d’expedient: 9912/2018
Tràmit: Ordinari

Fets
1. En motiu de la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp que se celebrarà del 22 al
30 de setembre de 2018, des de les Regidories de Festes i d’Impuls Econòmic, es proposa la

creació del I Concurs de guarniment de balcons i façanes amb plantes naturals del nucli antic
per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp 2018.
2. Vist la proposta de les bases reguladores del I Concurs de guarniment de balcons i façanes
amb plantes naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp
2018, tal i com segueix:

Bases reguladores del I Concurs de guarniment de balcons i façanes amb plantes
naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp 2018
Primera.- Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració d’un concurs
de guarniment de balcons i façanes amb plantes naturals i la concessió d’uns premis que
serviran per promoure la participació ciutadana mitjançant l’embelliment del nucli antic durant la
celebració de la Festa Major de Sant Miquel que se celebrarà al municipi del 22 al 30 de
setembre de 2018.
L’objectiu final és que aquets guarniments es puguin mantenir el màxim de temps possible i així
embellir les façanes i balcons davant dels veïns i dels visitants.
Segona.- Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases es regeix
pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació, eficàcia i eficiència.
Tercera.- Dotació econòmica dels premis
El concurs de guarniment de balcons i façanes de la Festa Major de Sant Miquel 2018 està
dotat dels següents premis:
-

1r Premi popular al millor projecte de guarniment 300,00 € (import net)
2n Premi del jurat a la millor façana 200,00 € (import net)
3r Premi del jurat al millor balcó 100,00 € (import net)

Quarta.- Beneficiaris
El concurs està obert a tothom que disposi d’un habitatge a títol de propietari o d’arrendatari,
amb balcó i façana que reuneixin les condicions necessàries per a ser decorats, sense que això
suposi un perill per a la integritat del propietari o arrendatari de l’habitatge o la dels vianants, i
es trobi dins el nucli antic de Mont-roig del Camp (C. de la Mare de Déu de la Roca, C.
d’Amunt, Costa dels Cavallers, C. de la Pica, Costa del Pare Pere Boronat, Costa del
Menescal, C. del Call, Costa del Vilà, Costa de Jacint Salvadó, Costa de l’Oriola, C. de
l’Hospital, C. Major, C. del Bisbe Macià, C. de Josep M. Gran i Cirera, Pl. de Mossèn Gaietà
Ivern, C. de Sant Antoni, C. de la Murada, Pl. Joan Miró i C. de Francesc Riba i Mestre.
Així mateix, la seva decoració no pot transformar ni modificar el domini públic, i haurà d’estar
acabada el dia 22 de setembre de 2018 i mantenir-se, com a mínim, fins el 30 de setembre de
2018.
La participació en el present concurs suposa l’acceptació i autorització dels participants que
l’organització pugui fotografiar i publicar a qualsevol mitjà les imatges dels balcons i façanes
guarnits, sense dret a percebre cap tipus de compensació.

Cinquena.- Presentació de propostes
5.1. Per participar al concurs, s’haurà d’aportar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) de
Mont-roig del Camp, carretera de Colldejou, s/n:
-

Fotocòpia del DNI
Adreça postal complerta de l’habitatge decorat
Telèfon + correu electrònic de la persona de contacte

5.2. Termini de presentació:
La inscripció al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases al web municipal i fins
el 21 setembre de 2018 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) de Mont-roig del Camp, en
horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. I a la seu electrònica www.mont-roig.cat/seuelectronica
Sisena.- Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds per part del jurat
El jurat passarà per totes les llars per a fer-ne una valoració.
Cada membre del jurat valorarà individualment els següents paràmetres dels guarniments:
Sobre un total de 50 punts
10 punts per la bellesa
20 punts per l’originalitat
20 punts per la dificultat en l’elaboració/preparació
Modalitat especifica:
Façana (paret exterior de l’habitatge, balcons, finestres o qualsevol element que hi
contingui)
Balcó (finestres en el seu defecte).
Les valoracions individuals se sumaran per decidir el guanyador.
Setena.- Criteris de valoració de les sol·licituds del vot popular
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp editarà unes butlletes on estaran indicats tots els balcons i
façanes que participen, per tal que els participants puguin votar el que considerin com a millor.
Aquestes butlletes es podran dipositar en urnes que es trobaran als actes de la III Mostra
d’entitats, el diumenge 23 de setembre i al VII mercat a l’antiga, els dies 29 i 30 de setembre de
la Festa Major de Sant Miquel 2018, i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) de Mont-roig del
Camp.
Les votacions es podran fer des del dia 22 de setembre i fins al 30 de setembre. Posteriorment,
el tècnic del departament de festes, que actuarà com a secretaria de l’Ajuntament procedirà al
recompte i aixecarà acta.
Vuitena.- Concessió
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp resoldrà la convocatòria dels premis, d’acord amb el
veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte entre totes aquelles propostes presentades.

També resoldrà, d’acord amb els vots emesos segons acta emesa pels tècnics del departament
de festes de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, del premi popular.
Novena.- Jurat qualificador
El jurat estarà format per dos representants de l’empresariat local relacionats amb el
paisatgisme urbà o la comercialització de plantes d’ornament, i per dos representants de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Sra. Yolanda Pérez Díaz, Regidora d’Impuls Econòmic, Turisme i Ocupació
Sra. Núria Gassó Aragonès de Vivers Gassó
Sra. Ester Solé Llevat de Flors Ester
Sra. Cristina Caño Molluna, tècnic de festes, que actuarà com a secretaria.
El jurat farà la vista durant el cap de setmana 22 i 23 de setembre de 2018.
Desena.- Incompliment de les bases
L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors significa
l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de l’Ajuntament de Montroig del Camp de la concessió del premi.
Onzena.- Publicació de les bases
Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i estaran
incloses al programa festiu de la Festa Major de Sant Miquel 2018.
Dotzena.- Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 5 de
setembre de 2018.
Fonaments de dret
1. Article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya
2. Article 124 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
3. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar inicialment les Bases reguladores del I Concurs de guarniment de balcons i façanes
amb plantes naturals del nucli antic per la Festa Major de Sant Miquel de Mont-roig del Camp
2018.
2. Sotmetre-les a informació pública pel termini de 30 dies transcorreguts els quals sense que
s’hagi presentat cap al·legació, les bases del concurs esdevindran definitives sense necessitat
de cap nou tràmit.

6. Recursos Humans. Expedient 9191/2018. Aprovar inicialment, si s'escau, el Pla
d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 2018-2022.
Sr. Alcalde: El punt següent és aprovar inicialment, si s'escau, les bases, perdó, el Pla
d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 2018-2022. Això li demanaria a
la regidora Núria Esquius que fes cinc cèntims tot i que no ho ha portat ella
directament perquè això s’ha portat des de Recursos Humans però donarà ella
l’explicació.
Sra. Esquius: Aquest és el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
i que, com diu el Sr. Alcalde, presentem avui per la seva aprovació. Cal dir que calia
fer-lo i és important tenir-lo sobretot perquè és una eina per arribar a assolir la igualtat
d’oportunitats real entre homes i dones incorporant la perspectiva de gènere a través
d’una sèrie d’accions. En aquest pla es fa una diagnosi prèvia amb dades objectives i
s’estableixen també i es proposen unes línies d’actuació, tant pel que fa a polítiques
d’igualtat per la sensibilització, conscienciació i formació com pel que fa l’ús del
llenguatge no sexista i no discriminatori en la comunicació i els documents de
l’Ajuntament. També pretén sensibilitzar, informar per prevenir l’assetjament laboral i
complir també amb el principi d’igualtat d’oportunitats per l’accés, la selecció i la
promoció de personal com també amb la seva...condicions laborals. Aquest document,
com es va dir a la Comissió Informativa, és un document viu i es podran fer les
aportacions que es creguin oportunes perquè siguin considerades i afegides si es creu
convenient i per això es crea una Comissió d’Igualtat que serà l’encarregada de fer el
seguiment d’aquestes accions proposades analitzant el grau d’assoliment de cada
acció i també tindrà la facultat de proposar noves accions segons el resultat que donin
les mesures que ja conté el pla. La composició de la Comissió respecte la
documentació que se us va entregar a la Comissió Informativa hi ha un canvi que, en
lloc del Josep Maria Gairal, el regidor que estarà dintre de la Comissió d’Igualtat serà
l’Enrique López. Ja està.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part dels grups, alguna intervenció? No? Sí?
Sr. Velasco: Sí. Buenos días a todos. Nosotros queríamos, lo primero, estamos
totalmente de acuerdo con que ya es hora de que desde el Ayuntamiento se trabaje en
igualdad de oportunidades. Nos gusta que sea un documento que sea vivo y en esta
comisión de seguimiento me imagino que tendremos acceso, comunicación, etcétera,
etcétera con los grupos.

Sra. Esquius: Como corresponde a Recursos Humanos, a ver, tendrás la
documentación y todo lo que quieras saber, en ese sentido no hay ningún problema
nunca.
Sr. Velasco: De acuerdo, gracias. La facilidad de tener acceso a los expedientes,
información, etcétera. Gracias.
Sr. Alcalde : Gracias, Sr. Velasco. Per part d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Bon dia a tothom. Tres cosetes, em queda més clar amb el que ha
afegit la regidora de qui ha fet la redacció i qui ha participat perquè potser amb el
document no queda prou palès i la meva pregunta és saber si també s’ha consensuat
amb els treballadors i representants del comitè d’empresa hi han pogut dir la seva. De
la mateixa manera, aquest document que el planteja com a viu, que es podran
presentar aportacions, com ho podem fer des de l’oposició si han vist la possibilitat que
des de l’oposició podem adreçar algun tipus d’esmenes o algun tipus de proposta. Una
observació que d’alguna manera crida una mica l’atenció i em sembla que hi hem de
treballar que de fet és l’avantatge de fer un Pla d’Igualtat perquè es veuen allà on hi ha
les diferències. En l’apartat de la distribució per categories laborals i sexe es fa
referència a la categoria C1 i C2 i AP [Inaudible 11:06] analitzant les dades i aportant
observacions. En canvi, a part de les dades que podem veure en el gràfic, no es fa cap
referència en observacions de diferència de sexe i aquí és on trenca la dinàmica
perquè veiem que a la categoria A1 i A2, és a dir, les categories superiors és on trenca
la tendència de feminització del personal de l’Ajuntament. En categories superiors
veiem que sí que l’A1 hi ha cinc homes i quatre dones que potser no és tan significatiu
i a l’A2 la diferència és menor. Potser també serà, com a proposta, si ens deixeu més
endavant, a Esquerra Republicana proposar alguna proposta perquè aquest biaix a
les categories superiors laborals són ocupades majoritàriament per homes i no pas per
dones i pensem que, quant a observacions, no només es tracta les dades en categoria
C1 o C2 on aquestes diferències no són tan notables, penso que s’hauria de fer
constar que a l’A1 i a l’A2, sí. Una altra cosa, en l’apartat de les dues distribucions per
antiguitat i per sexe i també per tipus de personal i sexe es canvien els color assignats
de cada sexe, és a dir, si fins aleshores a les dones els atribueixen el color carabassa i
als homes els atribueixen el color blau, en aquests casos que he dit, per activitat i sexe
i personal i sexe, resulta que canviem, és a dir, els homes passen a carabassa i les
dones, blau. Una petita observació només potser perquè pot crear algun tipus de
confusió, com a tall d’observació. I res més. A veure si em podria contestar la pregunta
aquesta, que si consideren que és un document viu, com a través de l’oposició podem
fer arribar les nostres aportacions. Lo ideal seria que ens incloguessin a la Comissió
però no serem tan ambiciosos i... Com a proposta directa això és el que ens agradaria,
evidentment, formar part d’aquesta comissió per poder fer molt més transversal i més

visible aquest Pla d’Igualtat però, si no pot ser, quin serà el mecanisme perquè
nosaltres us poguéssim fer arribar les nostres aportacions.
Sra. Esquius: Doncs, jo trobo correcta a teva apreciació i preguntaré aviam si és
possible que pugueu però això sí que desconec si es pot afegir o no, si ha de ser
membres de l’equip de govern o ha de ser... De totes maneres...
Sr. Alcalde: Si té voluntat de formar part d’aquesta comissió no hi ha cap problema,
ans el contrari. I ara aprovem inicialment aquest document, per tant, s’obre el període
d’aportació pública i, si volen fer aportacions durant aquest procés, aquest temps
d’exposició pública, es pot fer, sense cap problema.
Sra. Esquius: I els canals, els de sempre per fer les aportacions que vulgueu.
Sr. Alcalde: Sí. No, no, a veure, cap problema. Si em diu que sí, l’incorporem ja
directament a l’acord del Ple a la Comissió aquesta, sense cap problema. No sé si per
part d’algun grup més voldria... Sí. Sí.
Sra. Garcia: De fet nosaltres també volíem fer un prec a la regidora que va una
miqueta també en línia al que comentava la regidora d’Esquerra Republicana i era que
si teníem també nosaltres la possibilitat de col·laborar i participar en aquest Pla
d’Igualtat i també intentàvem ser una mica ambiciosos, com deia la companya, i
intentar també formar part d’aquesta Comissió.
Sra. Esquius: Com diu el Sr. Alcalde, no crec que hi hagi cap problema, ho traslladaria
a Secretaria també, que puguem...
Sr. Alcalde: Si el secretari...
Sr. Secretari: No hi ha cap inconvenient, en tot cas, també hauríem d’ampliar el
nombre de representants dels treballadors.
Sr. Alcalde: Suposo que tampoc hi haurà cap problema que són bastants més que
nosaltres o sigui que... Val, doncs, incorporem a, digueu el nom perquè sí que s’ha de
ficar la persona. S’incorpora a la regidora Irene Aragonès i a la regidora Anabel...sí, sí,
no, és que no sabia...
Sra. Esquius: Respecte al canvi de colors, mira que ho he llegit, tot subratllat i no m’he
donat compte, per tant, és una bona apreciació i crec que ho hauríem de fer així per no
confondre. I no sé si hi ha alguna cosa més...no.

Sra. Aragonès: Inserir que si es poden incloure observacions o ho farem com a
Esquerra Republicana en aquest període d’exposició pública en l’apartat de distribució
per categories laborals i sexe on s’explica la diferència homes-dones al C1 i al C2...
Sra. Esquius: Sí que ho diu després lo de l’A1 i l’A2 a la pàgina 13 diu que hi ha una
paritat absoluta entre homes i dones.
Sra. Aragonès: Una paritat absoluta.
Sra. Esquius: Això diu.
Sra. Aragonès: A l’A1 i a l’A2. Doncs encara més greu.
Sra. Esquius: És aquesta d’aquí, no? Sí? A la pàgina...
Sra. Aragonès: A l’A1 hi ha cinc dones i quatre homes i a l’A2 són tres dones i cinc
homes. Paritat absoluta, no perquè això no és el 50 i el 50. A l’A1 hi ha cinc dones i
quatre homes que és un número imparell, nou, per tant, han de ser 5-4 o 4-5, això és
una evidència.
Sra. Esquius: Ho revisarem.
Sra. Aragonès: Però a l’A2 són vuit A2, per tant, són vuit persones, cinc homes, tres
dones, paritat res de res però vull dir que...
Sra. Esquius: D’acord [Inaudible 16:38]
Sra. Aragonès: Pot ser que no hi hagi una paritat, el que passa és que en el Pla
d’Igualtat pensem que hauria de reflectir la voluntat aquesta de que dones puguin
accedir a aquestes categories laborals més que res per trencar la dinàmica, és a dir,
tenim una plantilla, em sembla que ho he fet referència abans, no?, tenim una plantilla
majoritàriament femenina a l’Ajuntament però dona la casualitat que en les categories
laborals superiors són homes, per tant, aquí tenim un problema.
Sra. Esquius: És que no sé si... t’entenc i ho revisarem però diu que hi ha a l’A1 quatre
homes i quatre dones, total vuit, i a l’A2 cinc homes i quatre dones, total nou. Cinc i
quatre, quatre i quatre, està a la pàgina 12.
Sra. Aragonès: Sempre ho puc tornar a contrastar. Jo fent la lectura detallada m’he
apuntat...

Sra. Esquius: És per això que em sorprenia perquè com que el gràfic està...ho
revisarem, no hi ha problema per revisar-ho, evidentment. Però diu, quatre homes i
quatre dones a l’Ai i cinc homes i quatre dones a l’A2. Per tant, jo entenc que està ben
fet.
Sra. Aragonès: Val, doncs hauríem de mirar, hauria de repassar-ho jo més
detingudament en el punt...
Sra. Esquius: Ho repassarem nosaltres també.
Sra. Aragonès: En el punt on jo he notat, a veure si en el mateix document en dona
dos, pot ser, en dos apartats hi hagi xifres diferents. Es tracta de contrastar, tornar a
fer una llegida més profunda.
Sr. Alcalde: Per part del grup del PDeCAT? No? Estaria? Sí? Per part del Sr. Velasco.
Sr. Velasco: Una apreciación, Sr. Alcalde. El incluirnos en esta comisión no sé si se
puede decir “reservar el derecho” pero me gustaría contemplarlo, el problema que
estas comisiones se hacen por la tarde o por la mañana.
Sr. Alcalde: Yo creo que si usted quiere formar parte de esta comisión, se apunta y, en
tal caso, después ya, entiendo yo que…
Sr. Velasco: Por cuestiones de trabajo, compatibilidad, etcétera, etcétera, el problema
es si se pone por la mañana [Inaudible 18:34] y no nos gusta, bueno, lo puedo
consultar y lo podríamos, en breve, lo podríamos confirmar.
Sr. Alcalde: Sí, no hay problema.
Sr. Velasco: De acuerdo.
Sr. Alcalde: No sé si el punt parla d’uns membres en concret? És que no ho recordo.
Parla d’uns membres, no, però parla d’un número de membres? Aleshores obrim una
mica aquest acord en el sentit de que s’hi puguin incorporar en qualsevol moment
altres membres i ja està, Sr. Secretari, val? Entonces, no sé, como usted quiera, si
quieres te pones ya en la comisión y, si no, más adelante.
Sr. Velasco: De acuerdo.
Sr. Alcalde: Como quieras.
Sr. Velasco: Gracias.

Sr. Alcalde: De nada. Passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? Quedaria el punt aprovat per unanimitat.

Identificació de l’expedient: Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
Expedient número: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / abm / 9191 / 2018
Tràmit: Ordinari
Fets
1. La Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2017, acorda la posada en funcionament
un Programa específic de prevenció en recursos humans de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp i determina la confecció del Pla d’Igualtat del Personal d’aquest Ajuntament, segons ho
disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
2. L’article 15 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes preveu
que els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han
d’aprovar un Pla d’Igualtat de dones i homes.
3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 5
de setembre de 2018.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985. De 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
2. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de
règim local a Catalunya.
4. Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.
5. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
6. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
8. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar inicialment el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que
s’annexa al present acord, de conformitat amb els fets exposats i que té la finalitat global de

concretar internament el compromís i la voluntat política d’aquesta organització respecte al
compliment de les disposicions de la Llei orgànica 3/2007.
2. Disposar el present acord a exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils a partir de la
publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Provincia, als efectes de la
presentació de les al·legacions i suggeriments que es considerin convenients.
3. Considerar definitivament aprovat el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp si durant el tràmit d’exposició pública no es presenta cap al·legació o suggeriment.
4. Notificar el present acord als representants sindicals als efectes oportuns.

7. Recursos Humans. Expedient 9447/2018. Aprovar, si s’escau, les
modificacions del Pacte de condicions de treball del personal funcionari i laboral
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp consensuades i acordades en la Mesa
General de Negociació dels dies 13 de febrer de 2018 i 18 de juliol de 2018.
Sr. Alcalde: El següent punt és aprovar, si s’escau, les modificacions del Pacte de
condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp consensuades i acordades en la Mesa General de Negociació dels dies 13 de
febrer del 18, 18 de juliol del 18, també. Es passen unes modificacions que
consisteixen en la incorporació dintre del conveni dels 22 treballadors que van vindre
de les empreses, s’actualitza el preu de les hores extra, s’incrementa l’import anual en
formació de 12 mil a 25 mil euros, a més a més, es podrà accedir aquells treballadors
que ho vulguin a estudis universitaris, es pagaran postgraus, màsters i doctorats fins al
50%, perdó, el 50% fins un màxim de 1.200 euros i, a més a més, el que es pretén en
definitiva és dotar aquest conveni de més eines per tal que els treballadors mitjançant
recursos de l’Ajuntament puguin optar a formar-se evidentment en allò que tingui
relació amb el seu lloc de treball. En definitiva, una miqueta va en aquest sentit la
modificació, l’actualització de les hores extra, com deia, el preu estava bastant
desactualitzat i la incorporació dels 22 treballadors de les empreses. No sé si hi ha
alguna pregunta? No? Per part del PDeCAT? Sí? Anabel.
Sra. Garcia: El dia de la reunió vam comentar el tema de ficar una clàusula, no sé si
se’n recorda el Sr. Pérez, del tema de si un treballador, per exemple, realitza un curs
però al cap de quatre dies marxa de l’empresa, d’estudiar la possibilitat que hi hagués
una...
Sr. Alcalde: Però això ha d’estar introduït, no està introduït? Ha d’estar introduït, si més
no...

Sra. Garcia: És que a la Junta ens van dir que no, a la Comissió Informativa, perdó,
ens van dir que no o que no ho sabien. Ho recorda?
Sr. Alcalde: Ha d’estar introduït, jo ara...
Sr. Pérez: Hablamos de que tenía que tener un tiempo de duración en la empresa, lo
que no sé es si realmente estaba incluido. Entiendo que si el Ayuntamiento prepara
cursos a la gente, como mínimo, tienen que estar un tiempo para…
Sr. Alcalde: Sí, eren tres anys.
Sr. Pérez: Si, eran tres años. Estaba incluido.
Sr. Alcadle: Un compromís...
Sra. Garcia: Si està inclòs, ja està. D’acord, d’acord.
Sr. Alcalde: Ha d’estar. Si més no, això s’ha tractat dintre de la Taula de negociació
això s’ha tractat, que en un moment donat un treballador fa, accedeix a uns diners per
tal de formar-se ha d’estar a l’empresa durant un temps abans de marxar, si marxa
abans hi ha una fórmula de retorn d’aquests diners. Alguna pregunta més? No? Doncs
passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria
aprovat per unanimitat el punt.

Identificació de l’expedient: Aprovar les modificacions del Pacte de condicions de treball del
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp consensuades i acordades
en la Mesa General de Negociació dels dies 13 de febrer de 2018 i 18 de juliol de 2018.
Número d’expedient: Serveis Interns / Secretaria General / Recursos Humans / mam / Exp.
8643/2018, 1691/2018 i 9447/2018
Tràmit: Ordinari
Fets
1. El 13 de febrer de 2018 es va reunir la Mesa General de Negociació i van acordar, en relació
a l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Montroig del Camp, el següent:
-

Modificar l’article 1. Determinació de les parts de l’Acord de Condicions de Treball del
Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp quedant
literalment de la següent manera:
“Article 1. Determinació de les parts.

1.1 El present acord regula les relacions de treball entre l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp i els/les empleats/des al seu servei que integren la plantilla del personal
funcionari i laboral, ja sigui com a empleat/da fixes o com a personal contractat no
permanent i funcionari de carrera o interins, independentment de la ubicació del
centre de treball .
1.2 Les condicions de treball d’aquest personal se regiran pel present acord. Tot allò
que no estigui previst en el present acord serà d’aplicació la normativa vigent i
aquella que pugui sorgir en matèria de règim laboral i d’administració local
d’aplicació.
1.3 El cos de Policia Local a més del present acord, es regirà per l’acord de les
condicions específiques de treball de la Policia Local.
1.4 El present acord s’interpretarà d’acord amb el sentit gramatical i estricte de les
seves clàusules en atenció als objectius que es persegueixen en signar-lo.
1.5 Queden exclosos d’aquest acord els empleats/ades contractats en l’àmbit dels
programes de formació i ocupació.
1.6 Queden inclosos el personal subrogat per l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors
de les empreses municipals (EMMSA), excepte la classificació de grups
professionals”.
S’aprova per unanimitat dels membres de la Mesa General de Negociació, que els treballadors
subrogats queden inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’Acord de Condicions de Treball del
Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, aprovat pel Ple de data
24 de novembre de 2010.

2. El 18 de juliol de 2018 es va reunir la Mesa General de Negociació i van acordar:
A)

Modificar l’article 25 de l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i
Laboral de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, sobre formació, per tal d’adaptarse a les necessitats existents d’avui en dia i quedant redactat literalment de la
següent manera:

“Article 25. Formació.
25.1 La formació professional es reconeix com un dret i un deure del treballador, i
l’Ajuntament procurarà la formació permanent tant teòrica com pràctica de tot el
personal comprès en l’àmbit del present Acord, mitjançant la seva participació en
cursos d’adaptació al nou lloc de treball, de reciclatge i especialització, que
contribueixin a una correcta prestació de les seves funcions i en conseqüència del
servei. Es considerarà prioritària la formació d’aquells col·lectius subjectes a la
reorganització de serveis, trasllats o readaptació de funcions.
25.2 L’assistència als cursos de formació s’haurà d’organitzar de forma que el servei
corresponent no quedi desatès i caldrà l’autorització prèvia per part de Recursos
Humans. Totes les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies
abans dels seu inici. El departament de Recursos Humans resoldrà la sol·licitud, un cop
valorat l’interès, adequació, les necessitats del servei i l’existència de consignació
pressupostària que serà de 13.200,00 euros anuals. L’interessat haurà de justificar
formalment l’assistència i/o l’obtenció del títol corresponent.

25.3 Les gestions de les despeses ocasionades pel curs en primera instància es farà
càrrec l’Ajuntament (hotel, mitjà de transport....), i sinó, correspondrà al propi
treballador fer-se càrrec de les despeses ocasionades i aquestes un cop justificades
davant el Departament de Recursos Humans i posteriorment.
25.4 La suma de les hores de formació dintre de l’horari no pot superar el màxim anual
de 33 hores. En cap cas, la participació en un curs de formació suposarà l’abonament
d’hores extraordinàries.
25.5 Tanmateix, l’Ajuntament de Mont-roig, a través del departament de Recursos
Humans, subvencionarà el 50% de la matrícula amb un límit de 1.200,00 euros, dels
Mestratges, Doctorats, Postgraus i altres estudis de tercer cicle, quan tinguin relació
directa amb el lloc de treball.
25.6 L’Ajuntament de Mont-roig destinarà 12.000,00 € per a l’any 2018 i anualment
una quantitat màxima de 25.000,00 € a partir de l’exercici 2019, per a contribuir al
pagament de la matrícula dels estudis que pugui optar l’empleat/ada i que es
relacionen tot seguit:
Matrícula
Estudis universitaris (segons el preu
públic per crèdit estipulat per la
Generalitat de Catalunya)
Català oficial
Cicles formatius
Idiomes
Accés a la universitat

60% en matricular-se i 40% en superar el
crèdit
60% en matricular-se i 40% en superar el
curs
60% en matricular-se i 40% en superar el
curs
350,00 €
500,00 € com a màxim (60% en matricularse i 40% en el moment en què es presenti el
certificat conforme s’ha superat l’accés

El concepte "estudis universitaris" fa referència a llicenciatures, diplomatures i graus;
no s'inclouen els estudis de postgrau.
El titular podrà sol·licitar ajudes per a un únic estudi universitari (en cas de demanar
ajuda per més d’un estudi universitari només es concedirà l’ajut pel màxim de crèdits
totals d’un únic estudi universitari).
L'exercici d'aquest dret serà solament per una vegada, per la qual cosa s'hauran de
presentar cada curs acadèmic les qualificacions de les assignatures objecte de l'ajuda,
com a condició prèvia a la sol·licitud de noves ajudes.
L'ajuda tindrà el límit corresponent a la duració dels estudis.
En el cas dels estudis de català oficial, no es concedirà l’ajut de fons social si
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ofereix el mateix curs, i sempre i quan hi tingui
plaça, a més es tindrà en compte el lloc de residència.
La sol·licitud de l’ajuda l’haurà de sol·licitar expressament l’empleat/ada, mitjançant
instància en la què s'aporti justificació documental suficient dels estudis.

Per accedir a aquestes ajudes l’empleat/ada haurà de signar un compromís de fidelitat
amb l'Ajuntament de fins a 3 anys amb posterioritat a la finalització dels crèdits pels
quals a sol·licitat l’ajuda.
La finalització de la formació subvencionada és obligatòria hi haurà d’entregar al
departament de recursos humans les qualificacions de les assignatures objecte de
l’ajuda.
Per accedir a aquestes ajudes l’empleat/ada haurà de formalitzar un contracte amb
l’Ajuntament amb l’objecte d’establir un acord de naturalesa jurídica civil entre ambdues
parts, mitjançant el qual el beneficiari s’ha de comprometre a retornar la quantitat
abonada en el cas de renunciar per voluntat pròpia a mantenir la relació de servei amb
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp o la no finalització dels crèdits subvencionats.
Si l’import total de les beques sol·licitades és superior al fons estipulat per l’any en curs,
la Comissió Paritària fixarà la quantitat a percebre per cada sol·licitant, de manera que
no se superi el total del fons i elevarà la proposta a l’òrgan competent.
25.7 Quan la matrícula del curs superi els 600 euros es pot presentar factura al
Departament de Recursos Humans i l’Ajuntament pagarà directament al proveïdor. La
disposició de la despesa serà prèvia a la realització del curs”.

“

B) Aprovar l’actualització dels nous imports de les hores extres dels diversos grups
professionals i els treballadors fusionats per les empreses municipals regulat en
l’article 32 de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Mont-roig, quedant de la següent manera:
Grup

Hora Ordinària

A1
A2
C1
C2
AP

33,28
29,11
23,15
18,10
13,73

Hora Nocturna o
Festiva
H. Ordinària + 15%
H. Ordinària + 15%
H. Ordinària + 15%
H. Ordinària + 15%
H. Ordinària + 15%

Hora Nocturna i
Festiva
H. Ordinària + 30%
H. Ordinària + 30%
H. Ordinària + 30%
H. Ordinària + 30%
H. Ordinària + 30%

”

3. Vist l’informe de Secretaria de data 1 d’agost de 2018.
4. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 5
de setembre de 2018.
Fonaments de dret
1. Els articles 31 i següents, Disposició Addicional Setena i Disposició Addicional Dotzena del
Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre.
2. El capítol III del títol IV de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.

3. Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Montroig del Camp.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar les modificacions del Pacte de condicions de treball del personal funcionari i laboral
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp consensuades i acordades en la Mesa General de
Negociació dels dies 13 de febrer de 2018 i 18 de juliol de 2018, tal i com queden literalment en
els punts 1 i 2 dels fets d’aquest acord, envers:
-

La modificació de l’article 1. Determinació de les parts de l’Acord de Condicions de
Treball del Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

-

La modificació de l’article 25 de l’Acord de Condicions de Treball del Personal
Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, sobre formació

-

L’aprovació de l’actualització dels nous imports de les hores extres regulades en
l’article 32.

2. Comunicar l'Acord del Ple al President de la mesa de Negociació i notificar aquest als
representants del personal amb indicació dels recursos que s'estimin pertinents. Així mateix,
emplaçar a les parts per a la signatura de l'Acord.
3. Signat l'Acord, que per la Mesa de Negociació es presenti aquest en l'Oficina Pública
corresponent perquè es procedeixi al seu registre, i posterior publicació.

8. Cadastre. Expedient 6592/2018. Alteració jurídica d’un tram del camí del
Casalot.
Sr. Alcalde: El punt 8 és alteració jurídica d’un tram del camí del Casalot i demanaria al
regidor d’Urbanisme que fes una petita explicació.
Sr. Pérez: Sí, gracias, Sr. Alcalde. Es un tramo que ya comentamos en la Comisión
Informativa. Es un propietario que tiene una finca en la cual le pasa un camino por en
medio de su finca y él lo que ha pedido es un cambio de desplazar el camino.
Nosotros lo que hacemos es el terreno con los mismos metros que le pasaban por la
finca y se lo pasamos por otro lado para que el camino no esté afectado por medio de
la finca y no se la parta. Es un cambio prácticamente de terreno, los mismos metros en
un lado que en otro. Pidieron un informe, aunque que no tiene nada que ver, a
Carreteras y ellos también lo veían bien, es un trozo de camino que es asfaltado y
vallado. No tiene más, los metros son los mismos… El tema del camino a lo mejor el
Gairal porque conoce más el término.

Sr. Gairal: Es tracta del camí del Casalot que dona al Clot de l’Elies i té seqüències pel
damunt del Clot de l’Elies amunt, exactament en aquella finca que hi havia unes
casetes de fusta amb uns pins molt alts. Això no és que ara es demani el canvi de
camí, aquest camí ja...lo traçat que té actualment ja és del anys 50, o sigui, als anys
50 ja es va, sense que ningú se’n preocupés ni res de res de res, ja es va fer, hi ha la
foto aèria de l’any 56 que hi havia el camí pel mig de la finca i l’altre foto aèria de dos o
tres anys en acabat ja era el desvio. Això és certificar el que actualment existeix i que
ningú hi ha trobat cap inconvenient. Sap on vull dir, Sr. Aragonès, aquest camí del Clot
de l’Elies? [Inaudible Sr. Aragonès 24:58] Sí, sí. És lo que crusa, la carretera ho talla a
la part nord i a la part sud, és la part sud. [Inaudible Sr. Aragonès 25:08] Sí. És així, és
així. Això ve, ja li he dit, dels anys 50, primers dels 60. [Inaudible Sr. Aragonès 25:37]
Exacte. Això hi ha els antecedents...igual que quan vam fer al POUM també vam
legalitzar altres situacions semblants en altres tipus de camins i això també...
Sr. Alcalde: Sr. Aragonès, si vol, és que si no no queda, no es grava bé i no...
Sr. Aragonès: Sí, jo estic d’acord perquè, per exemple, quan es fan plans generals o
els cadastres es basen en fotografies aèries i llavors surten camins que la gent ha fet
caminant que no eren camins, això estem així. Jo recordo el Domingo, el de la serra, al
barri de l’Hospitalet, que va començar a vendre parcel·les i les que va vendre darrere,
hi havia el Dorado i alguns que havien sigut concejals de l’Ajuntament, mentre no es
va vendre les del davant, la gent no anava a donar el tomb, la gent passava pel mig de
les parcel·les. Es va fer el pla general i allí es va posar un vial i aquell home amb
aquelles parcel·les les tenia venudes. Clar, això és un error de dalt a baix, inclús
nostre mateix, no? Però aquest no és així. Jo crec que sempre que sigui possible
s’han d’actualitzar, anem a dir, si hi ha hagut un error d’una foto aèria. On està avui, on
està avui anem a dir les oficines de [Inaudible 27:17] que hi havia el Lope Miguel
[Inaudible 27:19] fa molts anys, allí, aquella zona, allò ho va comprar el Xato i el Joan i
allí s’hi posava, no sé, tu que ets jove, allí s’hi posava un xurrero, una xurreria. És clar,
tota aquella zona semblava com una zona verda. Quan vam fer la foto aèria al Pla
general l’any 82-83 vam fer zona verda. Clar, després els propietaris d’allí, entre altres
el Francesc [Inaudible 27:47], el sogre del Joan Milà, i varis ho van vendre meitat a
Telefònica i meitat al Xato i al Joan. Es van trobar que la part del Xato i del Joan era
zona verda, d’alguna manera allò era un error perquè durant molts anys s’hi va posar
una persona que venia allí en una caravana xurros sense demanar permís als
propietaris i allí va estar. Això són errors que és clar que s’han de procurar subsanar.
Aquest és un carota, entre tu i jo.
Sr. Gairal: Bé, això, Sr. Aragonès, això ja...molt bé i és així però el propietari actual no
té res a veure amb tot això perquè això ho va comprar i la compra ja estava tot realitzat
i això ve dels anys 60. No és el propietari actual el que ho va fer, va ser el propietari

dels anys 60. No sé qui devia poder ser. Els propietaris dels anys 60-70 d’aquelles
construccions de fusta.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? No? Passaríem a la votació. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Molt bé.
Identificació de l’expedient: Alteració jurídica d’un tram del camí del Casalot.
Número d’expedient: 6592/2018
Fets
1. Vista la sol·licitud presentada per la senyora Begoña Garcia Castillo, registre d’entrada
6930/2018, en la que demana a l’Ajuntament, entre altres assumptes, el canvi de traçat del
camí del Casalot al seu pas per la parcel.la 23 del polígon 61.
2. Vist que el canvi de traçat d’aquest camí ja fa anys que es va produir “de facto”, puix que
com es comprova en l’històric de les ortofotos de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
Vissir v3.26, l’any 1986 ja apareix el camí desplaçat en direcció nord i el traçat originari ocupat
per construccions.
3. Atès que la propietària actual de la parcel.la, la sol·licitant, desitja sol.lucionar aquesta
situació per a ella sobrevinguda, ofereix a l’Ajuntament el traçat alternatiu actualment existent i
que discorre per l’interior de la seva parcel.la, totalment asfaltat i amb una superfície major. Per
acceptar aquest canvi de traçat, l’Ajuntament ha de desafectar prèviament el tram de camí
originari.
4. Vist l’informe emès per l’Enginyer municipal sobre el nou traçat del camí i el seu estat actual,
considerant-lo apte per la circulació tant de persones com de vehicles.
Fonaments de dret
1. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
3. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens
locals, en el seu article 20.1 es disposa que l'alteració de la qualificació jurídica dels béns dels
ens locals requereix un expedient en el qual s'acreditin l'oportunitat i la legalitat del canvi
d'afectació, i el punt 20.2 disposa que L'expedient l'ha de resoldre el ple de l'ens local respectiu,
amb la informació pública prèvia de 15 dies, mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el cas que comporti la
desafectació de béns de domini públic.
El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; VX+; Grup mixt
i C’s) 6 abstencions (grups municipals: PDeCAT i ERC) i 1 vot en contra (grup municipal:
FIC) acorda:
1. Per procedir al canvi de traçat, permutant els dos trams involucrats, cal desafectar
prèviament la qualificació jurídica de l’antic traçat que té la consideració de bé de domini públic

afecta a l’ús públic, passant a la de bé patrimonial, per posteriorment permutar-lo amb el nou
traçat.
2. La resolució recau en el Ple municipal, prèvia informació pública.

9. Planejament. Expedient 2689/2018. Aprovació inicial, si escau, de la
Modificació puntual núm. 14 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
pel que fa a la modificació de l’ús de dos solars qualificats d’equipament
comunitari destinats a espais lliures i equipament educatiu a Miami Platja.
Sr. Alcalde: Següent punt és aprovar, l’aprovació inicial, si escau, de la modificació
puntual núm. 14 del Pla d’ordenació urbanística municipal pel que fa a la modificació
de l’ús de dos solars qualificats d’equipament comunitari destinats a espais lliures i
equipament educatiu a la zona de Miami Platja. Si us plau, regidor d’Urbanisme.
Sr. Pérez: Gracias, Sr. Alcalde. En su momento el Ayuntamiento llevaba sobre un año
y medio trabajando sobre el tema de unos terrenos para que Ensenyament se pueda
construir un instituto en Miami. En su momento, la problemática que hubo, tanto en un
colegio como en otro, buscábamos un sitio céntrico en Miami para que el instituto
estuviera entre medio de los dos colegios que tenemos actualmente, tanto el Marcel·lí
Esquius como el Joan Miró, y esto tenía que ir incluido dentro del nuevo Miami.
Estuvimos hablando incluso con los propietarios para hacer una ocupación anticipada,
hemos estado durante bastante tiempo intentando trabajándolo para ver si se podía
hacer pero, finalmente, visto el informe de los técnicos y juristas, nos aconsejan que
no lo hagamos porque, si el Ayuntamiento recalificara esos terrenos, se podría hacer
esta modificación con el tiempo que conlleva pero luego podría ser que, si no se
desarrollara ese ámbito, con el tiempo el Ayuntamiento tendría que indemnizar a los
propietarios de esas parcelas de suelo urbano al hacer la modificación. Entonces, visto
que sería larga la tramitación y encima con el tiempo al Ayuntamiento le podría costar
un dinero porque tendría que pagar unas parcelas como de rústicas a urbanas,
decidimos que como tenemos zona de equipamiento, zona verde, en el plano que
tienen ustedes ahí, entre la avenida Gil Vernet y Príncipes de España, para que nos
entiendan un poco es la bajada de la entrada de la variante enfrente de costa Zefir, lo
que hacemos es cambiar la clave de una zona que tenemos de equipamiento, la zona
pegada a la vía del tren, y la bajamos a la zona de Príncipes de España. Con esa
modificación el Ayuntamiento lo que hace es modifica el cambio de uso de una parcela
de un terreno a otro y, como consiguiente, podemos…la agilidad de tramitación es
mucho más rápida y así podemos dar a Ensenyament el terreno para cederlo, para
que hagan en un futuro instituto. La modificación es, pasa a ser de A2 a D1 y luego
hay un tramo también que pasa a D0. Esa franja de terreno es por si el Ayuntamiento
el día de mañana quiere hacer otro equipamiento porque uno es equipamiento

educativo y otro pueda ser, pues, no sé, pues una oficina de información de turismo o
pueda ser un nuevo parque de bomberos, no sé, lo que decida en su momento el
consistorio. Los metros son los mismos y es un cambio de un sitio a otro.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part dels grups? No? No? Per part d’Esquerra? No?
Per part del grup del PDeCAT, alguna pregunta? No? Val, doncs passaríem a les
votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria el punt aprovat.
Identificació de l’expedient: Modificació puntual núm. 14 del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM)
Número d’expedient: Planejament / Gestió urbanística / Exp.2689/2018
Tràmit: Aprovació inicial
Fets
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp (POUM) va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre
de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007.
2. L’objectiu d’aquesta Modificació puntual és poder disposar de forma immediata dels terrens
necessaris per a la implantació d’un nou institut de secundària. Aquest nou equipament
educatiu es vol ubicar en un àmbit de clara centralitat a la confluència de les avingudes del Dr.
Gil Vernet i Príncep d’Espanya.
3. Amb aquest objecte, es planteja la permuta de la qualificació urbanística entre dos terrenys,
destinats a sistemes generals pel POUM actualment vigent. Aquesta permuta és necessària
per tal de poder ubicar el centre educatiu de manera estratègica per optimitzar la seva
cobertura territorial.
4. La gran zona de sistemes delimitada per les actuals avingudes del Doctor Gil Vernet,
Príncep d’Espanya, la futura Avinguda de Madrid i el carrer de Santa Llúcia, està qualificada en
gran part com a Sistema d’espais lliures amb la clau A2, corresponent a Parcs, jardins i places
públiques. No obstant això, hi ha previstes dues zones destinades a Sistemes d’equipaments,
una a tocar de l’avinguda Princep d’Espanya qualificada amb la clau D5, equipament
administratiu (3.200m 2) i l’altra, molt més perifèrica, afrontada a la futura avinguda de Madrid
qualificada amb la clau D1, Equipament educatiu (12.508m 2).
5. Amb aquesta modificació puntual es trasllada la qualificació D1 (equipament educatiu) de
12.508m2 a la part baixa de la zona de sistemes, per tal de concentrar els equipaments de
manera que s’obté una zona d’equipaments de 15.708m 2 amb façana a les avingudes Princep
d’Espanya i del Doctor Gil Vernet que queda qualificada amb les claus urbanístiques D0.
Reserva d’equipaments (5.708m 2) i D1. Equipament educatiu (10.000m 2). Aquesta superfície
que a data d’avui esta qualificada amb la clau D1. queda qualificada amb la clau A2. Parcs,
jardins i places públiques (12.508m2).
6. Aquesta Modificació es planteja, després d’un estudi acurat del planejament al nucli urbà de
Miami Platja, per la voluntat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de disposar dels terrenys
necessaris per la implantació d’un nou institut de secundària que cal implantar en un punt
estratègic.

7. El text de la MP justifica la seva adequació a la legislació urbanística, i també als paràmetres
i condicions generals establerts en el POUM de Mont-roig del Camp.
8. La conveniència de la modificació del planejament general vigent, es fonament a bàsicament
en l’interès públic de la modificació d’acord amb l’art. 97.1del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, en endavant TRLUC.
9. La modificació proposada no implica un augment del sostre ni la disminució de la superfície
dels sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat pública. Donat que no hi ha
augment de sòl residencial ni de cap altre sòl d’ús privat, la modificació proposada no computa
als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a espais lliures i
equipaments establerts a l’art. 98 del TRLUC.
10. La superfície proposada a la MP resulta de l’aixecament topogràfic precís de què disposa
l’Ajuntament de Mont –roig del Camp. I de la previsió de vials feta pel planejament.
11. Els sòls objecte d’aquesta Modificació Puntual estan formats per 2 finques de titularitat
municipal. La documentació de la MP no inclou les notes registrals que justifiquen aquesta
propietat, ni certificació del Registre de la Propietat de Mont-roig del Camp, en relació als
titulars de les finques afectades durant els últims 5 anys anteriors a l’inici del procediment de
modificació. No obstant això, l’Ajuntament ha confirmat les dades que figuren al document amb
caràcter informatiu no vinculant.
12. Aquesta modificació del POUM no altera l’equilibri socioeconòmic del Pla, la modificació
dels usos actuals no comporta la implantació i manteniment de noves infraestructures i de
prestació de serves de serveis que d’aquestes se’n deriven, per tal no s’escau informe de
sostenibilitat econòmica.
13. En relació a l’Estudi d’avaluació de la Mobilitat Generada, donat que no s’incorpora cap nou
vial a la xarxa urbana, no s’escau la incorporació d’aquest document.
14. La modificació puntual no inclou sòls no urbanitzables per tant, no és objecte d’avaluació
ambiental.
15. L’àmbit de la modificació no inclou cap element protegit ni béns d’interès catalogats.
16. La modificació puntual no inclou articulat específic, ja que no es modifica cap paràmetre
normatiu.
17. La documentació gràfica està formada per 8 plànols, dels quals 6 corresponen a documents
d’informació, i 2 a ordenació. Els plànols d’ordenació aportats representen l’àmbit de la
modificació ja amb la seva qualificació urbana.
18. Es dona compliment a allò previst a l’article 98 del TRLU. En afectar la modificació puntual
els espais lliures i zones verdes considerades pel planejament com sistemes urbanístics
generals o locals, la modificació garanteix el manteniment de la superfície i de la funcionalitat
dels sistemes objecte de la modificació.
19. L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable a aquesta modificació en data 23
d’agost de 2018.
20. El cap de serveis generals ha emès un informe jurídic favorable a aquesta modificació en
data 28 d’agost de 2018.

21. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 5 de
setembre de 2018.
Fonaments de dret
1. Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal estan regulades per l’article
96 del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLU). Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). D’acord amb aquest article
la modificació objecte d’aquest informe no comporta un increment del sostre edificable, de la
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja
establerts.
2. D’acord amb aquests articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació, que està regulada per l’article 83 del TRLU.
D’aquesta forma la tramitació de la modificació s’ha de subjectar als tràmits següents:
· L'aprovació inicial i l'aprovació provisional per l’Ajuntament.
· Informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació
pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació
inicial.
· Simultàniament al tràmit d'informació pública s'ha de sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
· Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha
de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi
que és objecte del pla.
3. L’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual, d’acord amb allò establert a l’article 98.2
del TRLU, és competència del conseller o conseller de Territori, amb l’informe previ de la
Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona i de la Comissió d’urbanisme de Catalunya.
4. L’article 22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, estableix que
l’aprovació inicial i provisional del planejament general, i per tant de la seva modificació, és
competència del ple municipal.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 14 del Pla d’ordenació urbanística municipal
de Mont-roig del Camp, pel que fa a la modificació de l’ús de dos solars qualificats
d’equipament comunitari destinats a espais lliures i equipament educatiu a Miami Platja.
2. Sotmetre aquesta modificació puntual núm. 14 a informació pública.
3. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de la seva competència i atorgar audiència
als ajuntaments limítrofs.

10. Mocions
Sr. Alcalde: Següent punt és mocions, que no n’hi ha cap.
No hi ha mocions a tractar.
11. Afers sobrevinguts
Sr. Alcalde: El punt 11 és Afers sobrevinguts i aquí entraríem com a Afers
sobrevinguts, primer, votaríem la urgència i després debatríem el punt i l’aprovaríem
també, si fos el cas, que en aquest cas és aprovar, si s’escau, el Compte general de
2017. Aquest punt va passar per Comissió Informativa a finals de juliol, en un principi
estava previst convocar un Ple extraordinari a finals d’aquest mes però s’ha vist que
avui s’aprovava definitivament aquesta exposició pública i que podia passar pel Ple
avui. Aleshores el que hem considerat és passar-ho avui pel Ple i tenir aquest punt
aprovat. Aleshores, primer votaríem la urgència. Vots a favor? Val, d’acord, per
unanimitat. I, aleshores, no sé si volen debatre el punt o com va passar per Comissió...
Si vol.
De conformitat amb el que disposen l’article 113 en relació amb l’article 91.4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals i l’article 35 en relació amb l’article 12.4 del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat
la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts en l’ordre del dia.

12. Afer sobrevingut. Intervenció. Expedient 5793/2018. Aprovar, si escau, el Compte
General del 2017

Sr. Gallardo: Sí, va passar per la Comissió especial de comptes de finals de juliol. A
veure, és el compte general, com cada exercici, els continguts han estat abastament
debatuts quan es va parlar de donar compte de la liquidació. Ara amb el compte
general el que fa és incorporar les dades no només de l’Ajuntament sinó de les entitats
públiques empresarials, tant les que s’han dissolt, Emsa i Emomsa, com les que estan
en marxa, Nostraigua i la nova EPE de serveis, obres i serveis, i les dades no desitjo
tampoc entrar a repetir el que ja vam parlar en el seu moment però estan a la seva
disposició amb l’informe d’intervenció. Com ja molt bé ha dit el Sr. Alcalde, es passa a
la seva consideració avui a fi efecte d’evitar un ple extraordinari que entenem que no
té cap objecte atès que no s’ha presentat cap al·legació ni cap...cap al·legació en el
període d’exposició pública. Per tant, les dades que recull el compte general són les
que ja es van esmentar en la liquidació i no hi ha res més a afegir. Si algú vol fer
alguna pregunta estic a la seva disposició i, si no, està l’informe d’intervenció que ho
contempla abastament. Evidentment, conté l’informe favorable d’intervenció i ja està.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part dels grups? Alguna pregunta? No?
Passaríem...[Inaudible 34:48] Molt bé, gràcies. Passaríem a la votació. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria el punt aprovat.
Identificació de l’expedient

Compte General de l’exercici 2017

Expedient número

5793 / 2018 – Serveis econòmics / Intervenció

Tràmit

Aprovació del Ple

Fets
1. En data el 26 de juny de 2018, mitjançant de resolució d’hisenda s’inicia la tramitació
administrativa del compte general de l’exercici sol·licitar a la intervenció la confecció del compte
general i l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu.
2. En data 5 de juliol de 2018, l’interventor va emetre informe favorable de l’interventor relatiu
al compte general de la corporació, de les
entitats públiques empresarials i societats
mercantils de capital íntegre municipal corresponent a l’exercici de 2017, les principals
conclusions del qual són les següents:
a.- L’Ajuntament presenta un situació d’equilibri, en què els actius no corrents estan
totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de
1.004.657,67euros.
b.- L’Ajuntament presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 3.386.040,19 € La gestió de la tresoreria presenta un superàvit
anual de 2.928.847,87euros.
c.- La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat
d’1.314.983,14 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 64% i d’ingressos
del 68 %.
d.- En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de
l’ens local a nivell consolidat, aquest presenta necessitat de finançament de - 1.965.210,79
euros, un incompliment de la regla de la despesa de -5.352.016,15€ euros, un rati de deute
viu de 70,21 % i un PMP del darrer trimestre de 2017 de1,71 dies.
e.- L’Ajuntament ha aprovat en el Ple de 15 de juny de 2018 , un Pla econòmic financer
2019-2020, per corregir els desequilibris que es van donar en la liquidació del 2017, en les
regles fiscals de necessitat de finançament i regla de la despesa, tal com disposa la
normativa.
f.- En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març; regles 44 i següents de l’ICAL, normal de comptabilitat.

3. En data 5 de juliol de 2018, mitjançant resolució d’Hisenda es va convocar la Comissió
Especial de Comptes.
4. En data 26 de juliol de 2018 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va
dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.
5. Publicat en el butlletí de oficial de la província de Tarragona, el 7 d’agost de 2018 i en el
número 153.
6. En data 12 de setembre de 2018, es certifica mitjançant certificat de secretaria, que el
Compte General es ha estat exposat al públic durant el termini de 7 d’agost al 11 de
setembre i que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat ni reclamacions ni
observacions o objeccions.

Fonaments de dret
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut.

El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; VX+ i Grup
mixt), 2 abstencions (grups municipals: FIC i C’s) i 6 vots en contra (grups municipals:
PDeCAT i ERC), acorda:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats
pels següents documents comptables:

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 62.820.329,73 euros, un passiu de
62.820.329,73euros i un resultat de l’exercici de 1.004.657,67euros.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de
1.004.657,67euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
corrent 1.902.363,08euros, unes obligacions pendents de pagament de 2.764.939,23 euros, i
un resultat pressupostari ajustat de 1.314.983,14euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 40.229.126,76euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net
de 42.053.099,87euros.

- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 4.786.875,62 euros i s’arriba a
unes existències finals de 7.715.723,49euros
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en
el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

Segon. La documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels
seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències finals a l’Ajuntament de
7.715.723,49euros.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social
de l’entitat bancària.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.

Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: I el següent punt ja és Precs i preguntes. Per part del Sr. Aragonès, alguna
pregunta? Algun prec? No? Sr. Velasco?
Sr. Aragonès: Jo allà on visc, al costat del càmping Fiesta, si no recordo malament,
vam estar unes 30 hores o així sense llum.
Sr. Alcalde: 30 hores?
Sr. Aragonès: 30 hores, sí. Home, nosaltres, una casa privada, clar, evidentment que
tens problemes amb els congeladors, frigorífics, no és agradable però som dos
persones soles. Però aquella gent del càmping, aquell noi no el van penjar perquè Déu
no va voler, la revolució que es va fer allí. Va marxar, per exemple, avui al matí, a mig
matí, va tornar a les cinc de la tarda, va tornar a marxar a les sis i fins l’endemà a les
tres de la tarda que no van portar un alternador perquè tampoc va ser una reparació
definitiva... Era tema d’un alternador. Doncs, van tardar unes 30-40 hores a portar un
alternador, sí, sí. Home, t’ho comento perquè allí al càmping hi ha gent de tot arreu i
no crec que quedessin massa ben parats amb això.

Sr. Alcalde: No, de veritat que no.
Sr. Aragonès: Res més. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Sr. Velasco? Un momento que contestará el regidor.
Sr. Pellicer: Jo només dir-li que nosaltres vam tindre coneixement d’això, vam reclamar
a Endesa que posés un alternador ràpidament, és a dir, va tardar unes hores...i al cap
d’uns quants dies, no sé si va ser una setmana, l’Oasis va tindre també una situació
també de que es van quedar sense electricitat, els hi vam demanar i reclamar que
subministressin un alternador i no el van arribar a ficar en aquest cas i els vam
recomanar a la gent que les seves empreses asseguradores demandessin a Endesa a
fi efecte que això no podia ser. Però sí que des de part de l’Ajuntament vam fer,
reclamar un restabliment de subministrament.
Sr. Aragonès: Jo, Ferran, et comprenc i em consta que l’Ajuntament ho sabia perquè hi
ha la Policia... Ara, jo t’asseguro que si això em passa a mi, sent jo part de l’equip de
govern, l’alternador el busco jo i després ja m’aclariré jo amb Fecsa si paga o no paga
però tindre un càmping amb 30 hores sense llum, home, és gruixut, Ferran. Jo crec
que no s’hagués perdut res per part de l’equip de govern d’anar a buscar un alternador
i després ja es defensarà davant de Fecsa qui paga la factura. Però 30 hores són
moltes. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Ahora sí, Sr. Velasco, si quiere.
Sr. Velasco: Tengo algunas preguntas, en este caso para el Sr. Regidor de Esports,
Ángel Redondo. Una de ellas, en este caso, [Inaudible 38:27], sí, quería
comentarle…hay muchas pistas. En este caso, viene a hacer referencia porque,
hombre, hemos recogido una información para hacer, me imagino, bueno, una
información para ver las personas que se quieren apuntar a la escuela de tenis y pádel
de Mont-roig y Miami, y le íbamos a comentar exactamente eso, que lo que queremos
o las personas que nos han preguntado les he dicho que creo que las pistas de tenis
no están y entonces es un poco si la persona que lanza que se pueden apuntar a
hacer clases de tenis, pues, que nos explique cómo es la situación y dónde se podrán
hacer estas clases de tenis.
Sr. Redondo: Le ha preguntado usted ¿quién ha hecho esta publicidad? ¿Quién hace
la publicidad? ¿Un club?
Sr. Velasco: En este caso, por lo que veo, sí, pero lo que veo es que colabora el
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, entonces me imagino que información…

Sr. Redondo: El tema…el club, se ha formado un club que quieren hacer tanto pádel
como tenis, deporte de raqueta, el club, como tal, lo que está intentando es hacer la
captación de socios, jugadores, para poder promover la actividad. En este caso, la
pista de tenis, tanto en un sitio como en otro, estamos pendientes de la finalización
porque, como recordará usted, tuvimos un problema en el suelo de la pista de pádel,
que se nos cedió parte del terreno, eso nos dio que teníamos antes de hacer….lo
paralizamos todo porque tuvimos que para porque ¡a ver si nos va a pasar lo mismo!
Entonces, antes de hacer la pista de tenis, asegurarnos de que el terreno, no había
problema…Se han realizado catas para ver realmente donde está, si íbamos a tener el
mismo problema y ahora en todo caso el regidor, el Sr. Pérez, le podrá comentar cómo
está el tema porque ya se han hecho las catas y estamos a la espera de si hay que
hacer un planché para no tener el mismo problema que tuvimos con la pista de pádel
que, como sabrás, la tuvimos que reacondicionar.
Sr. Pérez: El problema es que hicimos las catas, como dice muy bien Ángel, y estamos
hablando de que hay que hacer una subbase en la pista porque no nos aseguramos
que una vez puesto el parquet vuelva a pasar lo mismo. El problema es que cuando
metemos el autonivelante, este autonivelante despega la superficie del subsuelo del
que hay actualmente porque no es rígido aunque parezca…es rígido actualmente en
las pistas de tenis porque es poroso y no hay nada que lo empuje hacia arriba pero
cuando lo anivelamos con autonivelante para poner la moqueta ¿qué pasa? Este
cemento líquido lo que hace es estirarse, se anivela y lo que hace es desprender la
base porque falla. Claro, estamos hablando de casi 64 mil euros que a día de hoy no
tenemos en partida económica para ejecutarlo. Esto estamos hablando que el informe
al final salió antes del verano. Se tiene que hacer porque sí es cierto que se tienen que
hacer pero hemos de buscar 64 mil euros y sacarlo a licitar. Estamos hablando a ver si
podemos hacer alguna modificación al final porque está claro que se tiene que hacer
pero lo que no queremos jugarnos es volver a montar otra vez como ya nos ha pasado
con las pistas de pádel en una subbase que no es fiable y poner unas pistas de tenis.
Es cierto que, como dice muy bien Ángel, este señor lo que está captando ahora es el
tema del pádel y el tenis, entiendo que las clases de pádel las podrá ir dando y, en
función de cómo se vayan reparando, si no todas, pues, a lo mejor se puede hacer una
en Miami y una en Mont-roig para que la gente pueda practicar esa actividad. Pero
estamos en ello.
Sr. Redondo: De todas formas, no es descartable de que hay más pistas de tenis en el
municipio, no es descartable que se hable con los implicados para intentar buscar una
opción pero esto aún no nos hemos sentado a hablar con el club. Al final, quien está
haciendo todas las gestiones es el club que está intentando promover la actividad y
hablaremos con ellos para ver qué alternativas tienen. Igual estamos hablando aquí
ahora y resulta que ellos ya han hablado con Bonmont y tienen un acuerdo con ellos,
no lo sé. Hay que ver…lo ideal, lo que intentamos todos es ofrecer el servicio.

Sr. Velasco: De acuerdo. Gracias por las explicaciones pero sobre todo yo lo que
quería es la información porque hay personas que están preguntando. Yo no
pregunto…técnicamente evidentemente hay problemas, hasta ahí estamos de
acuerdo, pero saber un poquito si sí, si no, si van a coger otras pistas. Nada más que
esto. Aprovechando ya, Sr. Ángel Redondo, creo que hemos pasado el verano y en
diferentes urbanizaciones casi es lo mismo, nos acercamos a vecinos y a personas
que nos comentan qué ha pasado con las basuras este verano. Y entonces me
gustaría saber si está subsanada la recogida de basuras los fines de semana,
etcétera, etcétera porque sé que hubo algún problema o malentendido entre empresaayuntamiento, etcétera. Gracias. Se lo reitero por informarnos.
Sr. Redondo: Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, este verano hemos
tenido la mala suerte que se nos han juntado todos los…todo lo que podía salir mal ha
salido mal. Tenemos las máquinas que ya tienen una edad, tenemos unos
contenedores que ya tienen una edad, cuando se contrató el equipo de limpieza y
recogida de basura éramos 11 mil habitantes, ahora somos 13 mil, son 2 mil personas
más que generan lo que generan y estamos llevando a cabo un estudio de que no
llegamos, no llegamos ni tanto en la recogida ni como en la…. Ya estamos estudiando
alternativas, estamos a punto de tener una propuesta encima de la mesa de mejora,
ampliación de todo el servicio, están ultimando una oferta que va a presentar
Secomsa, que valoraremos en su momento, pero de momento están en ello porque
está claro que no….De todas formas, y cuando le digo que se nos han juntado todos
los males este verano, es que las barredoras, el tema de la limpieza viaria, las
barredoras cuando no falla una falla otra, cuando no se estropea una falla otra, dos,
tres días sin…y una barredora que no está un día hay mucho que deja de limpiar y son
cosas que se van acumulando. Tenemos problemas de contenedores que hemos ido
poniendo, aumentando pero, como tenemos más gente de la que…no dan abasto. Ten
en cuenta que durante los meses de julio y agosto en Mont-roig se levantan unos 5 mil
contenedores más que el resto del año, es el trabajo de más porque…y curiosamente
hoy estaba porque precisamente es un tema que llevamos muy encima, esta mañana
he estado cotejando los datos de recogida de junio y julio para ver realmente porque
en julio, julio fueron bastantes contenedores y digo “voy a ver realmente de qué
estamos hablando para ver dónde está el problema” porque hasta que no…si no
tienes claro el problema, la solución es cada vez más difícil y he estado precisamente
haciendo un análisis esta mañana de lo que… Nosotros hacemos cada mes, tenemos
un informe de Secomsa que nos dice cómo ha ido la recogida de…en este caso la
recogida de…y tenemos que en junio tuvimos 126 contenedores vacíos i en julio, 151.
Tuvimos 1630 contenedores con un 25% y en julio, 1570. Al 50% en junio, 2645 y en
julio, 3013. Como veis, los datos son más o menos los mismos. Al 75% en junio, 3478
y en julio, 4603. Y al 100%, en junio, 6955 y en julio, 10730. O sea, al 100% era mucho
más porque, como además se hacen más levantamientos, que más levantamientos no

significa más contenedores, hay más contenedores pero también se levantan más
veces. Donde solo pasan…hay contenedores que depende de la zona se recogen
cada día, cada dos, cada tres, cada cuatro, en función de la frecuencia se va haciendo
un estudio para intentar no llegar a esto. Lo que es más significativo es los
contenedores que se recogían con material, o sea, con basura fuera del contenedor,
en junio eran 126 y en julio, 151. O sea, de 20000 levantamientos de contenedores,
20530, había 151 contenedores que tenían basuras fuera del contenedor y
contenedores desbordados, que es un contenedor abierto pero desbordado, en junio
126 y en julio 313. O sea que de 20000 había 313… Dicho esto, casi el 50% de esos
desbordados tenían vacíos al lado, esto pasa, estamos también que habría que hacer
una campaña de sensibilización brutal, una campaña de concienciación de reciclaje
porque el tema del incivismo lo estamos pagando todos porque cada vez es raro ir a
un área de contenedores y no encontrar algo donde no debe estar, es raro levantar un
contenedor de orgánica y no ver algo que no debe estar. El 100% de los contenedores
de restos de poda [Inaudible 47:57], el 100% van con impropios, el 100% van con
impropios, con lo cual no sirve de nada. O sea, esto, ya le digo, estamos esperando la
oferta de Secomsa de todo el servicio porque hay muchas cosas que hace que no
estemos dando el servicio que debemos dar. Con esto ¿qué quiero decir? Que sí que
es cierto que ha ido muy mal el verano pero, si comparamos el mes de julio que tan
mal ha ido con el mes…lo que no he hecho el ejercicio con el mes de julio pasado, que
lo haré, pero no es tanta la diferencia la que hay, lo que pasa que evidentemente da
muy mal ver, ya le digo, yo paso por el área de contenedores de mi casa y raro es el
día que no veo algo que no debe estar, bueno, pues tenemos que trabajar en ello. Y
varias de las cosas que se están trabajando es: tema de maquinaria, tema de
contenedores, tema de trabajadores y tema de concienciación social. Y hay que hacer
un plan que lo contenga todo porque, si arreglas una parte y no la otra, no estás
haciendo nada, por lo tanto, hay que hacer algo que lo contenga todo y es en la línea
que estamos trabajando.
Sr. Alcalde: Gracias.
Sr. Velasco: Gracias por las explicaciones. Al final, lo que tenemos claro es que
tenemos un problema y nos gusta escuchar que desde el Ayuntamiento se está
trabajando para buscar soluciones. En este caso, concretamente ahora la pregunta se
la voy a hacer al equipo de gobierno y que me conteste el regidor que pueda tener
esta información. Nos gustaría que nos podrían dar información sobre una instancia
que se le ha hecho llegar al Sr. Alcalde sobre un grupo de vecinos de la calle San
Miguel en la que muestran una serie de problemas que tienen en la…no sé si tiene
información de ello. Le comento, carrer de San Miguel, el tema es de “solicitud para
mejorar el estado de la Rasa del Ximet”. Si alguien me puede contestar. Ximet. Si
quieren les leo la queja vecinal, solamente…

Sr. Pellicer: La conozco porque la tengo.
Sr. Velasco: Gracias, pues, entonces...
Sr. Pellicer: Esta rasa ya en una actuación que hubo ya se hizo un soterrame, un
enterrado de una tubería que controla una cierta parte. Queda otra parte que sería
desde donde empieza esta tubería hasta el puente, que es este que acabamos al
CAP. Esto hoy ya hay un avantprojecte en el ACA porque la gestión de una rasa es de
la Agencia Catalana del Agua, donde tenemos nosotros una propuesta, no para hacer
una conducción subterránea sino para conducir el agua por la parte de arriba, y en
este momento lo están estudiando porque cuando les hablamos siempre a la Agencia
de poner asfalto, ay, de poner cemento esto es muy complicado pero sí que ellos nos
van, en breve, supongo que en 15 días, porque esto ha sido hace un mes y pico que
tuvimos una reunión, pues, nos van a decir qué podemos hacer para solucionar el
tema este, que no va a ser el planteamiento de hacer la tubería hasta el puente sino
de conducir el agua, evidentemente, a través de un tipo de pavimento que ellos nos
van a hacer o plantear. Estamos a ver qué nos dice quien es el propietario qué
podemos hacer para solucionar el tema.
Sr. Velasco: Dentro de la exposición de los vecinos, como ya la conoce, esto, lo que
me ha comentado es, digamos, que preparar la estructura pero los vecinos comentan
suciedad, mal estado, incivismo de personas que acceden a este espacio, etcétera,
etcétera. ¿También han intentado solucionar?
Sr. Pellicer: Intentamos pasar, limpiar, es decir, tenemos una brigada que está
trabajando todo el verano, ya hace tiempo que se ha montado, que ha trabajado en
playas, en parques, incluso controla las zonas en el cementerio pero el término es
como es de grande y llegamos donde llegamos. Es decir, ahora vamos a intentar
hacer una ampliación de este equipo para solucionar y dar complemento al tema de la
suciedad pero…es decir, a más a más, es una zona que la escuela, la parte de detrás
de la escuela da allí, es decir, bueno, vamos a estar más encima pero tenemos el
personal que tenemos. Yo soy consciente, es decir, me sabe mal hablar de esto pero
nosotros tenemos un municipio muy, muy grande con muchos parques, muchas calles
y de todo y llegar a todo esto no es fácil y esto no quiere decir que no se tenga que
llegar pero en este final del 2018, lo digo otra vez, tendremos el 100% de todo, de
urbanizaciones, de…pues, claro, esto…lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, tenemos
130 km de calles.
Sr. Velasco: Yo ahí creo que es coherente lo que me está diciendo pero en algún
momento…

Sr. Pellicer: Y no me justifico que no hay que ir y hay que llegar y solucionarlo.
Sr. Velasco: Más que solucionarlo, hacer un listado o de prioridades o de fecha de
entrada, con lo cual me imagino que algún día, algún mes o algún año tocará limpiar
esa zona.
Sr. Pellicer: No, no, no, la tocará limpiar inmediatamente y hacer una actuación de esto
pero lo que quiero decir es que todas las brigadas de la empresa, y me gusta
explicarlo, tienen unas rutinas, es decir, de seguir los parques…pero después sale el
que toca ahora y el que toca ahora llega un momento que no pueden terminar de
hacer la rutina y aquello que era rutinario de ir a los parques o de ir a las playas, las
pasarelas, el tal y el cual, todo esto, pues, no es que no estén trabajando, es que hoy
ha salido esto, hoy ha salido la fiesta no sé qué, hoy se ha ensuciado allá bajo en
[Inaudible 54:08] o aquí arriba no sé qué. Después de la rutina sale todo y todo, es
decir, ustedes se hacen órdenes de trabajo y llegan a la empresa, es que las órdenes
de trabajo, es que con la rutina ya habría suficiente pero después llegan las órdenes y
aquello es hoy y esto. Yo no me quiero disculpar pero es la realidad nuestra.
Sr. Velasco: De acuerdo.
Sr. Pellicer: Estamos en ello en el tema de la rasa y yo creo que durante este 2019 se
podrá hacer una actuación porque no es muy costoso lo que se está planteando y si el
ACA nos dice que sí en el tiempo material para hacerlo yo creo que este 2019 puede
ser la oportunidad de dar esta solución. ¿De acuerdo?
Sr. Velasco: Gracias. La siguiente pregunta va para el Sr. Alcalde. El fin de semana
pasado accedimos a las Fiestas de la Mare de Déu de la Roca y la verdad es que creo
que ya hicimos algún escrito al Ayuntamiento y nos gustaría saber si el Ayuntamiento
contempla el tema de la simbología de los espacios públicos, etcétera, etcétera. Nos
llamó mucho la atención, la verdad, las pintadas, los lazos, etcétera, etcétera, de un
espacio tan bello y en el que vimos todas estas pintadas, ya no solamente en este
tramo sino que en el Ayuntamiento, viniendo, en los suelos, en diferentes espacios ya
es un hábito. Sé que el Sr. Alcalde me contestó que están en ello y con los medios que
tiene el Ayuntamiento. Nos gustaría, por ejemplo, comentarle si cree, por ejemplo, de
los que queremos que se respete el espacio público, si quiere que le instemos calle
por calle donde hay o tiene el Ayuntamiento referencias de dónde están estas pintadas
o buscar una solución. Gracias.
Sr. Alcalde: Salvando las distancias, esto sería la misma pregunta de antes, salvando
las distancias y que se me entienda bien. Hay gente que es incívica y que mancha el
espacio público y el Ayuntamiento tiene los medios que tiene para ir abordando la
limpieza del espacio público, ¿de acuerdo? Es una lástima, como usted bien decía,

que la ermita la manchen como la manchan de esta manera pero incívicos hay en
todas las partes. Entonces, llegamos hasta donde llegamos y damos de sí a donde
damos de sí y también priorizamos lo que priorizamos. Entonces, es un poco la
respuesta que le ha hecho ya el regidor de Serveis. Nosotros donde vemos que está
muy mal, vamos y limpiamos y es lo que tenemos que hacer.
Sr. Velasco: Gracias, Sr. Alcalde. En este caso no tengo ninguna pregunta más.
Gracias.
Sr. Alcalde: Muchas gracias. Per part del grup d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Recordo que en el Ple de juliol vam preguntar el tema de la situació de
saturació dels jutjats de pau i ens va comentar que l’endemà mateix o un parell de dies
després del Ple es feia un, si no recordo malament, es feia una comissió per parlar-ne
a veure si es podia trobar una solució. A veure si ens en pot fer cinc cèntims. I també
hem vist que la Junta de govern local de 8 d’agost es planteja obrir un servei de jutjat
de pau a Miami Platja i per saber com està el tema.
Sr. Alcalde: El tema de la saturació del jutjat de pau de Mont-roig, més o menys, s’està
resolent. Nosaltres vam tenir una reunió amb la direcció provincial, la competència que
té la direcció perquè això ve de l’estat, penja de l’Estat, no, Sr. Secretari? Aleshores,
ens reclamen una sèrie de serveis que hem de fer l’Ajuntament, amb recursos de
l’Ajuntament, que nosaltres entenem que aquests serveis no els tenim de donar, o
sigui, acompanyar la secretària judicial en un cotxe a portar una notificació, hi ha una
sèrie de coses que fins ara no s’estaven fent i que enteníem que nosaltres no hem de
fer. Hi ha hagut canvi de secretària judicial, això també ha comportat una falta
d’enteniment, segons com, entre la jutgessa de pau i la secretària judicial que no sé si
s’ha acabat de resoldre o si no s’està resolent que també ha provocat certa tensió.
Nosaltres fiquem a disposició del jutjat una sèrie de serveis que estan regulats per
conveni i altres que ells entenen que els hi hem de donar, aquests són els de notificar.
Aquest tipus de notificació nosaltres entenem que el que nosaltres hem de fer és
avisar que hi ha una notificació al jutjat però a vegades el que fan és donar
directament la notificació al funcionari de l’Ajuntament i nosaltres entenem que això no
ha de ser així. Si ha de notificar algú ha de ser la secretària judicial o personal del jutjat
de pau. Per lo tant...i això que deies, sí, nosaltres en aquesta reunió ja vam demanar
la possibilitat d’obrir un nou jutjat al nucli de Miami per tal de facilitar el servei als que
viuen a Miami i no tinguin de pujar aquí. No s’ha acabat de resoldre el tema, està una
miqueta més reconduït que aleshores. Crec que la secretària judicial ha demanat un
trasllat o anava a demanar un trasllat i potser això també ajudarà una miqueta a que
es recondueixi el tema.

Sra. Aragonès: Per tant, el tema segueix igual, no? És a dir...
Sr. Alcalde: No, no, s’ha millorat una mica.
Sra. Aragonès: Ho dic perquè els usuaris o la població en general també són, a la fi i al
cap, són els damnificats perquè segueixen sense poder rebre aquestes notificacions
per molt que, evidentment, tal com ha explicat, l’Ajuntament no en té competència, en
té competència el jutjat però entre uns i altres, mentre ens barallem i discutim, l’usuari
no rep aquest servei.
Sr. Alcalde: Sí, està clar, nosaltres no volem discutir, nosaltres el que fem és que,
primer, els notificadors nostres fan el servei i fan la feina que genera l’Ajuntament i,
després, si queda temps i si poden, fan la feina que genera el jutjat de pau. No sé si és
un tema de competències perquè tampoc hem aconseguit aclarir-ho perquè hi ha
diferents criteris de que si tenim de fer això o no ho tenim de fer i com ho tenim de fer,
però nosaltres el que li vam traslladar en el seu moment és nosaltres, una, passar
avisos a diferents llocs on no arriba el correu perquè, clar, hi ha un servei de correus,
que utilitzen el servei de correus, però passar avisos allà on no arriba correus de que
la persona determinada ha d’anar al jutjat de pau a recollir un document, nosaltres
d’acord, ara, fer notificacions nosaltres com ha passat algun cop, no, i allà on arriba
correus, escolti, ha de venir algú que faci correus. Aquest és una mica el tema.
Sra. Aragonès: Gràcies. I els respondran, saben tema de calendari, la possibilitat
d’aquest servei a Miami?
Sr. Alcalde: No ens han contestat encara.
Sra. Aragonès: No han contestat. A la senyora, a la regidora Yolanda Pérez, si ens pot
fer una mica valoració de la Fira de la Cullerada ja que d’alguna manera va dir abans
de celebrar-se que s’havien introduït una sèrie de novetats que garantirien
probablement l’èxit més de la fira, si han fet valoracions i també ens ho pot explicar
una mica.
Sra. Pérez: Sí, a veure, una valoració personal, doncs, evidentment, sempre ens
agradaria que anés millor, això és la meva opinió personal perquè som exigents i sí
que ens agradaria que...algo que és molt complicat és que tothom estigués d’acord i
que tothom estigues encantat d’aquesta fira. Novetats que hem inclòs enguany?
Doncs...
Sra. Aragonès: Les novetats no cal que me les expliqui perquè hi vam anar i vam
poder veure-ho. Era per contrastar una mica si amb les novetats que han inclòs
enguany han vist que a nivell de participació o a nivell d’aquesta subjectivitat o

objectivitat de la gent a l’hora d’agradar o no agradar, etcètera, si aquestes novetats
han tingut una repercussió en positiu.
Sra. Pérez: La Fira de Mont-roig l’organitzem entre el departament de Festes i Impuls
econòmic, lo que portem nosaltres és l’espai de la Cullerada, la resta...sí, però sembla
que només sigui això i la Fira de Mont-roig és molt més. Llavors, per la nostra part
sempre hem estat contents, sempre hem fet una bona valoració i no ho faig jo com a
regidora només, ho faig en nom dels empresaris que venen, tant del municipi com els
que venen de fora, que venen cada any molts, són els mateixos i la valoració d’ells és
bona. De fet, jo sempre, l’últim dia, ho acostumo a fer, parlar amb tots, preguntar com
els hi ha anat, la majoria estan contents, sempre pot haver algú que vol més, com tots,
evidentment, però la resposta ha sigut bona. Jo sí que he notat que des de que vam
incloure aquest espai de la Cullerada són més turistes els que pugen, es veuen més
turistes. Enguany hi ha hagut molta gent, vam demanar als productors que venien que
en comptes de fer només venda perquè la gent comprés el producte i marxés, que
poguessin oferir que la gent, a més a més de comprar un embotit, que puguin comprar
un plat per quedar-se a menjar o els que venien vins que ofereixen també la copa de vi
que això fins ara no ho feien i evidentment ha funcionat perquè cada vegada hi havia
més gent que es quedava allà a dinar i a prendre algo. Vam ampliar també l’espai per
poder estar, per poder seure, l’espai que li dèiem l’espai “chill out” i la veritat és que
estem contents tant per part de l’Ajuntament, el nostre equip d’Impuls econòmic, com
els empresaris que van venir. És lo que li puc dir. Amb la gent del poble, jo no he pogut
parlar amb tothom, a mi hi ha molta gent que em diu que sí que li agrada i després hi
ha molta gent que no li agradarà perquè no però és que això és lo que diem sempre. A
mi, de veritat que m’agradaria que tothom estigués encantat i que tothom que li
agrades el que preparem però és que això em sembla que no és en res de lo que fem.
I si lo que l’interessa és saber si estem contents, pues, sí. Enguany ha participat més
gent del poble? Pues, sí perquè vam fer el concurs de cuina tradicional, vam
aconseguir que hi participés gent i empreses del municipi també. I torno a repetir, ara
participen més empreses que abans, a l’incorporar l’espai de la Cullerada.
Sra. Aragonès: Només ja per acabar el tema perquè ja ho hem discutit i, a més a més,
Esquerra Republicana ha posat sobre la taula ja la seva posició que no agrada la
Cullerada però trobo que, a veure, jo, la seva valoració personal la puc apreciar
d’alguna manera però jo quan li demano que com a regidora de Promoció econòmica
faci una valoració d’un aconteixement com és la Cullerada, doncs, d’alguna manera
m’esperava alguna xifra...
Sra. Pérez: Li he fet les dues.
Sra. Aragonès: Acabo, acabo. Quan vostè parla d’aquesta satisfacció dels empresaris i
parla també dels empresaris, bé, és parlar així d’intercanvi de paraules o se’ls passa

un qüestionari d’una valoració, podem treure xifres, és a dir, alguna cosa més
consistent que no sigui un intercanvi d’opinions que és com molt subjectiu. Sí, clar, la
valoració, la seva valoració personal, perfecte, però com a...
Sra. Pérez: Li he fet la meva personal com a regidora i després he parlat en nom dels
empresaris perquè ja li he dit que l’últim dia jo personalment, a més a més de l’equip
d’Impuls econòmic, passem a parlar amb ells. Tenim qüestionari, tenim qüestionari de
les empreses locals, sabem les racions que han venut o lo que ens diuen que han
venut i per això li dic que és positiu. Els productors que venen de fora, la resta,
evidentment, no ens diuen la caixa que fan però sí que ens diuen que estan molt
contents i, de fet, la majoria d’ells venen cada any i, de fet, d’un any per l’altre ja ens
diuen que tornaran l’any que ve. No li puc passar xifres, no sé quines xifres vol, la
caixa del dia o si estan contents o no estan contents...
Sra. Aragonès: Una mica el barem d’aquests qüestionaris, és a dir, jo suposo que els
qüestionaris tant els passen a les empreses del municipi com als externs, als que
venen de fora.
Sra. Pérez: Sí, jo ja li he dit. Ens diuen que la valoració és molt bona, que estan molt
contents... [Inaudible 01:08:34]
Sra. Aragonès: Deu haver-hi una sèrie d’ítems, no? Una sèrie de criteris que a través
del buidatge d’aquests criteris és quan vostè obté la valoració que és positiva i que
estan contents. Perquè de moment ens quedem amb que és positiva i estan contents i
per nosaltres pensem que és insuficient com a valoració de la Fira de la Cullerada.
Sra. Pérez: I què creuen que ens han de fer, un informe valorat de la seva participació
a la fira?
Sra. Aragonès: Que vostè ens pugui transmetre els resultats del qüestionari que vostè
diu que utilitza, és a dir, quin criteris fan servir per saber...
Sra. Pérez: Sra. Aragonès, jo li estic dient que els empresaris fan una valoració
positiva però a vostè això no li serveix, vostè vol més, vostè vol un informe de cada
empresari que digui [Inaudible 01:09:22] el seu pas per la fira?
Sra. Aragonès: Perdoni, la paraula informe l’ha utilitzada vostè. Jo l’únic que he dit
d’on treuen la sensació aquesta de que estan contents i de que tot és fenomenal i
fantàstic. Jo únicament he preguntat: és una percepció? Es fa una xerrada d’intercanvi
d’opinions amb un passeig per allà? O fem una cosa més seriosa i es valora fins i tot el
grau de satisfacció de les persones que han exposat allà, també els serveis que se’ls
hi ha ofert? Perquè hi havia alguna parada, realment, que deixava molt que desitjar

amb tot el tema de seguretat. Vull dir que jo suposo que en algun ítem d’aquest
qüestionari, no informe, d’aquest qüestionari totes les facilitats que se’ls hi posa,
electricitat i disponibilitat, el que sigui, quins resultats hi havia. Però no insistiré més
perquè evidentment vostè segueix fent una valoració subjectiva i jo el que vull és una
valoració objectiva, amb xifres.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més?
Sra. Aragonès: Sí. Els dies que vam estar sense connexió a Internet que, realment,
aquí al poble vam estar...no en té coneixement, dos dies al final? No? Va coincidir un
dijous a la tarda, un divendres, el cap de setmana.
Sr. Alcalde: A quina data això?
Sra. Aragonès: Va ser a final d’agost, fa 15 dies. El primer, va caure allò a final
d’agost, primers de setembre, no? Eren 30 i 31 d’agost i 1 i 2 de setembre.
[Inaudible 01:11:20]
Sr. Pellicer: I tampoc n’hi havia. A veure, amb el mòbil sí que tens internet, hi havia
l’Internet del mòbil, sense xarxa wifi, però l’Internet per línia...
Sr. Abbas: Perdona, van ser totes les companyies menys Vodafone. No sé si vostès
han fet alguna reclamació conjunta perquè van haver molts afectats. [Inaudible
01:12:07]
Sr. Alcalde: És cert que jo no hi era.
Sr. Abbas: Van haver particulars, empreses.
Sr. Pellicer: El Santander va tancar a les 12 del migdia perquè no podia operar.
Sr. Abbas: Jo personalment vaig parlar amb La Caixa i són els que ens van informar
de l’avaria que teòricament va ser una peça que no teníem estoc aquí a Catalunya per
això...
[Inaudible 01:12:30]
Sr. Abbas: Aproximadament dos dies van ser. [Inaudible 01:12:39]
Sra. Margalef: Ara que tenim el servei aquest d’atenció jurídica que venen del Baix
Camp potser es pot fer una queixa conjunta a nivell de municipi, que ho gestionin ells,

no?, que venen uns dies concrets al municipi, aquella proposta que vam fer nosaltres,
potser es pot fer d’aquesta manera, és una idea.
Sr. Alcalde: Val. Alguna pregunta més?
Sra. Aragonès: Al consumidor, no? Bé, el cap de setmana que va coincidir amb la Fira,
que va coincidir també amb l’onada de calor, recordem que els regidors d’Esquerra
Republicana els vam comentar si podien valorar el tema d’obrir de forma gratuïta
l’accés a la piscina municipal i, evidentment, com no podia ser d’una altra manera, ens
van dir “que lo estaban estudiando”. Val. El resultat va ser que no vam veure l’obertura
de la piscina de forma gratuïta i que, a més a més, tampoc se’ns va contestar el motiu
de per què no es podia fer aquesta acció que van fer diferents ajuntaments degut a
l’onada de calor.
Sr. Redondo: Sí, primer, demanar disculpes perquè hauria tingut...em va trucar a mi
directament, li vaig dir que estàvem parlant de a veure si ho podíem fer perquè altres
municipis ho estaven mirant de fer i el que no vaig fer va ser trucar-li per dir-li la
resolució i demano disculpes perquè se’m va passar. Ho vam estar parlant però el
problema que teníem era un problema de l’aforament de la piscina. Clar, era
diumenge, els tècnics no treballaven, nosaltres ho vam estar mirant, obrir la piscina
perquè tothom pugui entrar però, clar, tenim el vigilant, no sabíem realment quin era
l’aforament real de la piscina, imagina’t que obrim i entra tothom i s’omple i superem
l’aforament, passa algo i quan dilluns vam parlar amb els tècnics per veure què
podíem fer al respecte ja havia passat. No es va fer dia precisament per això, pel tema
de l’aforament, perquè no sabíem, imagina’t que superem l’aforament i passa algo,
què fem? I limitar l’entrada i, com teníem aquest dubte, abans de fer algo que no
estigui bé, dilluns vam parlar amb els tècnics i ja no va haver el cas i el que em vaig
oblidar i disculpa per això és trucar i mira “hem mirat això” i em disculpo.
Sra, Aragonès: Realment no sabem l’aforament que té la piscina municipal perquè,
ostres, pues, ens hauria de preocupar una mica perquè, clar, sigui onada de calor o no
onada de calor, pot ser que un dia hi hagi molta assistència a la piscina i, aleshores,
com regulem aquest aforament, faci calor o no faci calor. És a dir, el motiu d’anar a la
piscina a nosaltres ens és indiferent, el que ens ha de preocupar és que passa tota la
temporada d’estiu, la piscina no sé si està oberta, deu estar tancada ja, tot el mes
potser està oberta, no sabem quin aforament té i realment com ho hem controlat això?
Pot ser que algun dia d’estiu ens hàgim passat d’aforament i no ho sabíem? Hi ha una
manera de controlar, es venen entrades, hi ha carnets de... [Inaudible 01:16:10] Jo
només responc amb el que m’ha dit, que no es coneixia l’aforament de la piscina i, per
tant, això és el que a mi m’ha fet despertar una mica l’alerta. Accepto una mica el que
m’ha dit, que potser havia de trucar-nos i no va fer-ho. I segueixo, Ángel, perquè...a
veure jo puc entendre el tema de la brossa que estem desbordats i l’incivisme de la

gent però jo em sembla que ens supera una mica el tema. És a dir, tenim abocadors, o
sigui, no tenim llocs de recollida, tenim abocadors incontrolats en llocs de recollida.
Passeja, passeja per algunes urbanitzacions, la muntanya comença petita però, si no
es retira i no es neteja, tenim muntanyes de dos metres al costat mateix d’una línia de
contenidors. Jo recordo que vostè em va dir, bueno, ha sigut un tema recorrent durant
tota la legislatura, vostè acusa l’estiu, augment d’habitants, ho podem entendre, acusa
l’estat dels contenidors, netejadores, etcètera, però és que és un problema que els
contenidors de la plaça de l’Església continuen estant com estant, els treballadors de
la Mare de Déu de la Roca van haver de treure les bosses de la brossa a mà, jo em
sembla que és un... Ens va dir “farem una actuació, una mena de prova pilot, intentar
posar uns cartells on es vegi la sanció, fins i tot amb alguna càmera de vigilància...”, no
vull dir d’aquesta manera perquè jo em sembla que no ho he somniat. Jo recordo que
vostè m’ho va dir “nuclis amb punts calents [Inaudible 01:18:20] amb punts calents”.
Clar, és que...
Sr. Redondo: Això, una de les coses que li he dit que es té que fer tot alhora, és a dir,
si fas una actuació i no fas la resta, no fas res. El que es té que fer tot alhora perquè si
no no funcionarà i és el que estem esperant de fer perquè, si no es fa tot, no
funcionarà.
Sra. Aragonès: És que esperant a que es faci tot, es faci tot, clar, el que ens fa por és
que no es farà res i per algun lloc...
Sr. Redondo: Sí, es farà, es farà.
Sra. Aragonès: Per algun lloc s’ha de començar i hi ha punts calents, calents que, a
més a més, jo crec que ja no es reuneixen ni les mínimes condicions de salubritat dins,
en àrees habitades m’estic referint, en ple carrer, en ple carrer.
Sr. Redondo: Anem a veure, li he dit la data, precisament li he dit la data perquè es
una data que esperava tenir avui pel Ple perquè és un tema que a mi em preocupa
molt, el tema dels desbordaments i el tema de... Clar, miri, jo quan vaig a un
contenidor, sobretot de plàstic que és el que més problemes hem tingut aquest estiu, i
me’l trobo ple, torno amb els plàstics a casa i tornaré o vaig a un altre o tornaré un dia
a ficar-ho, això ho faig jo però hi ha molta gent que el que fa, ho deixa a terra, ho deixa
a terra. Que és penable? Sí. Que és castigable? Sí. Però és el que fan. Nosaltres què
fem al respecte? Hi ha contenidors que s’omplen cada dia, cada dia, que es recullen
cada dia, i si s’omplen i la gent ho deixa a terra, evidentment, però estic parlant de que
20530 aixecades, desbordats n’hi havia 313 contenidors, estem parlant d’un
percentatge petit però és que el que dic, el juny que és un mes que no és estiu, estiu,
són 146, clar, la idea és no tenir-ne cap, però de 15140, estem parlant d’un 1%, si no
m’equivoco, o un 0,1%. Estem d’acord que no estem arribant, ho he dit al principi,

tenim clar que no estem donant el servei que el poble mereix, ho tenim clar, i que
tenim tot el que es té que fer ho tenim damunt de la taula, intentarem fer-ho tot. Però
això de que està tot, una foto al Facebook, tu ho fas, “mira com està això!”, clar que
n’hi ha, és que és veritat. Tu saps, no et pots ni imaginar la quantitat de llocs on es tira
la basura fora del lloc, abocaments incontrolats? Dona la volta pel poble i veuràs...
Sra. Aragonès: És que jo no m’estava referint a contenidors desbordats perquè estan
plens, la gent anem a llançar [Inaudible 01:21:07] estic parlant de, tenim una línia de
contenidors i al costat mateix hi ha un abocador de runes, de ferros, de ferralla, de
neumàtics, de vidres, jo m’estic referint a això. No em referia, que de vegades passa,
només parla de 300 contenidors desbordats, per tant, això són números, xifres,
canten, no m’hi posaré, em refereixo als abocadors al costat mateix d’una línia de
contenidors. I n’hi ha molts pel terme.
Sr. Redondo: Si es revisa les...la Junta de Govern ja es sanciona quan s’agafa algú
que fa un abocament on ho ha d’abocar-ho ja dona una sanció.
Sra. Aragonès: I aquesta runa quan es retira? La podem retirar?
Sr. Redondo: Quan podem.
Sra. Aragonès: Sis mesos, sis mesos.
Sr. Redondo: No, sis mesos no és veritat. Clar que no, clar que no.
Sra. Aragonès: Hi és, hi és, Ángel.
Sr. Chamizo: Dono fe que no són sis mesos, em sembla que són més mesos.
Sra. Aragonès: He dit sis mesos perquè, clar...quan va començar...
Sr. Pérez: Perdonad, yo también, perdonad, Sr. Chamizo, pues yo también doy fe de
que el que tira la runa es alguien que vive en la urbanización porque la gente desde
Tarragona entiendo que no vendrán a vuestra urbanización a tirar la porquería.
Sra. Aragonès: Venen de fora, aquest és el gran problema.
Sr. Pérez: Yo creo, yo creo que estamos en un municipio turístico y lo que ha de
entender la gente es que yo reciclo hace muchos años pero también veo al señor que
alquila el chalet, belga, alemán, extranjero, ese tiene una papelera y una bolsa de
basura y lo que tira, al primer contenedor que pilla, ahí es donde lo deja y si está lleno
lo deja en la calle. Hemos de eso conscientes de eso. Es verdad que están los box de

basura pero yo pienso que la única manera de solucionar, y una vez con el Sr. José
María Gairal nos pasaba con el municipio porque había restos de runa por todo el
municipio y los sigue habiendo, hasta que el Ayuntamiento no emplee mano dura y al
que lo pillan tirando algo le peguen un crujido que se acuerde de tirar la bolsa, esto no
va a cambiar, esto pasa con las bolsas de basura, con la señora que va con el perrito y
el señor que va con el perrito y deja los excrementos, con el chico que tira la papelera
y…pero es que encima el Ayuntamiento, cuando va la Policía local o el que sea a decir
al padre que le van a meter una multa de 600 euros porque tu niño ha tirado la
papelera en medio de la calle, encima el Ayuntamiento, la policía o quien sea somos
unos hijos de nuestra madre. El problema pienso que es la educación, es verdad que a
lo mejor viene gente de fuera, no os digo que no, pero os voy a poner un ejemplo.
Hace poco el Sr. Gairal ha limpiado el litoral del río Llastres de la “brutícia” que había
allí. Allí un poco más que el tesoro de Tutankamon es lo único que faltaba por salir, es
lo único que faltaba por salir. Era gente, de la propia gente que vivía detrás que lo han
tirado ellos porque yo dudo que nadie que vaya por la carretera o del otro lado del río
vaya allí a tirar su porquería, son ellos. Oiga, vaya usted a un vertedero. No van. El
problema es la conciencia y hasta que nosotros no nos concienciemos de eso…Este
señor, cuando estaba de alcalde, nos gastamos 100 mil euros en limpiar el municipio y
a los cuatro días está sucio. Yo voy en BTT, me recorro muchos caminos y os puedo
asegurar que el Ayuntamiento ya va y limpia y a los dos días está igual. Es un
problema de conciencia y hasta que el Ayuntamiento no multe y sabe muy mal porque
yo no quiero que multen a nadie pero es que no hay otra. Es como el señor que va con
el perro suelto y es un perro peligroso y él “no es que el perro no hace nada”, no hace
nada a ti. Es que hasta que no le meten a uno en el bolsillo no toma medidas y
desgraciadamente hasta que no se conciencien un poquito es muy difícil.
Sra. Aragonès: Jo de fet el que reclamava és això, vigilància, no sé com, però poden
haver càmeres perfectament i sancions, hi ha d’haver sancions, això per descomptat.
Les persones que tiren, és que, clar, és que és un delicte.
Sr. Redondo: Estem d’acord en això però jo crec...
Sra. Aragonès: Desprès, què passa? Que com que no netegem aquella zona està
denigrada, està abandonada i per tant la gent, més i més i fins que no dignifiquem una
mica aquests espais la gent veu que com que està brut, no vindrà d’aquí, més brutícia.
Sr. Redondo: Però jo diré una cosa, sí que és veritat i estic d’acord amb el Vicente que
diu, o sigui, el Tico, però jo crec que abans de fer la vigilància, multar i tal, primer es té
de fer una campanya de sensibilització dient a la gent el que costa recollir i, una
vegada ja fas la campanya, aleshores dir “i a partir d’ara i el que no ho faci bé, palo”
perquè si no... I entenc que es té de fer tot alhora i, a més, inclús, millorar la neteja,
millorar la recollida i tot alhora perquè la gent, perquè no sigui només “hostia, nos van

a pegar el palo”, i a més ha millorat... Es té de fer conjuntament i portem, creu-me que
això em dona mal de caps cada setmana que tinc la reunió amb Secomsa perquè cada
setmana...no és fàcil, dissenyar tot un pla per tot el municipi, per tot el que es té de fer,
tot no arribem i tal, bueno, estem en això.
Sr. Pellicer: Jo voldria afegir una cosa. És veritat tot el que diuen vostès però aquí hi
ha una cosa molt clara des del meu punt de vista. Nosaltres tenim una empresa que es
diu Secomsa llogada i també tinc que reconèixer que avui l’actitud de Secomsa envers
fer la seva feina no és la correcta. I també demanaria als regidors que avui estan en
aquesta sala que estan en aquests consells d’administració prenguin les mesures
perquè aquesta empresa actuï molt correctament, més correctament del que ha actuat.
I si hi ha en el seu moment problemes amb els seus treballadors pel que sigui que els
resolgui, que no els tinguem que patir els veïns amb actituds que no són correctes a
l’hora de recollir. I això és una realitat.
Sr. Chamizo: Perdó, puc intervenir? Jo tenia també una pregunta referent a la brossa
però jo crec que pràcticament s’ha dit tot. Primer dir que jo no estic al consell
d’administració de Secomsa, no sé qui estarà. Llavors, després, el segon punt que
volia dir és que m’alegra que el senyor regidor de recollida de brossa i tal faci
autocrítica, és positiva, però com s’ha dit aquí no és d’ara mateix, d’aquest estiu, que
si les aixecades o no, això ja ho portem des de l’inici del mandat. Nosaltres sempre
aquí hem dit aquí que pensem que és un problema de planificació i després jo també
crec que és un problema de conscienciació també vers els treballadors que treballen a
Secomsa. Jo crec que tenim gent a Secomsa que passeja i, llavors, quan, per
exemple, com diu molt bé la Sra. Aragonès, que hi ha a la línia de contenidors hi ha
munts de runa, escolta, comença per petita, si el responsable passés o inclús el que
porta el camió digués “escolta, aquí hi ha runa, anem a treure-la” perquè ja sabem que
tots som incívics però jo li diré, tenim exemples molt clars, de dos i tres dies de la
recollida, els camions segueixen regalimant al casc antic tal com vam parlar a l’anterior
ple. Parlàvem de la runa però és que, per exemple, l’altre dia estava passejant al
costat de la deixalleria i em vaig trobar un contenidor d’aquell groc ple de brutícia, allà
terra, trencat i tot esparcit. Llavors això jo crec que no és de la gent incívica, no? No sé
si això ja s’haurà retirat o no però jo el vaig veure amb els meus propis ulls i dic
“ostres, pues jo ho comentarem”. Jo crec que hem de fer tots un esforç i està molt bé
que hi ha molta gent incívica però jo crec que el tema de Secomsa se l’ha d’apretar,
lògicament, que ens costa 2,4 o 2,5 milions. Jo recordo que quan estava a l’equip de
govern el Sr. Aragonès va rebaixar 600 mil euros la brossa i jo crec que no estava com
ara. Penso jo que no estava com ara, jo crec que falta una planificació o falta realment
parlar amb Secomsa, posar els punts sobre les is, i dir “escolta, jo fallo aquí, aquí,
aquí”. Som un municipi turístic i la gent passeja i la gent ho veu tot. Jo crec que
també...està molt bé la gent incívica que l’hem de multar encara que sigui multes molt

grans però jo crec que també, és a dir, molt bé l’autocrítica però jo crec que amb una
planificació d’aquesta manera potser ens estalviaríem moltes coses. Ja està.
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí?
Sr. Velasco: Yo, es que, vamos a ver, había introducido la, yo creo que aquí ya está
bien que se toque este tema porque Ciudadanos en su momento creo que hemos
preguntado dos veces, creo que pasamos fotografías, es más, una propuesta para
presentar una moción de recogida de vertederos incontrolados pero hay que tener
claro dos cosas. Una es hay que enfocar la recogida en el periodo de verano en el que
habría que concienciar, etcétera, etcétera, la imagen que nos da, evidentemente, en la
recogida de vertederos incontrolados no es de seis meses, es que es de tres años lo
que yo llevo en este ayuntamiento que hay retirada, perdón, que hay amontonamiento
de diferente tipo de basuras. Ya viene bien el debate pero algún día habrá que tocar el
tema de los vertederos incontrolados. Y son dos, preocupación, verano, la imagen que
damos porque somos un municipio costero y dedicado al turismo y más al futuro. Y, el
segundo, es cierto, Sr. Tico, cuando queremos disfrutar de nuestro municipio que está
hecho un verdadero desastre. Esto es una joya que seguramente otros ayuntamientos
cuidan más o le dan más cariño y no sé cómo buscar una solución, bueno, para esto
estamos aquí. Gracias.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? Molt bé.
Sra. Aragonès: Pel regidor, el Sr. Gallardo. Vam rebre una mica la resposta de la
pregunta que li vam adreçar en el Ple del mes de juliol on “demanàvem”, entre
cometes, explicacions de per què el servei de la Policia de, molt bé, d’atenció al
ciutadà del nucli de Mont-roig no s’estava duent a terme tal com s’havia aprovat en
una moció d’Esquerra Republicana. En aquell moment vostè no n’estava al corrent, no
ens va poder contestar i li agraïm que ens hagi fet arribar la informació però, tot i així,
volem plantejar-li un parell de dubtes que no acabem d’entendre. Aleshores, resulta
que aquest servei d’obertura al ciutadà està tancat, és a dir, no hi ha cap efectiu que
atengui físicament en aquest espai i vostè al juliol no en tenia coneixement. Aleshores,
la nostra pregunta és com pot ser que s’ha tancat un servei i el regidor de Seguretat
ciutadana no n’està al corrent? I, per altra banda, també trobem, no sé quin qualificatiu
utilitzar, però trobem molt lleig que, si el servei aquest es va aprovar en un plenari, em
sembla que va ser per unanimitat, en recuperar aquest servei de la Policia local a
Mont-roig i resulta que per decisió del Cos, sense coneixement del regidor, insisteixo,
sense coneixement del regidor, resulta que s’ha eliminat a través d’unes dades
totalment objectives que planteja el senyor...el sotsinspector però que, tot i així, no
hagués estat de més que ens hagués traslladat aquest acord del Cos de, pel que veig,
eliminar aquest servei perquè no és operatiu des del punt de vista policial “atès el
limitat nombre de fets que potencialment pot atendre i que és més adequat i efectiu

resti al carrer que no pas a l’oficina”. Bueno, resulta que quan nosaltres, a la resposta
de les queixes dels veïns, que van veïns allà i es troben el servei tancat malgrat hi hagi
una nota amb un telèfon de contacte i un horari de servei al públic d’aquest telèfon de
contacte, qüestiona realment que això sigui així i el que ens diu el sotsinspector “és
que deu ser una qüestió de percepció de manca de servei”. O sigui, els veïns, els
usuaris, és la seva percepció que aquest servei no es dona malgrat ells físicament han
anat allà, han trucat a la porta, etcètera. Si no és operatiu, jo penso que, repeteixo, no
hagués costat res informar-nos i que si realment pot ser així amb un servei que es va
aprovar per ple, que es retiri sense com a mínim informar a tots els regidors.
Sr. Gallardo: L’informe que ens dona el sotsinspector, perquè aquestes dades convé
sempre tenir-les emparades amb els fets objectius, en cap moment diu que el servei
s’hagi tancat. El que diu exactament és que atès els nivells d’efectius, concretament
diu a la pàgina segona “això no vol dir que els servei resti desatès, doncs, cal tenir en
compte que es va obrir una línia de telèfon mòbil que resta operativa al començament
de servei de matí de 8-14 h i es desvia durant la resta del temps amb la qual cosa
l’atenció ciutadana resta clarament garantida”. Això és el que ens diu el sotsinspector
que és el responsable del servei. “Cal posar de manifest que fins i tot —diu també
aquest informe— alguna persona ha estat traslladada i atesa in situ a les
dependències de la policia local al no poder-se desplaçar i que els serveis sorgits mai
han estat desatesos i s’han assumit de la manera més correcta possible i per a cada
cas concret”. També ens diu, tancant aquest informe, “finalment, pel que fa a les
queixes de les incidències patides al servei, els ciutadans que s’han personat a les
dependències policials del nucli de Mont-roig i no han pogut formular denúncia cal
posar de manifest que existeixen tots els canals i la informació suficient com perquè
aquestes persones siguin ateses i s’han de tractar com a casos aïllats ja que és el que
té l’abast la ciutadania tot el necessari i més una qüestió de percepció que de manca
de servei”. Jo el que crec que és el que passa aquí és que hi ha, efectivament, una
limitada divulgació o poc coneixement d’aquests canals alternatius. El que sí és cert és
que, d’acord amb les necessitats del servei, es va obrir i això és un fet, una
dependència de la Policia local al costat de l’Ajuntament. Aquesta dependència ha
estat oberta i l’agent que hi és present, no només està físicament allà sinó que, a més
a més, fa la cobertura dels col·legis, regula el trànsit i el control general de la
seguretat, com diu l’informe, i fa tasques de policia de proximitat. Per tant, jo entenc
que pugui semblar que no està suficientment cobert el servei però amb els recursos
disponibles hem aconseguit obrir aquesta dependència i disposar d’un canal, que pot
ser millorable, jo no ho nego, disposem d’un canal que no existia abans per poder
posar en coneixement de la Policia fets que succeeixin en el mateix nucli tot i que, com
indica l’informe, la gent té clara tendència a trucar o anar-se’n a les pròpies
dependències de la Policia local. Per tant, jo crec que té vostè part de raó però, amb
els recursos que tenim, el servei no ha estat tancat, ni molt menys, simplement es
dona cobertura amb els recursos disponibles, tenint en compte que no només es

considera adient mantenir oberta la dependència a fi efecte que s’acosti gent a
denunciar en la limitada incidència que té això sinó que també s’atenen els col·legis,
que és un tema de seguretat vial fonamental i es fa policia de proximitat. Que és
millorable? Recullo la seva afirmació, no la nego, però amb els recursos que tenim fem
el que podem i jo crec que sí que hem avançat qualitativament de forma notable
perquè aquella dependència a l’inici del mandat no hi era.
Sra. Aragonès: Fixi’s una cosa, jo les dades objectives no m’hi he posat, és a dir,
d’acord? Jo el que vull fer arribar és això, que si aquest servei en algun moment es va
tancar per circumstàncies, tot i així, el servei que es va aprovar en el seu moment sí
que està tancat, el servei que es manté és un número de telèfon penjat a la porta que
jo em sembla que substancialment és molt diferent. A més a més, si tenim la porta
tancada i hi van persones i decideixen no trucar sinó que el que volien era una atenció
en aquell moment físic, aquelles persones no les podem xifrar, no sabem exactament
ni podem valorar els usuaris que si trobessin una porta oberta sí que entrarien i farien
la seva reclamació o la seva denuncia, etcètera. Alguns truquen i altres no truquen o
van potser a Cambrils o van a un altre indret. Només era puntualitzar això, més un
defecte de formes perquè jo puc entendre que el sotsinspector ens passi unes dades
que jo no les havia demanat però evidentment que són necessàries per justificar el
tancament però jo només transmetia això, la meva sorpresa que el senyor regidor de
Seguretat no n’estigués al corrent de que aquest servei ja no es donava i una mica la
sensibilitat de fer-nos-ho saber.
Sr. Gallardo: Vostè diu que el servei no es dona i jo entenc que el servei sí que es
dona, no s’ha tancat, d’acord? A veure, hi ha determinades hores que hi ha un agent
de policia en aquella dependència.
Sra. Aragonès: Perdoni, però no sabem l’horari, és una mica...depèn de les tasques...
Sr. Gallardo: Depèn de les tasques complementàries que pot desenvolupar. Lo
desitjable fos que estigués permanentment allà però és el que li diu també el
sotsinspector, que pels fets que s’arriben a denunciar i que s’arriben a posar en
coneixement, mantenir un policia permanentment en una dependència com aquella és
un malbaratament de recursos des del punt de vista objectiu, que és el que li diu en
aquest informe, que si algú el desitja no tic cap inconvenient en facilitar-li. Però tot i
això, hi és present el que passa que complementa les seves actuacions amb la
cobertura dels col·legis que són la regulació del trànsit i el control general de seguretat
i amb la policia de proximitat, fet que també se’ns ha reclamat altres vegades, que hi
hagi un agent en un àmbit on es pot fer policia de proximitat com és el nucli de Montroig que pugui passejar un agent pel carrer que és molt dissuasiu i també molt adequat
per canalitzar inquietuds i denuncies. Repeteixo, podríem millorar-ho però els recursos

que tenim són els que tenim i intentarem ampliar la permanència d’aquest agent però
tenint en compte que ho ha de compaginar amb aquestes activitats.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup del PDeCAT?
Sr. Chamizo: A veure, primer i ja per acabar amb l’Àngel, una coseta. Vam parlar ja
dues vegades fa molt de temps referent, per exemple, a les pistes de pàdel, que ha
sortit, encara no s’han col·locat les llums que vas dir que es col·locarien. Ah! No hi ha
diners? Esteu esperant que hi hagi partida o pressupost d’algo?
Sr. Redondo: Encara no sabem d’on treure-ho però es tenen de ficar més llums...
Sr. Chamizo: Tant a Miami com a Mont-roig que fan falta. Sí. I, després, les pistes que
hi ha al costat de tenis que sembla que també hi havia partida per arreglar-les, no? I
no s’ha fet res. [Inaudible 01:41:36] O això el Tico, hauria de ser.
Sr. Redonco: Jo ho volia preguntar aquest matí però no ho he pogut fer perquè no he
trobat al tècnic perquè ahir també em van preguntar el tema de que hi ha gent que vol
pistes de ping-pong al municipi i allà anaven, no sé per què encara no estan ficades,
igual el Tico sap algo, no ho sé jo.
Sr. Pérez: Yo te explico. Primero, las pistas de pádel con normativa lumínica cumplen.
Lo digo por la respuesta que ha dicho Francisco que se tenían que mejorar, para
mejorar-la no hay partida, Entiendo que en la reforma que estamos haciendo, tanto las
pistas de ping-pong que dice Ángel que se tienen que poner al lado de las pistas de
tenis, cuando se haga la actuación de hacer la pavimentación de las pistas de tenis
para que se pueda poner la moqueta, entonces irán, supongo, la reparación de las
luces de las pistas de pádel y las luces de las pistas de tenis y las mesas de ping-pong
porque a día de hoy no hay partida económica.
Sr. Chamizo: Cumplen pero al mínimo, al mínimo, mínimo.
Sr. Pérez: Cumplen según el informe técnico.
Sr. Chamizo: Pero cumplen al mínimo, mínimo.
Sr. Pérez: Ahora tendré que jugar al pádel con gafes de sol.
Sr. Chamizo: Con gafas de sol, no, pero con unas mínimas condiciones. Es decir, si la
empresa que las ha de poner pone el mínimo y se le permite, pues si usted va a jugar
al pádel…

Sr. Pérez: Lo que cumple la normativa.
Sr. Chamizo: Sí, sí, correcto. Pero si usted va a jugar al pádel que cobran 10 euros la
hora pues yo creo que se tiene que mejorar si hay muchos usuarios que se quejan del
alumbrado. A la señora regidora, solo una cosita referente al socorrismo que quedó
usted en que, en el último pleno, faltaba presentar aquella empresa que se contrató a
[Inaudible 01:43:31] faltaba presentar toda la documentación al respecto que era
obligatoria en el “plec de condicions” según dijo usted en el último pleno. Era saber si
lo había entregado ya o…
Sra. Pérez: Sí, no sé, Sr. Secretari, jo no estic al darrere dels expedients, això ho
porten des de contractació...sí? No, que això ho porten des de Contractació o
Secretaria, a veure el Sr. Secretari, jo no estic darrere dels expedients. O sigui, se’ls hi
fa un requeriment i hi ha una persona responsable que, com vostè sabrà, està a
Contractació, que ha de fer el seguiment. Jo no estic al cas d’aquestes coses.
Sr. Chamizo: Val. I la valoració que fa vostè del socorrisme del municipi?
Sra. Pérez: Hi ha un inspector de platges, hi ha uns responsables que ells fan, han fet
inspeccions. De fet, fa un parell de setmanes vaig signar un requeriment perquè van
fer alguna visita i els mancava algun tipus de material en algun puesto de socorrisme i
és el que tinc més present perquè vaig signar el requeriment que li va fer l’inspector.
Però, ja li dic, hi ha una persona responsable del contracte i després, per una altra
banda, hi ha l’inspector de platges que és qui fa el seguiment i és qui està el dia a dia
amb el coordinador del socorrisme, que mantenen converses a diari. No hi ha hagut
cap incident, justament aquest matí li comentava al Sr. Gairal perquè ell, com que té
més experiència amb el tema de socorrisme que ho ha portat molts anys, hi ha una
població de Tarragona que el que fa al final de la temporada és que quan que no hi ha
incidents aixeca la bandera blanca i jo li preguntava al Sr. Gairal si això era normal ferho i em deia que tampoc no sabia, que això ho fan perquè volen o no, no sabíem ben
bé. Amb això el que li vull dir és que justament aquest matí parlàvem de que en
principi no hi ha hagut cap incident greu i el que pot haver algo així de requeriment de
material o algo així és el l’únic que tinc constància.
Sr. Chamizo: Ens alegrem que no hagi passat cap desgràcia però la nostra pregunta
anava en el sentit si l’empresa ha complert amb els seus objectius de vigilar
correctament les platges, estar al seu lloc quan toca, és a dir, que parlin, alguns que
parlin castellà o català quan n’hi havia algun que no parlava ni català ni castellà, era,
més que tot era tot això. Si vostè...
Sra. Pérez: Si m’ho hagués preguntat directament. No és més fàcil? Perquè clar...

Sr. Chamizo: No, jo li pregunto la valoració, la valoració general i després, segons el
que vostè em diu, llavors jo li contesto. Només això. Una altra pregunta referent al
Club de Mar. Sí, vostè va dir a la Nit de Turisme, sí, no? Vostè va dir a la Nit de
Turisme que estaria acabada el 31/12 i volíem saber com estava el tema, més que tot
era si...sé que ha sortit la licitació a l’agost, ja haurà acabat el plaç, a veure com ho
teníem.
Sra. Pérez: Sí, doncs, li faig així “uf!” perquè és un tema que m’agradaria que anés
millor, que ja estigués tot més enllestit i inclús acabat però no és així. Ara va sortir
l’adjudicació, s’ha presentat només una empresa i es feia l’apertura del sobre
justament la setmana passada, just abans de jo marxar de vacances, en principi
suposo que està tot bé, això ja no he tingut temps de parlar amb Contractació, i en
principi hi ha una empresa que és, a més, del municipi que s’ha presentat per fer el
projecte.
Sr. Chamizo: Perfecte. El Pla estratègic de Turisme ja es va acabar i es van passar
totes les propostes i llavors la pregunta és: això s’ha d’aprovar per Ple? S’ha de passar
per Ple aquest Pla estratègic de Turisme o només queda constància de totes les
actuacions i queda a nivell intern vostre?
Sra. Pérez: Jo entenc que no s’ha d’aprovar pel Ple. Ha sigut un Pla estratègic que
s’ha encarregat a la URV i que, a més a més, s’ha redactat amb la participació
d’empresaris del municipi i la Taula estratègica de Turisme, els membres de la Taula,
s’ha consensuat entre totes aquestes persones, el resultat són 80 propostes i el
compromís que tenim ara és, a final de temporada ens reunirem amb els membres de
la Taula de Turisme per ficar unes prioritats que, a més a més, les propostes ja venen
diferenciades per prioritat i ara la seva feina i la nostra obligació és fer el seguiment i
anar complint. Aquestes 80 propostes trigarem molt de temps en fer-les, o sigui, ha de
ser un Pla estratègic que s’ha de fer en els propers anys, no el farem en un any ni en
dos ni en tres. [Inaudible 01:48:32]
Sr. Chamizo: Perdó, que es poguessin complir el que allí es va pactar i demés.
Sra. Pérez: Clar, a veure, amb el que vam fer és que vam fer la redacció juntament
amb els membres de la Taula de Turisme i tots els partits polítics teniu representació a
la Taula de Turisme excepte el Josep Maria Aragonès. Entenem que això ja hauria de
ser suficient, se m’escapa si això s’ha d’aprovar per Ple o no, això el secretari ens ho
podria dir però...
Sr. Alcalde: És una decisió que sí, perfectament bé la podem passar pel Ple i donar-li
més pompositat o més força, més institucional. Per tots aquests motius que ha explicat

la regidora hi ha hagut un procés de participació, aportacions, tots els grups polítics...
Ho portem al Ple, perfecte. Sí, sí, ho portarem al Ple.
Sr. Chamizo: Jo tinc l’última, és a dir, nosaltres vam presentar una proposta, una
instància perquè havíem rebut d’alguns veïns, en el terreny que hi ha davant de
l’Ajuntament i davant de l’escola de Mare de Déu de la Roca, allà hi ha un tros sense
asfaltar que hi ha molts contenidors. Allà quan plou molt allò s’enfanga molt, la gent...hi
ha una mica de perill i era per si teníeu previst fer alguna actuació d’algun tipus allà,
tipus asfalt perquè no passi tot aquest tema.
Sr. Pellicer: Avui mateix...ja hi estem treballant, ha vingut Carreteres per demanar-li la
limitació de la cuneta, si anéssiu allí està marcat una sèrie de marques i suposo que a
finals de mes la brigada ja començarà a tirar bordillo pel costat perquè s’ha arribat a un
pacte amb Carreteres per poder fer un pas elevat allí i per crusar la carretera que ajudi
a frenar els camions. També hi haurà tota una actuació amb això que també perquè
sortirà...recorda que també estem treballant per la rotonda que hi haurà a baix, a la
zona del Dia, és a dir, tot això serà a càrrec al 100% de Carreteres. Aquí hi haurà la
retirada, treure els containers soterrats d’allí i fer una mica de parc i tot un pas per la
canalla, és a dir, condicionar tota aquella zona amb arbres i bancs i tota aquella zona
que quedi per entrar al col·legi, a part també aquí al pàrquing de l’Ajuntament hi hagi
aquesta zona de seguretat per fer-ho. Estem treballant conjuntament amb Carreteres,
avui mateix han vingut a marcar línies per tirar-ho endavant. I com se diu ara? Han tret
uns xiprers que estaven tots morts i tot això per, en principi, es posarà la zona aèria de
containers allí, caldrà reubicar-la però s’està treballant, és a dir, realment, és a dir, a
finals de mes hi haurà ja el bordillo tirat, després vindran els de Carreteres que
cimentaran les cunetes hasta dalt i faran el pas aquest per frenar, això ho faran...I
també hi haurà una poda dels arbres plataners que toquen a algun veí a la façana i es
farà conjuntament també amb Carreteres perquè ells faran la part interior, que és la
seva part, i nosaltres farem la part exterior. Però ho farem al mateix temps perquè hi
ha el tema de seguretat de carretera, de tallar la carretera i, llavors, estem treballant
conjuntament amb la delegació de Carreteres que avui mateix hem concretat. Ja fa
dies que hi treballem, potser fa dos mesos que estem treballant en això però avui
pràcticament ho hem començat.
Sr. Chamizo: I, ja que parla de la rotonda del Dia, no hi hauria possibilitat amb
Carreteres, sap la sortida del Club Mont-roig que sempre hi ha hagut allí accidents,
que a vegades els veïns parlen d’una petita rotonda allà... Allà hi ha un lio que si hi ha
línia continua...a la dreta...
Sr. Pellicer: Jo el que li tinc que transmetre perquè això ho sap el Sr. Alcalde, va
passar la legislatura passada, segueix ara, és una cosa que està projectada, definida,
inclús té l’import, del carril bici de la carretera aquesta, la 310, ai!, la 323 que és la que

hi ha. O sigui, això ja és una acció, i a mi sempre em diuen [Inaudible 01:53:17] que és
una acció més política de una decisió...Però està tot planificat perquè hi hagi, que
també seria una gran millora al nostre municipi, un municipi que es declara
turísticament de bicicleta, familiar, ficar aquest carril bici i també l’ampliació, és a dir,
això va...no, no, no, això va d’aquí el casc en avall, la banda esquerra és tot un carril
bici i la banda dreta hi va una ampliació d’aquesta carretera que és superestreta en
aquest sentit i, llavors, també amb la solució i resolució de l’accés al Club Mont-roig,
però ara, en aquest moment, pels que tenen diners és això.
Sr. Alcalde: Gràcies. No hi ha cap pregunta més? Doncs, s’aixeca la sessió. Moltes
gràcies.

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

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

