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

2016/8 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2016/8 )
Extraordinari
22 de setembre de 2016
28 de setembre de 2016
13:00 h. – 15:30 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 CIU
José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU
Imma Margalef Ciurana, regidor CIU
Annabel Garcia Echevarria
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

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
Alberto Viñes Velasco, interventor
S’ha excusat d’assistir-hi:
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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la sessió,
sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
Sr. Alcalde: Molt bon dia a tothom, donaríem inici al Ple. D’acord.
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la darrera sessió.
Sr. Alcalde: El primer punt seria aprovar, si s’escau, els esborranys de l’acta de la darrera sessió del 13
de juliol del 2016. Hi ha algun aclariment, alguna...? No? Estem al punt número u, sí. Doncs el donaríem
per aprovat.
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 13 de juliol de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número del 560 al 706 de 2016
Sr. Alcalde: El punt dos, donar compte dels decrets d’alcaldia, del 560 al 706, del 2016. Sí?
Sra. Aragonès: Nosaltres tenim un parell de dubtes, bueno, bon dia a tothom, primer. Tenim un parell
de dubtes de dos decrets. El que diu que deixa sense efecte la convocatòria de procés selectiu d’agent
de policia local, de borsa, si ens podria explicar el motiu de perquè es deixa sense efecte.
Sr. Alcalde: I l’altre?
Sra. Aragonès: l’altre, que són dues, que hem vist que hi ha hagut dues reclamacions de responsabilitat
de danys personals a la via, que han sigut temes seriosos...
Sr. Alcalde: Val, prenem nota dels números i al següent Ple li explico concretament el motiu dels dos
decrets.
Sra. Aragonès: 613/2016
Sr. Alcalde: Si us plau, senyor secretari.
Sra. Aragonès: 613, 617 i 621. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès. Alguna cosa més? No?
Sr. Chamizo: Sí, bueno, jo tinc un dubte, és el 638/2006, que es veu que s’ha modificat el cartipàs
municipal i nosaltres, com a Oposició, no en sabem res, i era... Perquè, clar, al “Comunica” no ha sortit
i llavors, saber per què ha passat.
Sr. Alcalde: Pensi que si haguéssim de treure-ho tot al “Comunica”, hauríem de fer un llibret de cinccentes pàgines.
Sr. Chamizo: Sí, però el cartipàs...

Sr. Alcalde: Si vostè [Inaudible 02:12], jo puc ser més. Val, 638, el mateix, mirem el decret concretament,
li respondrem concretament. El que no vull és donar una resposta i equivocar-me.
Sra. Aragonès: Perdoni!
Sr. Alcalde: Sí.
Sra. Aragonès: Si estem parlant de modificació del cartipàs municipal no hauria de passar per Ple?
Sr. Alcalde: Insisteixo, no sé a quin decret es refereix, ho mirem i, en tot cas, jo no tinc aquí els decrets
i no recordo tots els decrets que vaig signar. Aleshores, ho mirem concretament i al proper Ple els
donem resposta a cada un d’aquests dubtes.
Sr. Chamizo: Gràcies.

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. Donar compte dels Decrets de regidors del número 471 al 536 de 2016
Sr. Alcalde: El punt número tres seria donar compte dels decrets de regidors, del número 471 al 536.
No hi ha cap comentari aquí? Val.
La Corporació queda assabentada dels Decrets de regidors, dictats des de l’última sessió ordinària i
dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets de regidors resten transcrit íntegrament en el
Llibre de resolucions de l’Alcaldia.
4. 2016/1137 Modificar, si s'escau, la composició dels membres de la Comissió Informativa de l'Àrea
del Territori i l'Àrea d'Impuls Econòmic.
Sr. Alcalde: Ara sí passaríem ja a modificar, el punt quatre, modificar, si s’escau, la composició dels
membres de la Comissió informativa de l’àrea del territori, de l’àrea d’impuls econòmic. En aquest cas,
arrel de la renúncia d’un membre del grup de Convergència, concretament el senyor Andreu, doncs va
quedar vacant, la composició, es varia la composició de la Comissió informativa de l’àrea de territori
pel qual es designa la regidora Annabel Garcia Echevarria com a vocal titular i al senyor Francisco
Chamizo Quesada com a suplent. Sí, és així? Val. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria el punt
aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient:
Exp. núm.:
Tràmit:

Modificar la composició del membres de les Comissions
Informatives.
Serveis Interns/Secretaria General/ Cartipàs 2015-2019/
Ordinari

Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de data 19 de juny de 2015 va acordar la determinació del nombre de
comissions informatives, composició i competències.
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2.

El Ple de l’Ajuntament de data 13 d’abril de 2016 va acordar la pressa de possessió de la regidora
Annabel Garcia Echevarria en substitució del regidor Manuel Andreu Ruiz (grup municipal CIU).

3.

El 19 d’agost de 2016 el sr. Francisco Chamizo Quesada, portaveu del grup municipal CIU, presenta
instància amb registre d’entrada 2016/9491 de renúncia com a vocal titular de la Comissió
Informativa de l’Àrea de Territori i designar a la regidora Annabel Garcia Echevarria com a vocal
titular de l’esmentada comissió.

4.

El 19 d’agost de 2016 el sr. Francisco Chamizo Quesada, portaveu del grup municipal CIU, presenta
instància amb registre d’entrada 2016/9490 designat a la regidora Annabel Garcia Echevarria com
a vocal suplent de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic.

5.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 21 de setembre
de 2016.

Fonaments de dret
1. Articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.

Article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

3.

Articles 124.2 i 134 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Designar a la regidora Annabel Garcia Echevarria com a vocal titular de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Territori i el regidor Francisco Chamizo Quesada com a suplent.
2.

Designat a la regidora Annabel Garcia Echevarria com a suplent de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Impuls Econòmic.

5. 2016/1138 Aprovar, si escau, la primera modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament
de Mont-roig del Camp per a l'any 2016.
Sr. Alcalde: El punt cinc, aprovar si s’escau la primera modificació de la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp del 2016. Aquí, en tot cas, li demanaria al regidor, si us plau, que
ens faci cinc cèntims.
Sr. Gallardo: Gràcies, senyor alcalde. Es tracta simplement d’una obligació establerta de la modificació
de la llei de bases de règim local mitjançant la Inaudible 4:11], a llei de racionalització i sostenibilitat
amb la qual els municipis que tinguin secretaria qualificada, com la de segona, han de tenir plaça de
tresorer habilitada. Per tant, es crea la plaça, i es fixa la data, que ha de ser dins aquest exercici 2016,
es crea la plaça i es dota econòmicament a fi efecte de tenir-la prevista i de donar compliment a les
previsions legals. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta a part dels grups?

Sr. Chamizo: Nosaltres votarem en contra perquè això forma part, el desembre ja vam votar en contra
de la plantilla de l’Ajuntament i, per seguir amb la coherència, votarem en contra.
Sr. Alcalde: Molt bé. És tot? Doncs, passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor?

Identificació de l’expedient:
Expedient número:
Tràmit:

Primera modificació de la plantilla de personal corresponent a
l’any 2016
Serveis Interns / Secretaria General / RRHH / sp / Exp. núm.
28/2016
Aprovació

Fets
1. El 18 de desembre de 2015 el Ple, en sessió extraordinària, aprova la plantilla del personal de la
corporació, en compliment del que disposen l'article 291.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya, i els articles 25 i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2.

L’objecte de la plantilla és d’aplicació als cossos, escales, subescales, classes i categories de les
places en què s’integren els funcionaris i al personal laboral i l’eventual de la corporació, indicant
la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup a que pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.

3.

La plantilla es pot modificar durant l'any de vigència del pressupost, amb posterioritat a la seva
aprovació, per crear nous serveis o per fer-ne una ampliació, una supressió o una millora que no es
puguin ajornar fins a l'exercici següent; també es pot modificar per criteris d'organització
administrativa interna.

4.

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, els ens locals amb secretaria classificada en classe segona han de tenir
obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a personal
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Això és així atès que l’article
92 bis 1 de la llei 7/1985, 2 d’abril, disposa que es reserva als funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, sense establir cap excepció, l’exercici de les funcions de “a) la de
secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. b) el control i fiscalització
interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació”,
el que implica que no es pot considerar vigent l’apartat f) de l’article 2 del Reial decret 1732/1994,
amb habilitació de caràcter nacional que establia la possibilitat que fos la relació de llocs de treball
la que determinés si el lloc de tresoreria estava o no reservat a personal funcionari d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional.

5.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 21 de setembre
de 2016.

Fonaments de dret
1. Article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
els preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
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2.

Article 22.2.i i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

3.

Article 126 del Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós del Règim Local.

4.

Article 283 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.

5.

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

6.

Article 126 del Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós del Règim Local.

7.

Article 283 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.

8.

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

HABILITACIÓ DE
CARÀCTER
NACIONAL

Intervenció-Tresoreria

-

Tresorer

A1

1

1

-

2. Les retribucions brutes de la plaça de tresorer, funcionari amb habilitació de caràcter nacional, grup
A, Subgrup A1 corresponent a Salari Base A1 14.824,22.-€, complement de destí (nivell 20) 6.217,4.€, i complement específic 3.249.-€ i cost a la Seguretat Social 8.015,90.-€.

3. Pel que fa a les retribucions que restaran pendents per enguany seran: Salari Base grup A, subgrup
A1, 2.647,50.-€, complement de destí (nivell 20) 1.110,25.-€, complement específic 580,20.-€ i el cost
a la Seguretat Social 1.431,52.-€.

4. Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de quinze dies mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant aquest termini els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut aquest
termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació
inicial.

Observa.

CATEGORIA
Amortitz.

CLASSE

Vacants

SUBESCALA

Grup

ESCALA

Places

El Ple de l’Ajuntament, amb 13 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; ERC; C’s; FIC i grup
mixt) i 4 vots en contra (grup municipal: ERC) acorda:
1. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte reflexar la integració
dels funcionaris pertinents a la plaça de Tresorer, de l’Escala de funcionaris de l’Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, en el grup A Subgrup A1 de l’establert a l’article 76 del Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre.

6. 2016/1241 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits número
10/2016, concessió de crèdits extraordinaris finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits.

Sr. Alcalde: Passaríem al punt sis: aprovar, si s’escau, la proposta de l’expedient de modificació de
crèdits, concessió de crèdits extraordinaris finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits. Sí, vostè...
Sr. Gallardo: Gràcies, senyor alcalde. Molt breument, és l’acta de..., sí? Se sent? Sí? Gràcies. Es tracta
d’aprovar dos subvencions nominals. Quan es tracta de subvenció nominal, d’acord amb la normativa,
la llei de base de subvencions, aquestes han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament i es financen
amb baixa de crèdits de la seva pròpia naturalesa econòmica. Es tracta de dues subvencions: una que
és a l’equip Mont-roig Team Gaes Titan Desert i l’altre és a l’Associació Hammada Amics del Poble
Sahrauí, dotada amb 500 i 650 euros, respectivament. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Gallardo. Algun comentari per part dels grups?
Sr. Chamizo: Sí, el nostre grup municipal, al tenir participats en aquestes subvencions, ens abstindrem.
Sr. Alcalde: S’abstindran tots? Tots? Molt bé. Passem doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions?
I vots a favor? Molt bé, gràcies.

Identificació de l’expedient:
Núm. Expedient:
Tràmit:

Modificació de crèdits núm.10/2016 per concessió de crèdits
extraordinaris finançats amb baixes i/o anul·lacions
48/2016 – Serveis Econòmics/Hisenda
Dictamen per a la Comissió Informativa

Fets
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no es poden
demorar fins a l’exercici següent, proposo l’expedient modificació de crèdits.
2. El 19 de setembre de 2016, s’ha incoat l’expedient de crèdits extraordinaris número 10/2016
amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides.
3. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 10/2016, que ha de ser finançat amb
anul·lacions o baixes d’altres partides del pressupost vigent no compromeses amb destinació a dotar
de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre de sota.
4. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades.
5. Vist l’informe de l’interventor de data 20 de setembre de 2016.
6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que ha de
ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 21 de setembre de
2016.
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Fonaments de dret
1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva
Aplicació a les Entitats Locals.
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
6. L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les
entitats locals.
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb les
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures per al
Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals.
El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC;A-VX+; IMM; grup mixt; ERC i C’s)
5 Abstencions (grup municipal: CIU i FIC) acorda:
1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 10/2016 crèdits extraordinaris finançat amb
baixes i/o anul·lacions d’altres partides, per a la realització de la despesa proposada conforme al
detall següent:
A) Partides del Pressupost de despeses què afecta l’expedient.
Classe de modificació que ha de ser realitzada:

Any Org. Prog.

Econ.

2016

133 34101

48940

2016

140 23101

48941

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Descripció
FOMENT ESPORT, EQUIP MONTROIG TEAM, GAES TITAN
DESERT BY GARMIN 2016
FOMENT
COOPERACIÓ,ASSOCIACIÓ
HAMMADA AMICS DEL POBLE
SAHRAOUÍ
TOTAL

B)Recurs financer.
Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits:
a) Baixes o anul·lacions

Inicials Augment Definitius
0,00

500,00

500,00

0,00

650,00

650,00

0,00

1.150,00

1.150,00

Any

Org. Prog.

2016

140 23102

2016

133 34101

Eco

Descripció
POL. IGUAL. ACCIÓ SOCIAL
48904
AJUTS
ACT ESPORTS,
48900
TRANSFERÈNCIES ALTR

Per tant, a nivell de resum,
Augments
Cap. IV

Transferències corrents
TOTAL AUGMENTS

Baixes

Recursos financers emprats:

Cap. IV

Transferències corrents
TOTAL FINANÇAMENT

Inicials

Baixes

Definitius

53.000,00

650,00

52.350,00

10.000,00

500,00

9.500,00

63.000,00

1.150,00

61.850,00

IMPORT
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00

2. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions,
l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han indicat.

7. 2016/1242 Aprovar, si escau, del Compte General 2015
Sr. Alcalde: El punt set és aprovar, si s’escau, el compte general del 2015. Senyor Gallardo, si us plau.
Sr. Gallardo: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja es va anunciar a la preceptiva Comissió de comptes,
el compte general conté el balanç de situació, el compte resultat econòmic patrimonial, l’estat de
liquidació del pressupost, estat de canvis de patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu, memòria i els
comptes anuals de les empreses municipals i de l’entitat pública empresarial. Es tracta d’un document
que, d’alguna forma, formalitza el tancament de l’exercici pressupostari 2015. Com a consideracions
inicials, vostès hauran pogut trobar, en l’informe d’intervenció, el balanç i el compte de pèrdues i
guanys, són estats financers poc rellevants, des del punt de vista pressupostari, però d’aprovació
obligatòria. En tot cas, palesar que en el balanç es manifesta un clar equilibri econòmic de l’Ajuntament,
tenint en compte que el patrimoni net de l’Ajuntament supera abastament els 40 milions d’euros davant
d’un exigible de menys de 12 milions d’euros, tenint en compte l’exigible financer i l’exigible comercial,
que no supera els dos milions d’euros. Com a element fonamental també dins del compte general, cal
remarcar que el romanent de tresoreria per a despeses generals, que és el sumatori dels dèficits i
superàvits històrics i que, en una empresa privada, fora assimilable al concepte de fons de maniobra,
és positiu amb 4,53 milions d’euros i que supera, inclús, al volum de recursos que es van manllevar en
concepte de mecanisme de pagament de proveïdors, per la qual cosa cal dir que, des del punt de vista
de solvència patrimonial, l’Ajuntament està en una situació força correcta. El creixement del romanent
de tresoreria és constant, si vostès es miren l’informe de la liquidació que es va donar compte al febrer
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d’enguany es veurà com ha anat pujant de forma constant des de l’any 2012, la qual cosa demostra,
com ja he dit abans, una millora clara de la solvència del grup Ajuntament. El resultat pressupostari
també és positiu, amb 2,97 milions d’euros, i manté la trajectòria dels anys anteriors. El pendent de
cobrament —que pot resultar una quantitat molt cridanera perquè assoleix els 11 milions d’euros, aquí
abasta tot el deute històric i correspon no només al deute amb conceptes tributaris sinó que també
amb altres administracions, com puguin ser puntualment l’Estat, la Generalitat, etc.— val a dir que es
situa en una xifra similar, inclús inferior, a la dels anys anteriors que, tenint en compte que la base fiscal
de l’Ajuntament s’ha anat ampliant i que, a més a més, la mida del pressupost també s’ha anat ampliant,
és una bona notícia perquè reflexa que es congela, d’alguna forma, el pendent de cobrament, en canvi,
la base pressupostària es va ampliant. Fent una dada purament informativa, i això ho poden trobar
vostès en els informes de l’interventor dels Comptes Generals anteriors, l’any 2012, amb un pressupost
substancialment més baix, el compte general donava un pendent de cobrament d’11,45 milions
d’euros; al 2013, de 10,82; al 2014, d’11,74; i enguany, d’11 milions, 11,07 milions d’euros. La qual cosa,
repeteixo, és una bona notícia que reflecteix, sobretot també, el progressiu sanejament de molts deutes
tributaris que es van cobrant amb executiva. La liquiditat també ha millorat, no significativament, però
ha passat del 2014, d’1,7 milions, és a dir, el saldo que hi havia a 31 de desembre amb les comptes
bancàries de l’Ajuntament, ha passat a 2,54 milions d’euros, la qual cosa reflecteix una certa i puntual
millora. L’endeutament es situa, financer, evidentment, l’endeutament se situa en 10,46 milions d’euros
amb un rati d’endeutament de 57,32 perquè, posant-ho una mica en context, val a dir que el límit legal
és el 110% i que, a partir del 75%, cal demanar autorització, com és el cas que després els explicaré. El
període mig de pagament es manté en 5,77 dies, molt per sota del màxim legal que és fins a 30 dies i
la capacitat de finançament que s’obté de l’execució pressupostària és positiva en 2,1 milions d’euros,
la qual cosa també, val a dir, que és també positiva. Pel que fa, evidentment, aquestes són dades de 31
de desembre que, sobretot, per la qüestió dels canvis que hi ha hagut amb la compatibilitat pública
imposats per l’ICAL, ha fet que molts ajuntaments estiguem presentant una mica més tard a la seva
aprovació el compte general. Lo normal és aprovar el compte general al juliol, enguany es fa al
setembre perquè, repeteixo, hi ha hagut canvis significatius en l’estructura comptable de les
administracions públiques. Evidentment, els deia que aquestes dades estan referides a 31 de
desembre, la qual cosa pot donar una certa sensació d’antiguitat, per la qual cosa els intentaré donar
una mica la situació que es troba actualment amb les reserves i cauteles que s’ha de fer perquè el procés
pressupostari de l’any de 2016 està en ple procés de desplegament. Pel que fa als ingressos, podem
dir que s’està, en línies generals, s’estan desenvolupant correctament, tot i la puntual volatilitat que
està havent-hi en l’impost sobre béns immobles, sobretot per l’existència d’inspeccions que afecten a
determinades finques del municipi i amb la conversió, canvi de qualificació del sòls urbanitzables
delimitats que també ens afecta d’una forma no significativa però sí evident. Hem de dir que hi ha una
certa i significativa baixada en l’impost de construccions i instal·lacions i obres que demostra que la
construcció encara no està evolucionant satisfactòriament en el nostre municipi. Esperem que es redreci
puntualment de cara al final de l’exercici però no esperem assolir, de moment, els nivells pressupostats
en el seu moment. Tot i això, el pes de l’ICIO és molt limitat, és menys del 2% dels impostos directes i
indirectes, la qual cosa no tindrà un impacte pressupostari remarcable. L’IAE, és a dir, l’impost sobre
activitats econòmiques, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i el de circulació i la plusvàlua estan
evolucionant d’acord amb el pressupost. Pel que fa a les despeses, també val a dir que hi ha un notable
alineament amb el pressupost, no havent-hi detectat desviacions que no puguin haver-se gestionat per
via de transferències internes de crèdit que han estat degudament instrumentades. Pel que fa a
l’endeutament, aquí sí que hi ha canvis rellevants. Per un cantó ja s’ha formalitzat, ja s’ha firmat, el
préstec amb el BBVA d’1,5 milions d’euros per finançar inversions. Aquest préstec és el que es refereix

a la darrera, al darrer expedient de modificació de crèdits referits a tot un seguit de processos d’inversió
al municipi. Es va demanar autorització a Economia i Finances, com és preceptiva, atès que amb el
paquet d’aquest préstec més el de l’IDAE es supera el 75%. Se’ns va donar d’una forma immediata a
primers d’agost i aproximadament la segona setmana del mes d’agost es va ja signar, la qual cosa ha
estat desemborsat i ja s’estan endegant els processos de licitació i/o adjudicació de les inversions
programades que estan finançades amb aquesta operació. Estem pendents, també vostès saben, de
l’aprovació, ja està licitat el tema de l’IDAE, el tema de l’enllumenat públic. Tenim, un cop estigui
adjudicada l’obra, tenim 60 dies per formalitzar el préstec i, un cop estigui formalitzat aquest préstec i
tenint en compte que hem signat el del BBVA, el rati d’endeutament se situarà al tancament de l’exercici
en el 79,92%. Com els he dit, ja vam demanar, per prudència, per prudència, autorització pel préstec
del BBVA, tot i que no assolíem el ràtio del 75 i, evidentment, tornarem a demanar autorització pel dels
4 milions, com ja es va anunciar en el seu moment. Haig de dir que, pel que fa a l’endeutament, sí que
hi ha un salt qualitatiu important però també hem de dir que la capacitat per absorbir-lo és evident, de
fet, Economia i Finances no ens ha posat cap problema, tot el contrari, hi ha una elevada velocitat en el
retorn dels préstecs, d’acord? Això sí que convé tenir-ho en compte en el context del desplegament
dels exercicis pressupostaris futurs. Estem, diguéssim, patint, dit entre cometes, que a partir de l’any
2016 i 2017 estem tornant els préstecs del FOMIT i els préstecs derivats del mecanisme de pagament a
proveïdors. Això farà que, de promig, a partir del 2017, tinguem que fer un retorn de capital aproximat,
cada any, retornar als bancs dos milions d’euros i amb un servei del deute, de dos milions d’euros
anuals, amb un servei del deute bastant limitat perquè els interessos són molt baixos. Concretament el
préstec de l’IDAE, ja saben vostès, que és del tipus d’interès zero; el préstec del BBVA, ens han donat
unes condicions molt avantatjoses, un 0,80 fix, deu anys, que és prou important, i els FOMITS [Inaudible
15:50] i els préstecs del mecanisme de pagament de proveïdors també estan molt alineats amb els que
es podria anomenar-se prudència financera. Finalment, per no avorrir-los, pel que fa la liquiditat,
simplement dir que aquesta es manté, sobretot perquè, es manté, sobretot perquè s’ha produït el
desembors dels préstecs i les evolucions dels ingressos i les despeses estan alineades amb els exercicis,
amb els plantejaments pressupostaris. L’única novetat o l’únic punt d’atenció que podem tenir en
compte és el deute que tenim amb la Generalitat, a hores d’ara, referir que el deute amb la Generalitat
era d’1,35 milions d’euros, tanmateix, amb el programa que va endegar la Diputació de Tarragona
d’avançament de crèdits, s’han finançat 197 mil euros d’aquest 1,35 milions d’euros, el deute pendent,
fa una setmana aproximadament, era d’1,15 milions d’euros. El risc que hi ha amb tot això, un risc
controlat, i els diré per què, i és que els efectes de l’execució dels pavellons generaran tot un seguit de
certificacions que serveixen de base per justificar les subvencions que es van demanar en el seu moment
per executar el pavelló de Miami, mitjançant el PUOSC, el pla únic d’obres i serveis de Catalunya, i el
pavelló de Mont-roig, mitjançant el PAM, en total estem parlant d’un milió setanta-quatre mil euros,
773 mil euros el pavelló de Miami, i 301 mil euros el pavelló de Mont-roig. Això és deute que encara
s’està en procés de generació i consolidació, esperem que la Generalitat, doncs, atengui puntualment
aquests pagaments perquè, clar, un deute de 2,23 milions d’euros amb l’Ajuntament, la Generalitat,
doncs, és una llosa relativament complicada de gestionar. Tanmateix, el control estricte de la despesa
mitjançant una previsió acurada de cobraments i pagaments i la renovació previsible que farem del
compte de crèdit d’1,6 milions d’euros, que el tenim amb una entitat financera però que no hem fet
servir encara, ens permetrà raonablement gestionar aquesta situació. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Gallardo. Per part dels grups, alguna pregunta o aclariment necessiten?
No? Sí? Ah, perdó. Per part d’Esquerra.
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Sra. Aragonès: Bueno, agrair la gran explicació que ens han fet, malgrat també ens hagués interessat
que aquestes explicacions també es poguessin dur a les darreres comissions d’Impuls econòmic que
l’hem, bueno, que suposo que no es van fer per la seva absència en aquestes comissions. Esquerra
Republicana no hi votarem a favor d’aquests Comptes Generals. Estem intuint que hi haurà i està
havent-hi molta despesa innecessària. Només per posar un petit exemple: tots aquests temes esportius
de grans esdeveniments i que resulten desastrosament econòmicament i que, a més a més, encara avui
no s’ha sabut quantificar amb números exactes quin cost ha estat el real per l’Ajuntament. Pensem que
els pressupostos haurien d’estar lligats als Comptes Generals i tenim molts dubtes que això sigui així,
tenim l’exemple d’aquesta creació de plaça de tresorer que els pressupostos no ho contemplaven. I, a
més a més, cal dir que una part d’aquests comptes corresponen a uns mesos del 2015 on nosaltres no
hi érem. Més que res per justificar el nostre vot en contra.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès.
Sr. Gallardo: Si em permet, si se’n recorda i ho pot consultar a l’acta, jo a l’acta de la Comissió de
Comptes sí que hi era i és allà on es va exposar el Compte General. A més a més, els recordo que en
aquella Comissió de Comptes, com sempre, la regidoria es va posar a disposició de tots els grups
polítics. Jo sé que hi ha grups polítics que han atès aquesta petició i s’han reunit amb mi. Sempre a la
seva disposició, per tant, les explicacions també es podrien haver donat en aquell moment. Sobre el
tema de la plaça de tresorer, és una imposició legal. No la crea l’Ajuntament perquè tingui ganes de
fer-ho. Creiem, fins i tot, des d’un punt de vista tècnic, que no és gaire necessari —perdoni les mosques,
m’estan, no sé si els ataquen a vostès, però a mi— la plaça de tresorer ve imposada per la [Inaudible
20:18], no és una decisió de l’Ajuntament, nosaltres la tenim prevista, l’acotem, complim amb la
normativa i, evidentment, establirem mecanismes per dotar-la amb el mínim cost per l’Ajuntament. No
sé si l’hi he donat resposta a tot plegat, però, bueno, crec que...
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Gallardo.
Sra. Aragonès: Perdoni, jo en cap moment he dit que la regidoria es negués a atendre’ns, eh! Es cert
que vostè es va posar a la disposició per a qualsevol aclariment però, d’alguna manera o altra, és una
reclamació que nosaltres estem dient que si es convoquen comissions temàtiques i són comissions, en
aquest cas, el tema passava per Impuls econòmic, doncs està bé que no hàgim de demanar una hora
expressament a la regidoria sinó que aquell dia també s’expliqui, no? És a dir...
Sr. Alcalde: Hi era, el regidor hi era en aquella comissió.
Sra. Aragonès: Sí, però, d’alguna manera, hi ha el punt de l’ordre del dia, correcte? I no es fa el
desenvolupament que es fa. És a dir, si teniu algun dubte, posi’s en contacte amb nosaltres. Val,
correcte, està bé. Però ja que hi ha la convocatòria d’una comissió també és el lloc idoni, dic jo, per fer
l’exposició com la que ha fet avui, per exemple. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies.
Sr. Chamizo: Sí, jo, a veure, nosaltres, el nostre vot també serà negatiu perquè el Compte General va
lligat al pressupost i el pressupost no vam poder ni debatre’l i llavors nosaltres votarem en contra. Sí

que tenim que agrair al Departament d’Intervenció que, bueno, les informacions donades i el gran
esforç que fan normalment.
Sr. Alcalde: Gracies. Senyor Aragonès, sí.
Sr. Aragonès: El que passa que nosaltres vam votar en contra del pressupost i, per coherència, no és
que tinguem res en contra de la liquidació però votarem en contra perquè vam votar en contra del
pressupost. No hi vam votar en contra?
Sr. Alcalde: Ni Convergència, ni vostès. Estem parlant del pressupost. Perdó, sí, perdó. No, no, no, no,
un moment, sí, ho aclareixo. 2015 vostè ha dit que no van tenir participació amb el pressupost, jo entenc
que es referia al 2016, que no és el que toca, d’acord?
Sr. Chamizo: Val, val, perdó.
Sr. Alcalde: I en el cas de vostè, estem parlant del pressupost del 2015 que no va ser aquest Equip de
Govern, part de l’Equip de Govern sí que el va aprovar, però la resta, no. Aclarit? Val. Passem doncs a
les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé, moltes gràcies.

1. En data 1 de juliol de 2016 l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte general
i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de l’informe d’intervenció
preceptiu.
2. En data 11 de juliol de 2016 l’interventor va emetre informe favorable de l’interventor relatiu al compte
general de la corporació, entitat pública empresarial i societats mercantils de capital íntegre municipal
corresponent a l’exercici de 2016, les principals conclusions del qual són les següents:
1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan
totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi 1.986.5602,32
euros.
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 4.534.161,88. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit
de2.537.617,81 euros.
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
2.976.266,11 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 87,08% i d’ingressos del
82,17%.
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de l’ens
local, aquest presenta una capacitat de finançament de 2.096.483,34euros euros, un
compliment de la regla de la despesa de 34.282,29 euros, i un rati de deute viu de 57,32% i un
PMP del darrer trimestre de 2015 de 2,67 dies i un import de pagaments de 2.091.483,34 euros.
5. 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 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del
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simplificat.
3. En data 1 d’agost l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
4. En data 24 d’agost de 20106 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. En data 23 de setembre de 2016 el secretari va certificar que el Compte General es va exposar al
públic durant el termini de 26 d’agost a 23 de setembre que durant el termini d’exposició pública no
s’han presentat objeccions o reclamacions.

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.
Per tant,
El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; grup mixt; C’s) , 6
vots en contra (grup municipal: CIU i ERC) i 1 Abstenció (grup municipal: FIC) acorda:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels
seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de
l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat
bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic
2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la part
expositiva

8. Afers sobrevinguts

Sr. Alcalde: El punt vuit seria afers sobrevinguts, entenc que no n’hi ha cap.
No hi ha cap assumpte a tractar
9. Mocions
1. 2016/1285 Moció que presenta el grup municipal ERC per aconseguir el desplegament de la fibra
òptica.
Sr. Alcalde: El punt nou, hi ha mocions, hi ha una moció per part del grup d’Esquerra.
Sra. Aragonès: Bé nosaltres vam presentar la moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica
a la Junta de Portaveus. Som conscients que el senyor alcalde ens va comentar que, d’alguna manera,
s’estan fent gestions, s’estan fent contactes perquè això sigui una realitat però, clar, no se’ns va donar
la informació, ni es va arribar a cap nivell de concreció exacte, val? Per tant, nosaltres pensem mantenir,
bueno, tal i com ha sigut, en la Junta de Portaveus ja vam dir-ho, no? És a dir, malgrat s’estiguin fent
contactes, s’estiguin fent gestions, veiem que no se’ns ha presentat cap mena de calendari ni temes
exactes que s’ha parlat amb Localret i, per tant, pensem que seria una bona opció mantenir la moció
perquè, a nivell de tota la corporació, poguéssim fer més pressió i adoptar més compromisos. Doncs
bé, la moció, una mica, el que proposa és això, que d’alguna manera, atès que l’accés a les xarxes de
comunicacions d’alta capacitat són molt necessàries per a àmbits tan diversos com l’educatiu,
l’empresarial o l’oci. També sabem que els entorns rurals, com pot ser el nostre, queden exclosos,
moltes vegades, d’aquests desplegaments de fibra òptica perquè, d’alguna manera, aquestes
empreses de telecomunicacions no veuen, d’alguna manera, el retorn econòmic de la seva inversió feta.
També perquè al nostre municipi es puguin donar els serveis a institucions, empreses i en els veïns i
veïnes en general, atesa l’existència del Localret, que un dels seus objectius principals és el
desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri a nivell territorial, atès el contracte de
telecomunicacions fet per la Generalitat, on es deixa la porta oberta perquè siguin precisament els
ajuntaments, poder aprofitar-nos d’aquest desplegament per l’operador adjudicatari. I, per tots aquests
motius, nosaltres a través d’aquesta moció volem arribar als acords d’instar a les principals companyies
de telecomunicacions a presentar els seus plans de desplegament al municipi, negociar-ho amb elles i
accelerar tot aquest procés per tal de tenir el servei de fibra òptica abans d’un any. També volem l’acord
que el govern municipal estableixi sinèrgies necessàries, aquest punt potser sí, tal com ha dit el senyor
alcalde, és el que s’està fent a través del Consell Comarcal, la Diputació, el Consorci de Localret i la
Generalitat de Catalunya per, d’alguna manera, fer més atractiu aquest desplegament de fibra òptica
al nostre municipi. I, res més, seria de forma resumida, seria aquesta la moció.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès. A veure, jo, a la Junta de Portaveus, li vaig comentar, crec que
era el moment de comentar-li, doncs de que l’Ajuntament estava treballant molt amb aquest tema des
de feia mesos. Clar, jo allà no li vaig especificar tot, una, perquè hi ha gestions que he fet jo directament,
n’hi ha d’altres que no he fet directament i no tinc la informació, jo en aquell moment, no la tenia. I jo
ja li vaig dir, crec que no era una moció per entrar, que entenia que no era una moció sinó, més bé, una
pregunta. Vostè fa una pregunta, jo li faig l’explicació i tal. Ens trobem que entra una moció que haurem
de votar en contra, per què? Perquè la tasca que ha fet l’Ajuntament fins aleshores ens porta de que la
fibra òptica a lo millor no és el més aconsellable per implantar dins el municipi donat l’estructura del
nostre municipi. Jo crec que aquesta moció podria haver estat perfectament bé com una pregunta
dintre del Ple, escolti’m, jo li hagués contestat el que li contestaré ara i li justificaré tot el que, la tasca
que estem fent, però, malauradament, hem de votar en contra de la moció perquè vostès fan esment,
únicament, el desplegament de la xarxa de la fibra òptica i hi ha d’altres alternatives més econòmiques
i més viables al nostre municipi per dur a terme i tenir el servei que es mereixen els nostres ciutadans.
A veure, nosaltres, és un treball que s’està portant a terme des de fa mesos, ja tenim un llistat
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d’empreses potencials que tenen plans de desplegaments per la zona. Tot i que es valoren altres
opcions, no tanquem aquesta porta i s’estan tancant reunions amb els representants d’Adamo,
Apfutura, Másmóvil i Telefónica. Ens diu que el govern municipal estableixi les sinèrgies necessàries
amb el Consell Comarcal, la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de Catalunya per fer més
atractiu el desplegament de fibra òptica al nostre municipi. Com li he dit abans, ja fa mesos que estem
treballant en aquest projecte, la primera de jornada de treball amb Localret, posterior a un parell de
sessions de treball internes per posar en marxa un equip de treball que emborsés el desplegament de
la fibra òptica, es va portar a terme el desembre del 2015. Després d’aquesta data, hem tingut fins a
tres trobades més, i comunicacions amb els seus serveis tècnics, que ens han assessorat en el llistat
d’empreses que hem demanat, esmentat, així com les possibilitats reals d’expansió de la fibra òptica
per tot el terme. Ens hem trobat amb el director de Localret, el senyor Xavier Furió, també amb el cap
d’àrea de Coneixement i Tecnologia, el senyor Lluis Albert, i també, tant en trobades a Barcelona com
al propi Ajuntament. Ens diu, tercer, que el govern municipal valori la possibilitat de formes de
desplegament de fibra òptica al municipi, contactar amb operadors locals i estudiar les diferents
implicacions que pot tenir el Consistori en aquest desplegament. Aquí li diem que, des de la creació
del Departament d’Innovació, Modernització i Excel·lència administrativa, es va traslladar aquest
projecte de desplegament de la fibra òptica que fins llavors s’havia portat directament des d’alcaldia.
Els tècnics del departament ens diuen que, per experiència d’altres municipis propers al nostre, que la
seva implantació és lenta i complexa degut a les obres necessàries per disposar de fibra en tot el
municipi i, en el nostre cas, degut a la seva dimensió i dispersió de nuclis, urbanitzacions, etcètera per
tot el terme, implica que encara sigui més difícil el seu desplegament. Tenint en compte això, des del
departament es treballa per aconseguir la disponibilitat d’una connexió a Internet similar a la velocitat
de fibra òptica però mitjançant la tecnologia 4G. Aquesta tecnologia actualment ja s’està implantant al
municipi, de fet, ja està disponible en algunes zones del nucli de Miami i, progressivament, estarà
disponible en tot el municipi. Aquest sistema permetrà que qualsevol ciutadà tingui una velocitat de
navegació d’entre 20 i 50 megabits per segon, que és el que ofereixen actualment els operadors de
fibra, o sigui, que és una alternativa molt més realista pel nostre municipi amb la complexitat de
dispersions de nuclis i el pot atractiu que té per les empreses la inversió que haurien de fer. A més a
més, segons el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, en el primer trimestre del 2018 es preveu que la
implantació de tecnologia 4G sigui una realitat en tot l’Estat. Per tant, i tenint en compte que aquesta
moció es troba desfasada en relació al treball que ja s’està fent a l’Ajuntament des de fa mesos i que la
tecnologia més adequada pel nostre municipi, a l’espera d’acabar de valorar-ho tècnicament,
probablement no sigui la fibra òptica, no votarem favorablement a la mateixa. Algun comentari? Sí.
Sra. Margalef: L’ordre d’intervencions no és per... com sempre?
Sr. Alcalde: Ho és. Ho és. Correcte, val. Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Velasco.
Sr. Velasco: Bien, Buenos días a todos. Como usted dice, es cierto, en la Junta de Portavoces nos dieron
las explicaciones oportunas y sí que estamos de acuerdo con muchas de las reivindicaciones pero
entendemos que podría haber sido preguntas realizadas en el Pleno o las explicaciones oportunas al
área de, concreta en este caso y podríamos perder, bueno, no perder, estar hablando de cosas algo
más interesantes. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias, señor Velasco.
Sra. Aragonès: Nosaltres fa gairebé tres setmanes que vam presentar aquesta moció, d’acord? Seguint
el ROM, d’acord?, respectem el ROM, presentem la moció amb el procediment que estableix el ROM
i aleshores, en principi, on s’ha de debatre la moció és a la Junta de Portaveus. Moltes vegades s’han
portat mocions a la Junta de Portaveus que després no han prosperat, d’acord? Per què nosaltres l’hem
seguit mantenint des de la Junta de Portaveus fins avui al Ple? Perquè tota aquesta feina que vostè està
explicant avui no me la va comentar el dimecres a la Junta de Portaveus, les explicacions que vostè em
va explicar referent a la moció no té res a veure amb tota, bueno, el que ha portat avui i l’argumentació

de que potser la fibra òptica no ens convé i que anem per una altra alternativa. Evidentment, si vostè
ens fa totes aquestes explicacions a la Junta de Portaveus, hi ha una feina del departament tècnic que,
d’alguna manera, asseguren que aquesta és la via, evidentment, que nosaltres, sense cap problema,
retirem la moció perquè veiem que s’hi està treballant, hi ha dates concretes, hi ha contactes concrets
i hi ha una alternativa concreta. El fet de que vostè a la Junta de Portaveus no em va donar cap tipus
d’argument sòlid que nosaltres tinguéssim algun indici de tirar la moció, vam decidir mantenir la moció.
Evidentment que totes les explicacions que vostè ha fet aquí, nosaltres doncs, bueno, ho trobem
correctíssim, que si hi ha un servei tècnic, que són els entesos, que si a més estem parlant d’un municipi
amb unes característiques molt, molt específiques i que hi ha un altre tipus d’alternativa i que és la
millor, doncs endavant. Repeteixo, si aquestes explicacions les haguéssim tingut a la Junta de
Portaveus, aquesta moció ja no tira endavant perquè l’objectiu és aquest: que el servei ens arribi i quan
més aviat, millor, sigui per un mètode o sigui per un altre.
Sr. Alcalde: Gràcies senyora Aragonès. Jo li vaig dir a la Junta de Portaveus que l’Ajuntament estava
treballant en aquest tema des de feia mesos, que jo havia tingut personalment reunions amb Localret i
que s’estava portant tècnicament. Ha de comprendre, i si no, pues ho sento, no puc tenir tota la
informació de passa per l’Ajuntament en el moment aquell. Jo sí que li vaig dir: “Escolti’m, retiri la
moció, plategi-la com a pregunta.” Home, li vaig dir: “Segur que vol passar aquesta moció?” Clar que
li vaig dir, home! Li vaig dir: “Escolti’m, hi ha molta feina feta.” Li vaig dir, això li vaig dir seguríssim.
Ara, em limitaré i cada vegada més a fer i dir segons quines coses sense tenir tota la informació. Per
què? Perquè amb la bona voluntat d’informar al màxim, la veritat, tot això em rebota després, em rebota
perquè si dic molt, perquè dic molt, i si dic poc, perquè dic poc. Què fer? Bueno, informe dels tècnics
sobre la tasca que estan fent, aquí hi ha una part que he fet jo personalment i una altra part que han fet
els tècnics i ara vinc aquí i li porto. Home, sí que li hagués pogut explicar en aquell moment si hagués
tingut la informació, tota, com ara, pues sí, sí que li vaig dir: “Escolti’m, és més, jo crec que no cal ficarla la moció”. No li vaig insistir, ni molt menys. Això és veritat. Però vostè va dir: “Sí, sí”. Clar, la situació
és aquesta. Sí?
Sra. Margalef: Bé, pel que fa a la seva moció, es tracta d’una moció de partit que no s’adapta al nostre
municipi en concret, tal i com ja ha apuntat el senyor alcalde, i des del mes de juliol corre com la pólvora
pels ajuntaments de Catalunya. Dit això, voldria pensar que sap que aquesta proposta, la d’aconseguir
el desplegament de la fibra òptica, esta inclòs entre les 278 propostes del Pla d’Acció Municipal, que
precisament es va aprovar amb el suport de la seva formació i entenem que són les accions que
pretenen dur a terme l’Equip de Govern durant aquest mandat. Concretament dir-li que en el PAM va
ser introduïda pel grup municipal de Convergència i la portàvem en el programa electoral. A més a
més, a la Junta de Portaveus ja es va explicar algunes de les accions que s’estaven duent a terme en
aquest sentit i li demanaria que, de cara a properes ocasions o mocions que pretenen presentar, si us
plau, que siguin d’accions que no s’estiguin duent a terme en el municipi o bé que no estiguin ni
incloses ja en el Pla d’Acció Municipal.
Sr. Alcalde: Sí, senyora Aragonès.
Sra. Aragonès: Resulta que, aleshores, si nosaltres parlem del PAM, no?, i tot el que està al PAM
s’executarà, tenim la certesa de que s’executarà tot?
Sr. Alcalde: Tenim la certesa? No, no, no tenim la certesa.
Sra. Aragonès: No tenim la certesa de que s’executarà, per tant, jo no sé pas quin problema hi ha en
que es pugui presentar una moció que parli d’alguna acció determinada en el PAM. Tot i així, ara parlant
amb el company, pensem, o sigui, pensem, trobem raonables i sobretot valorem molt bé la feina que
es fa o que s’ha fet amb l’explicació que ens ha explicat del departament de Tecnologia o d’Excel·lència
o Innovació, és una mica llarg...
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Sr. Alcalde: Innovació i Excel·lència administrativa.
Sra. Aragonès: Valorem molt i ara tenim coneixement de tota la trajectòria sobre aquest tema que s’està
fent, per tant nosaltres retirem la moció.
Sra. Margalef: Bé, en tot cas, el que poden fer per demanar informació d’una de les propostes del PAM,
presenta una instància o fa una pregunta per saber en quina situació es troba la primera proposta de
l’apartat 2.2 del PAM de Promoció econòmica.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Doncs per iniciativa de l’Esquerra retiraríem aquesta moció del punt nou i
passaríem, no hi ha cap moció fora de l’ordre del dia, urgent, ni res?
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt necessàries per a àmbits
tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci.
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament que vénen determinats
exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i que sovint els entorns rurals queden exclosos
d’aquests desplegaments de fibra òptica.
Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de fibra òptica i es doni servei
a institucions, empreses i als veïns i veïnes.
Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius està el “desplegament de les
xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest desplegament” i l’assessorament als
municipis en l’àmbit de les telecomunicacions.
Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la porta oberta que els
Ajuntaments puguem aprofitar-nos del desplegament fet per l’operador adjudicatari amb unes
condicions estipulades.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
proposa d’adopció dels següents
El Ple de l’Ajuntament retira la moció presentada.
Primer. Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus plans de
desplegament al municipi, negociar amb elles i accelerar-lo per tal de tenir servei de fibra òptica abans
d’un any.
Segon. Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el Consell Comarcal, la
Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de Catalunya per fer més atractiu el desplegament de
Fibra Òptica al nostre municipi.
Tercer. Que el govern municipal valori la possibilitat d’altres formes de desplegament de Fibra Òptica
al municipi, contactant amb operadors locals i estudiant les diferents implicacions que pot tenir el
consistori en aquest desplegament.
Quart. Instar la Generalitat de Catalunya a potenciar el desplegament de la xarxa de fibra òptica en tot
el territori català, així mateix com potenciar aquest desplegament gràcies als contractes de servei que
té aquesta amb diferents operadors de telecomunicacions.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal, la Diputació i el Consorci Localret.

10. Precs i preguntes
Passaríem, doncs, al punt deu que seria precs i preguntes. Per part dels grups, començaríem pel senyor
Aragonès, senyor Velasco.

Sr. Velasco: Sí, vamos a ver. Bueno, no sé el orden ahora, si ¿las primeras son las registradas? Vale, de
acuerdo.
Sr. Alcalde: Si quiere le damos respuesta a las que usted entró por registro, cada uno de los regidores
tiene la respuesta, como quiera.
Sr. Velasco: Sí, lo que pasa que me gustaría que me dieran respuesta pero me gustaría preguntárselo…
Sr. Alcalde: Ah, sí, sí perfecto.
Sr. Velasco: De acuerdo. Bueno, hemos, con el derecho de los regidores que tenemos a la información
hemos instado unas preguntas para realizarlas en el Pleno y están por registro. Y, bueno, desde
principios de junio, Ciutadans en Miami Mont-roig ha recibido varias quejas sobre la limpieza de las
playas de Mont-roig Badia, las cuales se han seguido detenidamente y, después de todo el verano,
hemos comprobado que por parte del Ayuntamiento no se ha dado una solución a las demandas de
los vecinos. Creemos que es una imagen lamentable para nuestros turistas y vecinos y preguntamos
concretamente: ¿por qué no se ha limpiado, primero, la riera de Rifà? Se ha limpiado, creo, a mediados
de agosto y ¿por qué se seguía y se siguen acumulando, no sé si ahora ya lo han retirado, la basura y
las algas delante de casas de nuestros vecinos? Que creo que esta es la solución que les dieron vía
Twitter, o se les contestó vía Twitter. Preguntamos también si no hay otro sitio donde depositarlas y si
no se pueden retirar, que quedasen realizados, sobre todo por la molestia de moscas, olores,
mosquitos, etcétera, etcétera. Gracias.
Sr. Alcalde: Sí, qui contesta primer? Val.
Sr. Pellicer: Bueno, en relació a la neteja de les rieres, li tinc que dir que no és competència de
l’Ajuntament, és a dir, és molt trist i vull fer èmfasi en això perquè l’Ajuntament es dedica contínuament
a fer actuacions que no li corresponen. Les neteges dels rius corresponen a l’Agència Catalana de
l’Aigua, és a dir, la Generalitat, la qual se li reclama anualment que faci les neteges. Arriba un punt que,
amb diner de les nostres butxaques, així de clar, sortim i netegem. Vam anar tard però, evidentment, el
procés és això, és a dir, d’aquí vull fer una crida i reclamar a la generalitat que compleixi les seves, amb
els seus compromisos i les seves... perquè nosaltres sí que a l’hora de pagar el cànon a l’Agència
Catalana ho fem puntualment i religiosament. Per lo tant, sento la tardança però sí que és evident que,
a les pròximes, tornarem a fer l’exigència a l’Agència Catalana i així, pues, si no arriba haurem de tornar
a sortir, aquest és el punt que, en referència a per què vam anar tard a netejar la riera. En referència a
per què es deixen uns munt d’arena i de pedres al llarg, no de Mont-roig Badia, al llarg de tota la platja
és el sistema que avui, pues, tenim i que doncs som capaços d’assumir econòmicament. És a dir,
nosaltres tenim zones de platja on es genera molta pedra i molta alga, val?, abans de passar la màquina,
passen a treure les bosses, tota la porqueria que hi hagi al màxim perquè la màquina no ho arreplegui.
El sistema representa trobar punts que siguin el menos impacte visual, que el tractor pugui maniobrar
i, després, que estiguin no allunyats de la platja perquè, sinó, representa que tota la costa limpiada
d’aquesta manera i això porta a que, doncs, se generin munts i que, el cas de Mont-roig Badia, que
som conscients que el tenim que millorar perquè hi ha uns veïns que estan al costat i les algues, al seu
moment, produeixen per la seva descomposició o el que sigui, intentem millorar aquest punt. Però,
bueno, les nostres platges són les que són, tenim dotze quilòmetres de platja, en netegem cada dia,
cada dia, més de sis quilòmetres i hi ha zones que... Hi ha hagut èpoques que es posaven a les puntes
dels barrancs perquè quan vingui ara un aiguat torni a refer aquesta arena o aquesta pedra a dintre el
mar. Li faig referència, jo no vull canviar el sistema de netejar les platges del municipi, eh! però sí que
li tinc que fer referència a unes Jornades que vaig assistir l’any passat per temes de manteniments de
platges. És a dir, sí que sé que volem, i ho diré així clarament, platja Cristall quan al matí no està ben
neta, ben aplanada, la gent es queixa però la revisió de les platges també bé perquè nosaltres li traiem
les pedres i les algues. A moltes zones del litoral mediterrani s’han aconseguit regenerar platges a
través de deixar les algues...el que passa és que els nostres banyistes i els nostres usuaris no estan
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acostumats i això fem...Això no justifico que aquesta zona de Mont-roig Badia es tingui que millorar o
es tingui que fer el més immediatament possible la seva retirada. I, llavors, no sé si m’ha quedat alguna
contesta per a fer-li?
Sr. Velasco: No se puede... A nosotros lo que nos llamó la atención fue la pila y la montaña que había
allí.
Sr. Pellicer: Jo tinc, jo li podria ensenyar aquí una foto feta el dia, és un informe fet el dia, no té més
d’un metre d’alt aquesta pila, segur que en té una altra que d’això, és a dir, però a lo millor m’han portat
la foto que era la menys alta. Escolti’m, escolti’m...
Sr. Velasco: En este caso…
Sr. Pellicer: És a dir, jo, el que sí que he fet, una cosa, dintre de l’àrea que es porta, demanar un informe
de perquè tot això, i llavors, evidentment, i si vol li puc traslladar aquest informe per escrit, evidentment,
a vostè, no hi ha cap mena de problema.
Sr. Velasco: Se lo agradecería, de todas formas, a ver, no es cuestión de la grandeza de la pila o la altura
de la pila, no, pero lo que sí que es, lo que sí pedimos es que se realice esta gestión un poco más
acelerada porque nosotros hemos accedido a este espacio, pues que muchos vecinos se nos han
quejado.
Sr. Pellicer: No, no, ho entenc.
Sr. Velasco: Luego, le quería comentar también, cuando se hace la retirada de la arena de las playas se
ha hecho en la riera de Rifà, evidentemente, la lleva el ACA, pero esta tierra ¿quién es la que lo deposita
en la riera?
Sr. Pellicer: ¿Estos montones?
Sr. Velasco: Sí.
Sr. Pellicer: Nosotros.
Sr. Velasco: De acuerdo, Y seguramente habrá que revisar el sistema de recogida o de cribado de la
arena porque nosotros cuando asistimos, con la foto que tenemos allí, allí había bolsas, plásticos, con
lo cual vuelvo otra vez a [Inaudible 45:26]. Habría que discutir, es cierto, es una playa natural y que lo
mejor tendría que ser no retirarlas, pero este es otro tema. Gracias.
Sr. Pellicer: Yo le hablo del aspecto con demostración real.
Sr. Velasco: Gracias por las explicaciones.
Sr. Alcalde: Gracias. ¿Alguna pregunta más?
Sr. Velasco: Perdón, esta era pregunta registrada. Queríamos hacer ahora una serie de preguntas. En
este caso, queríamos que nos daría alguna explicación, que se lo agradecemos que nos la daría en la
Junta de Portavoces pero nos gustaría que nos aclararía un poco más la nueva publicación “Comunica”
porque, bueno, desde Ciudadanos creemos que con las explicaciones que se nos dieron, pues, nos
llama la atención el tema, el número de ediciones, ¿no?, ediciones en catalán, seis mil, en castellano,
dos mil, el espacio como se buzonea esta revista, el buzoneo, las que se hacen en catalán se hacen en
buzón, las de castellano, según indicaciones, se hacen en espacios municipales para que el vecino tenga
que ir a buscarlas, etc., etc. Creemos y estamos de acuerdo que es una revista que coincide para, como

informativa, que se haga llegar información a todos nuestros vecinos, que es una demanda que estaba
incluida en el PAM, coincidimos también con usted en la revista que hay que pensar en la gente mayor
y en los ciudadanos con menos medios digitales, pero en lo que sí que no coincidimos con usted es
que dice en su artículo, que lo tengo por aquí, claro, nos llama mucho la atención cuando dice: “esta
información llega en condiciones de igualdad”. Nos gustaría que tendría en cuenta, vuelvo a decir lo
mismo, que cuando hacemos las intervenciones, hemos recogido muchas quejas de nuestros vecinos
para que se invierta ese gran porcentaje y, creo, que en ediciones anteriores el “Comunica” era una
revista bilingüe que se utilizaba y usted argumentó que era tema de costes. Creemos que, bueno, que
tenemos un municipio y depende en qué áreas, castellano y catalán parlante y que lo mismo que han
hecho, y nos comentó, el buzoneo para sitios concretos, pues, también se podría pensar que hay
espacios donde se utiliza más el castellano y se le podría hacer llegar estas ediciones. Nos gustaría que
nos explicaría algo más. Gracias.
Sr. Alcalde: El criterio que se ha seguido para la edición de este “Comunica” ha sido, pues, hacer una
única edición, antes se hacía bilingüe, en este caso, seis mil en castellano y dos mil en catalán. No
tenemos, en estos momentos, en el Ayuntamiento…perdón, al revés, “sis mil en català i dos mil en
castellà”. No tiene el Ayuntamiento en este momento información para decir en este buzón ponemos
en catalán, en este buzón ponemos en castellano, en este buzón, no lo tenemos, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que hemos hecho es fijar un criterio, ¿de acuerdo?, para todo el mundo en catalán en todo
el municipio, y dos mil, en castellano, que lo pueden ir a buscar en distintos puntos del municipio. En
esta ocasión la distribución del “Comunica” se ha hecho por medio de una empresa contratada y la
previsión es que en la próxima edición del “Comunica” este reparto se haga desde los servicios desde
el Ayuntamiento, ¿de acuerdo?, que sea el propio Ayuntamiento que haga el buzoneo. Ya expliqué el
motivo, ¿de acuerdo? Uno, porque las empresas hacen un buzoneo a destajo y no saben si son
segundas o primeras residencias y nos encontramos que muchos “Comunica” están seis meses en los
buzones, hacen muy mal efecto y, entonces, esto lo queremos evitar y por eso lo vamos a hacer
directamente desde los servicios, desde el Ayuntamiento. Vamos a estudiar la manera de que aquel
ciudadano que lo quiera recibir en castellano, lo comunique de alguna manera al Ayuntamiento para
que cuando se vaya a hacer el reparto sepamos que el buzón tal va en castellano, y ya está. Pero ahora
teníamos que partir de una manera y hemos entendido que esta era la más correcta. Es muy difícil
contentar a todo el municipio y lo que no pretendíamos, ni muchísimo menos, es que nadie se sintiera
discriminado. Lo hemos hecho de esta manera, en estas condiciones, y la intención para el próximo
ejemplar intentaremos llegar mejor a los ciudadanos, mejor si cabe.
Sr. Velasco: Sí, pero cuando me comenta que se llegará mejor es que ¿se igualaran estos porcentajes?
Sr. Alcalde: No, irá a demanda. Le digo lo que le he dicho antes, no sabemos en qué buzón poner en
catalán o poner en castellano, entonces yo creo que es, en un principio, si algún ciudadano la quiere
recibir en castellano, lo comunica, dice: “Oye, yo lo quiero recibir en castellano”, entonces se…Siempre
nos parece mucho mejor esto y no hacerlo bilingüe y encarecer el coste que no hacer esto, vamos, es
un criterio, puede haber seguramente muchos más, la próxima edición vamos a utilizar este criterio.
Sr. Velasco: Lo que nos llama la atención, cuando me está hablando de criterios económicos, creo que
en equipos de gobierno anteriores, cuando había menos posibilidades económicas, se redactaba en
bilingüe y no había ningún problema. Bueno, yo, como no tenemos los datos económicamente de lo
que nos cuesta, podríamos, pero personalmente creo que será menos económico entregarla en un
formato único que no hacer doble tirada, pero, bueno, eso…
Sr. Alcalde: No, no, realmente no, eso ya está estudiado, ya está estudiado. El coste de cada ejemplar
son treinta céntimos, ¿de acuerdo? Está estudiado, pero lo que no queremos es, bueno, entendemos
que sí que hay una parte importante de la población de nuestro municipio que habla castellano y
tenemos que darle respuesta, pues esto lo haremos si nos solicitan el que le demos el “Comunica” en
castellano, yo creo que es un buen servicio al ciudadano, ¡no sé! En vez de hacer un despliego como
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se hacía, antes lo que hacíamos era una empresa de distribución, se repartía por todo el municipio,
había “Comunica” que se tiraban cuatro y cinco meses en los buzones, daba mala imagen y ¿qué
hacemos ahora? Hombre, esta vez, contratar a una empresa para hacer esto pero, de cara a la próxima
vez, el propio servicio del Ayuntamiento que se dedican ya y conocen perfectamente donde vive la
gente pues van a hacer el…Aun así, seguramente, se quedará alguna cosa más, pero lo que intentamos
es llegar a la población en las mejores condiciones posibles y dando el mejor servicio posible.
Sr. Velasco: De acuerdo, gracias.
Sr. Alcalde: De nada.
Sr. Velasco: Tendríamos que, vale, queríamos preguntar, las rotondas, concretamente de las entradas
a los dos núcleos municipales, tanto por Miami como Mont-roig, que son de actuación de la
Generalitat… ¿Sí? Tengo las fotos aquí, se las digo ahora exactamente. En Mont-roig, bueno, en Miami,
las dos rotondas que tenemos cuando cruzamos la autovía del Mediterráneo, ¿sí? Son del Estado, ¿no?
Mi pregunta es, el mantenimiento de estas rotondas, ¿el gasto de luz corre por parte también del
Estado? ¿Tanto en Mont-roig como en Miami?
Sr. Alcalde: No, tanto en un sitio como en otro, las rotondas de las salidas en Miami y en Mont-roig, de
la A7 son del Estado y el mantenimiento, concretamente la de Mont-roig, a partir de ahora…ho farem
nosaltres? La de l’A7? Ja ho sé, ja ho sé, però a l’A7 també. Vale, estas se van a hacer, hasta ahora, no,
pero se hace el mantenimiento lo hacemos nosotros. Y el alumbrado, tanto de una como de la otra,
estoy hablando de las del Estado, corre a nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Respecto a la rotonda de Montroig, esta de aquí, es de la Generalitat, el mantenimiento, el ajardinado y el alumbrado corre a cargo
del Ayuntamiento. Por lo tanto, las rotondas de los diferentes países que tenemos en nuestro municipio
corre a cargo del municipio…
Sr. Velasco: Como me argumentaba antes con la carencia que tenemos de ingresos económicos y la
carencia que tenemos de tener rotondas en nuestro municipio que no tienen ni luz ni están
acondicionadas, hombre, antes con el tema también de la ACA, que nosotros somos un ayuntamiento
excesivamente bueno y corremos con esos gastos, mi pregunta es: ¿luego se le reclama a la institución
competente para que nos lo abone?
Sr. Alcalde: No, no, no, aquí es como lo del ACA. O lo hacemos o no se hace, entre no hacerlo y que
se quede como pueda estar, opta… Pero no en este caso, son muchas las competencias que asume el
municipio que no le pertocan, muchísimas y que cuestan mucho a los ciudadanos. Bueno, entendemos
que las rotondas, las entradas al municipio, las que podrían ser la puerta de entrada, pues tienen que
estar en unas mínimas condiciones, todavía quedan algunas que se tienen que arreglar pero el criterio
es, bueno, hacer el mantenimiento necesario para que estas rotondas se encuentren en buen estado
porque creo que es, creemos que es una buena imagen para el municipio, un municipio turístico como
el nuestro, y aunque no lo fuera es bueno que tengan una, que estén bien cuidadas.
Sr. Velasco: A ver, entendemos que, por su puesto, lo primero es alumbrar y acondicionar estas pero
nos llama la atención, se lo, se lo, volveremos a estudiar el tema más concreto porque creo, vuelvo a
decir, que nuestros medios económicos no son tan excesivos para hacernos cargo de todo esto. Creo
que se le podría, con tiempo, reclamar al organismo competente. Aunque tarden en pagar lo que sea,
pero al final pagaran lo que les corresponde. Yo no estoy diciendo que no tengamos que hacerlo, sino
que se le podría reclamar.
Sr. Alcalde: Sí, a ver. Lo que pasa que, a ver, la rotonda de aquí, de la Generalitat, la hizo el
Ayuntamiento, la decoró el Ayuntamiento, la rotonda del Estado la decoró el Ayuntamiento, ¿vale? Y el
alumbrado lo puso el Ayuntamiento. La Generalitat o el Estado no van a coger y van a dejar la…
Primero, no las hubieran dejado como están ahora y, segundo, ellos como mucho pondrán una tela,

arena y cuando estén las ramas a 1,40 o a 1,50, vendrá uno, cortará y se irá, ¿de acuerdo? No te hacen
entrega de una rotonda en buenas condiciones y además te hacen el mantenimiento, no. Precisamente,
ellos lo que intentan es quitarse temas de encima y lo que se llega es a un acuerdo, no pasa solo en
este municipio, pasa en muchos, lo que intentan es decir: “Bueno, tenga usted la rotonda, cuídela
usted”.
Sr. Pérez: Una cosa, solo, y así acabo. Nosotros llamamos a las administraciones a pedir que arreglen y
que iluminen, pero si cualquiera de los que estamos aquí cogemos una variante ahora, de salida, a lo
mejor, desde Tarragona, verás que todos los accesos de aceleración están apagados, simplemente,
porque con la crisis, entre que ellos se han quedado sin dinero y mucha gente les han robado el cable,
no la iluminan. Ya vamos a pedir a la Generalitat que nos acondicionen las plazas pero, claro, te dicen,
primero no tienen partida, segundo, que no tienen dinero. En el caso de Mont-roig, pues, es una
carretera y es una carretera importante y, como muy bien dice el señor alcalde, intentamos llegar a
acuerdos, que la arreglan un poco y nosotros la alumbramos o la pagamos. Si ya te están diciendo que
no iluminan ni tan siquiera los accesos a la variante, tampoco iluminan las rotondas. El caso de la de
Miami, tanto una como otra, nos pasaba el mismo problema. Como muy bien dice el señor alcalde, es
una entrada a Miami, al municipio, nosotros fuimos a Tarragona con el Hernández, me parece que se
llama, con el director allí, a hablar con él, y nos dijeron que no tenían dinero y que si queríamos
repararlas y alumbrarlas nosotros que lo hiciéramos nosotros. En este caso, ese vial, es una calle que es
municipal, con lo cual, aunque esté dentro de una rotonda, sí es verdad que tiene una aceptación tanto
del MOPU como de carreteras, pero es un vial también nuestro. Entonces, claro, visto que ellos no van
a hacer nada y nosotros entendemos que es un vial y damos una mejora a la gente porque, de hecho,
son dos puntos bastante complicados por el desnivel que tienen y usted sabrá que han habido algunos
accidentes, estando iluminada y sin estar, por lo menos, que no puedan decir que no está iluminada.
Cuando hicimos el proyecto de alumbrado de Gil Vernet se incluyeron esas dos rotondas para
adecentarlas e iluminarlas pero no te van a dar dinero porque no lo tienen. Entonces, o las dejamos tal
cual están, la gente tampoco va a saber si esa calle es nuestra, si el alumbrado depende de nosotros…
Nosotros lo que intentamos al mejorarlas es dar una buena imagen, nada más. Ya lo pedimos, ¡eh! Pero
no hay.
Sr. Alcalde: Gracias.
Sr. Velasco: Sí, nos queda, era la última pregunta para recordarle que, casi viene un poco al caso de la
señora Aragonès, de la moción que había presentado, le preguntamos sobre las mociones que se
presentaban en el municipio, los diferentes grupos, que salen aprobadas, casi iría un poquito en esa
línea, me gusta la exposición que ha hecho porque al final de un año, es este caso, Ciudadanos, ha
presentado mociones aprobadas y nos gustaría que nos diría el estado en el que están o un informe,
cual ha sido, cual es la situación. Creo que es coherente. También podríamos plantear hacer una moción
de mociones pero creemos, estaríamos en el mismo caso y nos lo hemos pensado. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias. Para el próximo pleno lo que haremos es un resumen de todas y les haremos llegar
en qué situación se encuentra cada una de las mociones, ¿de acuerdo? Senyora Aragonès, si us plau.
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres volem fer un prec, malgrat ara a través del “Comunica” hem vist que s’està
duent a terme tota l’administració electrònica mentre que no es faci... A veure, hem rebut veïns i veïnes
que en el web hi ha penjada la instància genèrica. El prec és: hi hauria la possibilitat de poder penjar,
com a mínim, dos models més dels altres més específics, els que s’utilitzen més, per exemple, permisos
d’obra?
Sr. Alcalde: No, no, no li sé dir, el que passa, el que sí que li dic, a partir de res, tot això canvia, d’acord?
O sigui, ja no caldrà tenir un model determinat sinó que ja directament els...
Sra. Aragonès: A partir de res, val...
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Sr. Alcalde: A partir de res en política el temps és molt relatiu.
Sra. Aragonès: Per això...
Sr. Alcalde: A veure, el nou, sí, la setmana passada vam fer una jornada per part del secretari,
pràcticament a tots membres de l’aparell administratiu de l’Ajuntament, les empreses, pel tema de
l’aplicació de la nova llei d’administració local. Aleshores, nosaltres també ja tenim signat l’adquisició
d’un nou programa de gestió d’expedients que tot això ens comportarà...No li puc dir que en el proper
mes ni mes i mig, estem damunt del tema i som conscients de que estem molt endarrerits i que hem
d’agafar...però, com tot, és molt més fàcil començar de nou que no adaptar-te al que tens i aleshores
ens està costant una mica més en aquest sentit.
Sra. Aragonès: Era més que res per saber si això anava per termini mitjà o llarg perquè, clar, la majoria
de gent va al web a utilitzar la instància genèrica i després quan va a registre li diuen que aquella no és,
que ha de ser una específica, no? Res més. Preguntes, pel senyor Pellicer. Li hem demanat un parell o
tres de vegades, em sembla que és la tercera vegada, que si ens podia facilitar documentació del tema
de les obres de la Casa de Cultura, per saber...[Inaudible 1:01:55] Sí, vam quedar l’última vegada que,
ah, val. Respon el regidor Pellicer però no es pot transcriure per manca de so [Inaudible 1:02:00] Sí, sí,
això ens ho va explicar el juliol. [Inaudible 1:02:10] Sí, era una mica per saber això, perquè suposo que
hi ha una memòria i aleshores hi havia algunes, un projecte, i aleshores hi havia unes partides que ja
estaven executades, que la memòria ho contemplava, i era per saber quines mesures ja estaven fetes i
les que es faran de nou. Val perfecte, gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sra. Aragonès: Al senyor Pérez, potser una pregunta pel proper Ple perquè potser no m’ho sabrà dir.
No sé si és exactament vostè, eh, faig la deducció. A veure, s’ha encarregat un estudi, un estudi,
assessorament, amb la contractació d’una empresa, AGS4 Adventia, per un import de quatre mil vuitcents euros per a la implementació d’una activitat en un solar municipal que l’Ajuntament té a Bonmont,
per equipaments. Aleshores ens interessaria saber per quin objectiu o finalitat s’ha contractat l’estudi
aquest, és a dir, quina referència, o sigui, aquesta activitat, a quina referència fa, perquè sí que parla
una mica sobre, ens explica que és una activitat centrada en l’oferta i l’oci esportiu però no es concreta
exactament de quina seria l’activitat.
Sr. Alcalde: Sí, també la regidora, és més de Promoció econòmica i també des d’alcaldia. El pla parcial
de Bonmont va generar, entre altres coses, cinquanta i pocs mil metros quadrats d’un solar destinats a
equipaments. Aquest solar es troba en un extrem del camp de golf i el que ha encarregat l’Ajuntament
és a una empresa que faci una proposta o diverses propostes de quina implantació podria dur-se a
terme en aquest solar. El que volem és fer una instal·lació i, ja ho deia, ho diu, ja ho ha comentat vostè,
una, li traiem profit a aquesta parcel·la qualificada com equipaments i que sigui una cosa beneficiosa
pel municipi.
Sra. Aragonès: O sigui que, aleshores, si ho he entès bé, estem parlant de gairebé cinc mil euros només
perquè una empresa ens digui el que es pot fer allà?
Sr. Alcalde: No, el que es pot fer, no, diferents alternatives. El que pots fer urbanísticament ja ho sabem,
val? El que fan és un estudi de mercat, van, tenen contactes amb altres empreses i valoren diferents
opcions del que es podria implantar allà.
Sra. Aragonès: Val, gràcies. Una pregunta per l’Angel, senyor Redondo. Bueno, era més que res per si,
suposo que sí, però era per confirmar-ho. Si l’Ajuntament i la seva regidoria ja tenen coneixement de la
denúncia, si els ha arribat alguna cosa de l’Associació contra la tortura i el maltractament animal ha

presentat al servei territorial de joc i espectacles. Respon el regidor Redondo que no es pot transcriure
per manca de so [Inaudible 1:06:11] Només per la premsa? Encara no. Val, aleshores ens podria explicar
si realment vostè pensa que aquesta denúncia tindrà recorregut, ens podria explicar si té coneixements
dels fets que aquesta plataforma denuncia, creu que hi ha fonament, no hi ha fonament?
Sr. Redondo: Aquesta informació ens va arribar dimarts per la premsa, no hem valorat encara quina, o
sigui, la denúncia com està feta, si té fonament, no l’hem valorat. A veure si d’aquí al següent Ple ho
valorem, pues ja li comentaria.
Sra. Aragonès: Val, però d’alguna manera vostè ens podria avançar, això va ser per la Festa Major de
Sant Jaume, no? Vostè ens podria avançar com va anar el correbous a Miami a aquella data? Com es
van succeir...?
Sr. Redondo: Que jo sàpiga, va anar molt bé, hi va anar molta gent, va haver un parell d’accidents, un
noi que es va fer mal a un genoll i un altre, o una noia, però jo, com no vaig anar, però no tinc, no tinc
cap feedback que hi hagi cap problema més enllà dels accidents que hi ha quan hi ha un munt de gent
amb una vaqueta. No tinc cap feedback de que hi hagi hagut...El que sí és veritat, una vegada esta
denúncia està allí, analitzarem a veure el què per...
Sra. Aragonès: Val, perfecte, agrairia que ens pogués mantenir informats de com evoluciona el tema.
Sr. Redondo: Molt bé.
Sra. Aragonès: Quan ho rebin, a veure quina actuació prendrà l’Ajuntament, val? Gràcies.
Sr. Redondo: D’acord.
Sr. Alcalde: És tot senyora Aragonès?
Sra. Aragonès: No. Després tinc una pregunta pel proper Ple perquè probablement no me’l podran
contestar, que a veure si em podrien explicar una despesa d’una defensa jurídica que a l’Ajuntament li
costa uns dos mil vuit-cents euros?
Sr. Alcalde: Val.
Sra. Aragonès: Disset d’agost.
Sr. Alcalde: Del?
Sra. Aragonès: Disset d’agost.
Sr. Alcalde: Va passar per Junta o algo?
Sra. Aragonès: Junta de Govern.
Sr. Alcalde: Val, d’acord.
Sra. Aragonès: Val aleshores un, vull explicar un tema a la regidoria de Polítiques d’igualtat.
Sr. Alcalde: Però és una pregunta?
Sra. Aragonès: Bueno, és una pregunta, sí, vull demanar una explicació, sí. A veure, no recordo massa
bé, però jo diria que va ser al Ple del maig o del juny, que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es va
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adherir al Pla de Polítiques de dones del Consell Comarcal del Baix Camp. Fa quinze dies es va celebrar,
al mateix Consell Comarcal, la primera assemblea del Consell Consultiu de les dones, en aquest consell
consultiu hi som representades totes les dones regidores de la comarca. La finalitat d’aquesta trobada,
contextualitzo una miqueta per la gent que no conegui una mica el tema, la finalitat d’aquesta trobada
era la de concretar l’organigrama i aprovar-lo per ja poder començar a treballar en aquest Pla d’igualtat
de la comarca. Havíem d’escollir entre totes les presents i, per tant, triar de forma consensuada, la Junta
permanent d’aquest òrgan, alguns càrrecs de la permanent són càrrecs electes, per tant, han de ser
regidores. Bé, la meva sorpresa o la nostra sorpresa, dic la meva perquè jo formo part d’aquest Consell
Consultiu pel mer fet de ser regidora, va ser quan alguns d’aquests càrrecs de la Junta permanent ja
tenien noms i cognoms. Molt concretament, el càrrec que a nosaltres, per territori, ens afecta, que és
el territori zona costa de Mont-roig del Camp nucli i Miami, bueno, pues hi havia el nom de la regidora
de polítiques d’igualtat del poble, hi havia el nom d’Esquius, aquest càrrec ja estava assignat. Pensem
que això és un fet inadmissible i una falta de consideració, que la regidora utilitzi la seva posició de
regidora de l’Equip de Govern per autoproclamar-se membre d’aquesta permanent comarcal sense
haver-ho consensuat amb la resta de regidores del consistori. Jo no sé què pensaran les regidores de
Convergència i Unió i la senyora López, Pérez, perdoni, del grup Socialista, els va vostè informar
d’aquesta decisió? La comparteixen? No hagués estat més lleial que si totes vam aprovar un pla
d’igualtat, totes som membres d’aquest consultiu de dones com a regidores del nostre municipi, la
regidora de torn ens hagués pogut reunir i haguéssim pogut consensuar entre nosaltres si algú de
nosaltres, no?, tenia la voluntat de participar de forma més activa en aquest Consell Consultiu? I una
altra pregunta, per què la zona costa de Miami ja tenia el nom assignat de regidora en quan no hi havia
cap altra municipi que tenia assignat nom? No sé, si és que tenim tractes especials o tenim alguns
privilegis.
Sra. Esquius: És que no és cert.
Sr. Alcalde: No, ja està. Consell Consultiu de les dones és un Consell del Consell Comarcal, va venir la
presidenta, em va dir: “Voleu estar dintre el Consell?”, vaig dir: “Sí, evidentment”, dic: “Em sembla
malament que només estigui format per dones però això ja és un tema que us heu d’arreglar, però em
sembla molt malament, d’acord? però, bueno...” I, evidentment, evidentment qui ha d’estar al Consell
Consultiu de les dones? La regidora del nostre municipi que té aquesta tasca, no, ni li vaig consultar a
ella. Vaig dir, escolta, ha d’estar ella, per què? Perquè és la persona. Si estava allà, si estava posada allà
o no estava posada allà, això és un tema de l’organització i de com s’organitzen al Consell aquest. Ara,
a mi, com a alcalde, em van preguntar si volíem ser, vaig dir que sí, i el més lògic és que estigui la
regidora que té competències en aquesta àrea. No sé, potser hi ha altres exemples que regidors que
tenen responsabilitat de prendre decisions d’altres àmbits de l’Ajuntament i tampoc van preguntant a
la resta de regidors. Jo vaig entendre, escolta’m, té una delegació, aquesta regidora ha de fer-ho.
Digues.
Sra. Esquius: Jo vull puntualitzar que això que acaba d’explicar la regidora, tal qual ho ha explicat, no
és cert. És cert que l’alcalde, quan li van preguntar, ell va dir això, “sí ens agradaria”, però els papers
que es van exposar en aquell dia no hi havia cap nom, s’havia d’escollir i l’únic que va fer la consellera
és proposar que fos jo. Però, a partir d’aquí, es va exposar i tothom va decidir, més o menys, una altra
cosa perquè hi havia dos municipis de costa només, vull dir, Mont-roig i Hospitalet, Hospitalet no hi
tenia cap problema fins que va haver una exposició per part de regidores d’Esquerra de per què havia
de ser aquesta regidora i no una altra. Entenc que la queixa del municipi d’Hospitalet és totalment lícita,
la queixa general no la vaig entendre perquè, en definitiva, estem parlant del municipi de Mont-roig i,
com diu l’alcalde, si des d’aquí jo porto les polítiques d’igualtat, semblaria lògic que ho portés jo.
També he de dir que la proposta també ve perquè jo vaig acudir a totes les sessions prèvies de treball,
que hi va haver bastantes sessions prèvies i jo vaig mostrar un interès específic per aquestes polítiques
d’igualtat perquè, bueno, a part que és la meva àrea, m’interessa, i per això se’m va proposar, però
només proposar. Les regidores de Convergència estaven allà, saben que no hi havia cap nom en
aquests papers, i que va ser una proposta que s’havia de votar. I quan es va votar, es va considerar una

altra cosa amb la qual jo vaig estar d’acord. Si, a més vull afegir que jo no vaig obrir la boca en tota la
sessió.
Sr. Alcalde: Gràcies, no continuarem el tema.
Sra. Aragonès: Només una puntualització.
Sr. Alcalde: És un tema que marxa del nostre àmbit d’actuació. [Inaudible 1:14:50]
Sra. Aragonès: Aquesta inversió...
Sr. Alcalde: Si em permet un moment, senyora Aragonès, si em permet un moment, he començat a
parlar, he començat a parlar i em deixa acabar, d’acord? No entrarem en aquest tema perquè és un
tema personal i, a més a més, no és directament, no ens afecta directament, no ens afecta directament,
d’acord?
Sra. Aragonès: No, no.
Sr. Alcalde: Hi ha un consell, d’acord?, i ja està. És el consell, val?, qui tal. I, ja li dic, qui va proposar a la
regidora? Vaig ser jo, a mi em van preguntar, i la regidora... Per tant, si té algun problema, el té amb
mi.
Sr. Chamizo: Jo crec que, més que per al·lusions, com les dos regidores de Convergència i Unió estaven,
jo crec que, al menys, sentir la seva explicació.
Sra. Aragonès: Sí, però deixeu-me contestar a l’al·lusió, no?, si us plau?
Sr. Alcalde: Sí.
Sra. Aragonès: Quan jo dic noms i cognoms, dic que va ser proposada, no estic dient que estigués
escrit en el paper. Estava ja assignat aquest membre, estava assignat amb el nom, en quan als altres,
s’havien d’escollir.
Sra. Garcia: Bé, nosaltres, tant l’Imma com jo, vam ser en aquesta reunió, sí que és cert que quan la
presidenta del Consell va proposar a la Núria Esquius com a membre representant, a nosaltres ens va
semblar bé, entenem que ella és regidora de l’Ajuntament, porta aquesta àrea i porta temps treballant
en aquest tema. Però sí que és cert que després, quan es va proposar, perquè hi havia altres
candidatures, que es fes primer a votacions, vostè es va presentar i també ens semblava bé que
estiguessin, tant l’una com l’altre. Vam estar plantejant, si hi ha la Núria i també la Irene, doncs també
ens presentem nosaltres i ens vam apuntar totes al final. Sí que és cert que, després, parlant-ho amb
l’Imma, vam valorar que, home, jo crec que ja hi havia la Imma, ja hi havia la Irene, no calia que hi hagués
tanta gent perquè ens representés i creiem que estarem ben representades. Res més.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més senyora Aragonès? Vinga.
Sra. Aragonès: Referent a una pregunta que ja feia al mes de juliol en el senyor Gallardo, sobre una
factura d’una despesa en un restaurant. Dir-li que finalment la tenim, hem pogut disposar de la factura,
que després d’un llarg pelegrinatge...
Sr. Alcalde: Jo li demano que sigui una pregunta, clar, si fem exposicions cadascú de nosaltres, estem
en un moment de precs i preguntes, clar, si aprofitem aquest espai per fer tota aquesta, clar, és que no
acabem mai. Jo, clar, si té una pregunta concreta, però, ja ho dic per tots els regidors, perquè sinó, és
un continu, i no acabaríem mai.
- 27 -

Sra. Aragonès: Bueno, és que, clar, si fa, fa...
Sr. Alcalde: Estem en espai de precs i preguntes, si vol fer-ho d’una altra manera, sí, però és que estem
en espai de precs i preguntes!
Sra. Aragonès: Bueno, doncs, bueno, cadascú planteja les preguntes de la manera que les planteja, és
a dir, no ho sé, és a dir, en el ROM hi diu a algun lloc que s’ha de plantejar la pregunta d’una forma
determinada? Potser si no féssim plens dos mesos i mig, doncs, potser seria més àgil.
Sr. Alcalde: Digui, senyora Aragonès, faci la pregunta si us plau, si vol.
Sra. Aragonès: Bueno, faig una mica de resum perquè em sembla que és important explicar que, en
principi, el senyor Gallardo tenia dubtes de com poder disposar de la factura a través d’un correu
electrònic que li vaig demanar. Aleshores, doncs bé, com que en aquest coreu electrònic ell em posava
que potser ell no tenia la potestat de poder donar-me aquesta informació, que em posés en contacte
amb el senyor secretari. El senyor secretari, vaig haver de fer per registre una instància sol·licitant la
factura. Malgrat sí que ens la van deixar veure en aquell moment. Nosaltres posem en dubte la
transparència d’accés a la informació que rep, o sigui, no hi ha, no pot ser que d’alguna manera ens
pengem medalles de transparència a l’Ajuntament i resulta que per poder accedir a una informació,
hàgim de fer tants passos i tantes peticions. La meva pregunta és, i jo perquè sóc regidora i potser algú
podria pensar que tinc accés més ràpid a la informació. Una pregunta és, un veí, una veïna, un ciutadà
de peu, de carrer podria demanar aquesta informació? Jo, d’alguna manera, vull deixar enrere la ironia
perquè penso que és un tema que no es mereix fer-ne broma però 335 euros d’un dinar de sis persones,
dos dels quals són regidors de la casa, penso que és una vergonya. És una vergonya que nosaltres en
una mateixa acta de Junta de Govern llegim, llegim “ajudes a pagar l’electricitat de famílies”, llegim
“ajudes a pagar el lloguer a les famílies”, llegim “ajudes a pagar material escolar” i, a la vegada, veiem
aquestes despeses. Jo li pregunto també al regidor López, jo estic convençuda que vostè, amb 335
euros, meravelles, meravelles faria, no en tinc cap dubte i n’estic convençuda. Repeteixo, no podem
llegir en una Junta de Govern que s’ha aprovat i que es pagarà aquesta despesa amb una factura que,
a més a més, constata que són menjars siberites i suculents i amb begudes selectes, perquè això ho
confirma la factura, mentre hi ha altres regidories que s’estan trencant les banyes per poder donar
solució social a molts problemes ferotges que té molta gent. Però és que resulta que la vergonya no
s’acaba aquí, perquè resulta que, si nosaltres diem que és una cosa puntual, resulta que s’ha trobat una
altra factura, que aquí sí que realment volem demanar explicacions, també en un altre establiment del
nostre municipi, per un import de 180 euros perquè resulta que ens visita el tinent coronel de la Guardia
Civil, val? Aleshores, clar, no ho sé, no? Què hem de fer? Cada vegada hem de fer instàncies? No,
nosaltres no volem, o sigui, no es pot justificar el que és injustificable, val? Per tant, aquí Esquerra el
que diu és que ja n’hi ha prou i proposem amb l’opinió i assessorament del senyor secretari si hi ha la
possibilitat de redactar un decàleg de bones pràctiques, no ho sé, un codi ètic de tots els regidors que
ens comprometem, d’alguna manera, a, bueno, ens comprometem i que s’impedeixi gastar de forma
irresponsable els calers públics. Hi ha alguna manera que es pugui adoptar aquest compromís? O sinó,
d’alguna manera, també hi podria haver la possibilitat de que el nostre grup, Esquerra Republicana,
presentés al següent Ple una moció amb aquest objectiu.
Sr. Alcalde: L’Equip de Govern, l’Ajuntament, no ha amagat cap factura, vostè no troba cap factura,
vostè llegeix les Juntes de Govern i allà surten totes les factures. O sigui, quan parli, intenti fer la mínima
demagògia possible. Dos, el tràmit que segueix partint d’aquesta informació és el que ve marcat per
llei, no hem fet una altra cosa, i si no és així, i si no li han fet així, perquè jo no ho segueixo, des dels
serveis tècnics s’ha de mirar què està passant. Però el que fan, en cap cas, ni aquest alcalde ni cap
regidor de l’Ajuntament ha dit: “Escolta’m, no es doni aquesta informació”, perquè no tenim res a
amagar, val? Respecte a fer un decàleg o què, no tenim cap intenció perquè, és que, vostè pot treure
un munt de coses, i trobarà moltíssimes coses però el que està fent és, sobretot, molta demagògia. I és

una llàstima que, al final, aquesta part del Ple que és precs i preguntes, al final, tindrem que anar, agafar
el ROM i, escolta, no podem sortir d’aquí, del Rom, i les preguntes entren dos dies abans o tres dies
abans, les contestes i ja està perquè, clar, és que no podem, és que sinó, això es convertirà... Ara
imagini’s que cadascun de la resta de membres de Govern comencin a fer també la seva, perquè ho
poden fer, bueno, aquí acabem quan acabem. És que, jo crec que hem d’intentar anar al detall i
concretar perquè sinó serà impossible, haurem de tirar de ROM i no serà bo per ningú.
Sr. Gallardo: Senyor alcalde, dir-li, senyora Aragonès, que jo vaig ser el que li vaig enviar el correu dientli: “Té la factura a la seva disposició” i d’acord amb el ROF, que és el Reglament Orgànic de
Funcionament, li vaig dir: “Jo tinc dubtes de que vostè pugui treure aquesta informació de
l’Ajuntament, faci, consulti a secretaria”. Sí, estic parlant jo, si us plau. Em permet que parli jo? Llavors,
vostè, amb bon criteri, es va dirigir al senyor secretari i el senyor secretari, en virtut de la llei de
transparència i altres normatives, li va donar possibilitat de tenir còpia d’aquesta factura. Fins aquí, jo
crec que el procediment és absolutament impecable, per tant, en aquest moment, com molt bé a dit
el senyor alcalde, en cap moment s’ha amagat cap informació, en cap moment s’ha impedit, perdó,
s’ha impedit que s’accedeixi a aquesta informació i tot està a la seva disposició. En relació a aquest
tema que, com ha dit l’alcalde, vostè està fent molta demagògia i treu totalment de context, dir-li que
en sis anys, en sis anys, l’àrea d’Hisenda, només l’àrea d’Hisenda, ha fet en aquest tipus de despesa
1.100 euros, 1.113,91 euros, amb un promig de 185,65 euros l’any. Tots aquests dinars han estat fets
amb el mateix organisme autònom, BASE, amb ningú més, i és una pràctica que no només ve de la
darrera època, que és quan he estat jo regidor d’Hisenda, sinó que són trobades històriques que s’han
fet sempre. Són dinars, sempre, de treball, agradaran més o agradaran menys, però són sempre de
treball i, repeteixo, 1.113 euros en sis anys, un promig de 185 euros, d’acord? Això en l’àrea d’Hisenda,
altres àrees tenen les seves despeses, les que vostè ha esmentat, segurament està, per exemple, la del
tinent coronel de la Guàrdia Civil, està assentada en una altra àrea que no sigui Hisenda perquè hi ha
altres departaments i altres regidors en aquest Ajuntament. Algun d’aquests dinars, que a lo millor han
estat assentats a l’àrea d’Hisenda, han estat al més alt nivell, ha vingut el president de BASE i també
l’alcalde del municipi i amb presència sempre de tècnics i polítics. Es tracta de, ja li he dit abans, d’una
dinàmica que s’ha mantingut força anys, s’ha mantingut de forma reiterada i no ha estat novetat en
aquest l’Ajuntament ni en altres. La despesa mitja, si s’analitza de forma contextualitzada, perquè les
coses quan es treuen fora de context no tenen, bueno, es perd la referència, no té ni cap impacte
pressupostari ni a nivell d’atenció a clients, perdó, a clients, a tercers, a la pròpia àrea d’Hisenda ni a
l’Ajuntament. Per tant, és una pràctica coherent i la despesa està acotada. Jo els hi diria, com a
consideracions, quan els fets s’aïllen i es treuen de contexts es poden generar impressions errònies que
és el que vostès estan pretenent, com molt bé els ha dit el senyor alcalde. Estan fent demagògia, agafen
una factura puntual, l’aïllen, no saben ni pregunten de què es va parlar, ni pregunten per què es va fer
aquest dinar, aquest treball, ni pregunten si s’han fet més reunions, perquè s’han fet moltes més i es
fan de forma recurrent, i moltes vegades es va a Tarragona, es va a Tarragona o bé ells cap aquí, val? I
el que passa, el que sospito, és que a vostès els hi manquen arguments seriosos per fer una oposició
constructiva fonamentada, al menys, pel que és en els temes financers, comptables i pressupostaris.
Vostès, escolti, no aporten, vostès es dediquen a destruir, a atacar, han agafat un tema concret, l’han
aïllat, fan demagògia i “dale que te pego”. No, no, escolti!
Sr. Alcalde: Senyora Aragonès, si us plau, deixi’l acabar.
Sr. Gallardo: Estic parlant jo, després parlarà vostè.
Sr. Alcalde: Deixi’l acabar. Ningú li ha, mentre vostè ha explicat el que ha explicat, ningú, clar home,
deixi acabar. Hem estat en silenci.
Sr. Gallardo: Fets, fets, no s’han reunit ni un sol cop amb la regidoria d’Hisenda, això és un fet, mai,
Escolti, si els hi cau malament la regidoria d’Hisenda, que ho respecto, tenen vostès al senyor
interventor i als tècnics de l’àrea per reunir-se, altres grups s’han reunit, no només un cop sinó molts
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més, Ciutadans, inclús el senyor Aragonès, Convergència, s’han reunit més d’un cop. Vostè no ha fet
cap aportació, suggeriment, esmena o aportació per escrit ni amb el Compte General del 2014, ni el
pressupost del 16, ni la liquidació del pressupost del 15, ni amb el Compte General del 15. Per exemple,
Convergència va fer esmenes i les va aportar, Ciutadans també ho ha fet, això és una oposició
constructiva. No agafar una factura, treure-la de context i atacar l’Equip de Govern. Entenc, per tant,
que estem davant una situació que fent de lo anecdòtic o, fins i tot, residual, perquè això passa, succeeix
en qualsevol administració pública, crec, sincerament, que han fet vostès un plantejament totalment
demagògic, fora de lloc i que, bé, si els hi funciona, jo els hi respecto però tinguin present que nosaltres
aquestes reunions, repeteixo, són de treball i que, per tant, escolti, ho trobo fora de lloc però, bueno,
és igual.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Gallardo. Un minut, si us plau.
Sra. Aragonès: Clar, el que no entenc és que vostè em limita la reflexió a l’hora que jo faci les preguntes
de limitar-me l’espai i resulta que el senyor Gallardo ha doblat per contestar-me.
Sr. Alcalde: Jo li he dit, jo no l’he limitat, jo li he dit...
Sra. Aragonès: Sí que m’ha limitat.
Sr. Alcalde: Jo li he dit: “Si seguim en aquesta línia, això es convertirà”. Jo li he dit això, ens ho hem de
pensar.
Sra. Aragonès: A mi em limita el temps [Inaudible 1:29:22]
Sr. Alcalde: Sí, senyora Aragonès, i quan ho deia, també li estava, ho estava dient a tothom, no li deia a
vostè només.
Sra. Aragonès: Jo en cap moment he dit que no se’ns hagi donat la informació, no ho he dit que no
se’ns ha donat la informació. Jo he dit el temps que es tarda en donar la informació, en cap moment he
dit que es negui la informació i que la informació no arribi, tema d’agilització, de gestió ràpida, a això
m’he referit, d’acord? I si a vostè li sembla que els últims sis anys són dos mil i pico d’euros, encara que
fos un euro, només que fos un euro. Per què és fer demagògia explicar que es fa un dinar amb l’empresa
que paguem els impostos, això és fer demagògia? Per què? Per què nosaltres no podem informar als
nostres veïns que passa això? Per què les reunions de treball no s’utilitzen els espais ordinaris de treball
i hem de fer una despesa extra per a aquests motius? Jo, fins i tot, al mes de juliol al Ple ja li vaig dir,
s’entendria quan estiguéssim parlant d’un acte institucional, senyor alcalde, però amb aquest tipus
d’empresa, per favor!
Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès. Per part de...
Sr. Pérez: Un minuto solo, perdón, sí, sí, un minuto, se me va a entender. Se me va a entender bien.
Seguramente usted, señora Aragonès, encontrará las facturas que hay pero las que no se pasan,
entiendo que para usted no se hacen, ¿no? Como usted no ve facturas, entiende que la gente ni se
reúne, ni va a hacer viajes, ni paga desayunos, ni paga quilómetros, ni [Inaudible 1:31:20], perdone,
estoy hablando yo. Como no se pasan, no se hacen. Yo cojo mi coche, me he ido con cuatro técnicos a
Gerona, he pagado la autopista, he pagado la gasolina, he pagado el desayuno, he pagado la bebida
y no he pasado ningún ticket, ¿vale? He cogido otro técnico de costas para hacer pues, he quedado a
las nueve de la mañana porque la gente, a veces, señora Irene, no es una cuerda esto que cada uno la
pone en el sitio que quiere, a veces te tienes que adaptar a horarios. Y a veces te dicen: “Mira, a tal
hora en tal sitio”. Evidentemente, por cortesía, si vienen a ver a mi municipio, a mi municipio, algo para
mejorarlo, yo pago desayunos, ¿entiende? He pagado comidas y no he pasado tickets. Como usted no
ve los tickets, entiende de que no se hacen. Pues, hay gente, señora Irene, que pone su coche, pone su

gasolina, paga almuerzos, paga alguna que otra comida y no pasa tickets. Eso usted no lo dice, porque
como no hay ticket, perdone, como no hay ticket, no lo hace pero hay mucha gente que lo hace en este
equipo de Gobierno y no pasan quilómetros. Y según esa ley tan estricta que dice, también se podría
hacer y no lo hacen. Usted lo que hace es demagogia y utiliza esta pantalla, que es el Pleno, para
hacerse su mitin personal. Y le digo más, usted misma, tan recta que es, utiliza otras fuentes para hacer
sus bienes personales, sí, se lo digo ya que usted lo escribe, se lo digo yo delante. Y acabo.
Sr. Alcalde: Gràcies. Senyora Annabel o a qui li toqui...No, no, teniu tot el temps. No, no, no té res a
veure.
Sr. Chamizo: Home, jo crec que seria bo, com va dir el senyor de Ciutadans un dia, que el ROM és un
llibre obert i jo crec que, degut a les tendències que estan agafant últimament els plens, doncs, pensem
que hauríem de tornar a modificar perquè, clar, nosaltres som quatre regidors i lògicament volem tenir,
si no el mateix, al menys, més temps per poder explicar-nos. Però, a veure, anirem ràpid. El dia 2
d’octubre, em sembla, que entra en vigor l’administració electrònica per llei, no? Llavors, el que
nosaltres hem observat és que, per exemple, a la pàgina web municipal, em sembla que és el
Departament d’Intervenció, publica els contractes menors, d’acord? A mi em sembla que es publica els
contractes menors, amb el nom de l’empresa però hem detectat, hem detectat que quan són
autònoms, suposo jo, només posen els tres últims números més la lletra del NIF, per què es fa això?
Perquè per la llei de protecció de dades, no ho crec, perquè, clar, un autònom és una empresa, llavors
jo crec que...
Sr. Alcalde: Li contestem al proper Ple perquè no... És un tema tècnic, no ho sé. El secretari a lo millor
ho sap això.
Sr. Chamizo: Bé, després...
Sr. Alcalde: Si vols, eh? Contesta aquesta pregunta. Li deia, li havia dit, no, sí, he dit que no sé si el
secretari ho sap, per contestar-te.
Sr. Secretari: No, en tot cas, és veritat que cada dia els requeriments de, tant de transparència com
d’administració electrònica, s’incrementen, que hi ha aquesta obligació o aquest mandat legal de
publicar tots els contractes, per tant els menors també, i probablement es faci per protegir la identitat
amb aquest criteri de protecció de les dades de caràcter personal. En tot cas, revisarem si realment és
correcte perquè és veritat que estem parlant de contractistes de l’Administració i a lo millor no s’ha de
protegir sinó que s’ha de publicitar. En tot cas, de totes maneres, sempre la informació està disponible
com ha quedat palès ara.
Sr. Chamizo: Sí, sí, no, això no ens queixem, que segurament el contracte estarà a l’expedient i demés,
però, clar, si hi ha societats anònimes, societats limitades que allí surt el seu nom, entenem que un
autònom o una persona física és un treballador i lògicament tothom té dret a, bueno, el ciutadà, en
aquest cas, a saber qui realment treballa en el seu municipi, no? Després volia fer un prec, un prec que,
referent al “Comunica”, és un prec per veure si en el proper “Comunica”, doncs, se’ns té una mica més
en compte al que és l’Oposició perquè pensem que s’ha aprofitat el “Comunica” per fer un butlletí
totalment partidista. A veure, nosaltres estem d’acord en facilitar tota la informació al ciutadà però
inclús en el nostre escrit, els 2.000 caràcters, li vam agrair el que ens pogués, diguéssim, deixar explicarnos, no? Però ho vam trobar totalment insuficient. I, clar, la nostra sorpresa al veure el “Comunica”, clar,
és un “Comunica”, pensem nosaltres, propagandístic i electoralista i, a més, pensem que obvia molta
informació i, sobretot, obvia molta informació parlant del treball que fa l’Oposició, no? Jo crec que aquí,
no s’ha vist reflectit en aquest “Comunica” el treball que fem l’Oposició durant aquest any i mig, només
parlo del nostre grup de Convergència i Unió. Trobem que 2.000 caràcters són molt, molt, molt
insuficients i pel proper “Comunica” esperem que, al menys, aquesta dinàmica pugui canviar i li
donarem tres exemples, no? Perquè, igual que, per exemple, l’àrea d’Educació treu, fa, bueno, diu que
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els estudiants de Primària aniran a nadar, d’acord, i diuen que és un projecte de les tres AMPES del
municipi, no? I vosaltres, vostès, només han fet que posar recursos econòmics, clar, què trobem a faltar
nosaltres? Molt fàcil, és a dir, quan s’aprova el fons de solidaritat a Nostraigua, doncs, ostres!, ens
hagués agradat que constés que ha sigut, diguéssim, per unanimitat del Consell d’Administració, en el
que estem involucrats tots els grups polítics, no? Quan s’ha parlat de senyalització, nosaltres hem parlat,
en diferents plens, del tema de la senyalització; quan es parla dels parcs infantils, clar, aquí el nostre
grup ha presentat una moció de parcs sostenibles per discapacitats que no hagués estat de més fer
esment; quan es parla de l’enllumenat de 4 milions d’euros, doncs tampoc hagués costat posar que tot
l’Equip de Govern i tota l’Oposició va votar a favor, no?; també, si es parla de desfibril·ladors, doncs,
ostres!, em sembla que el nostre grup municipal també vam presentar una moció i aprovada per
unanimitat, no? I, després, també el prec que creiem que té que anar afegit a aquest “Comunica” és, a
veure, l’Equip de Govern parla molt de comunicació directa, llavors, clar, quan vostè convoca a fer cafès
amb l’alcalde o demana que alguna persona vulgui un exemplar com en castellà, sembla que té que fer
un email. Pensem en la gent gran, que a lo millor, si es posa un telèfon de contacte, pot, diguéssim,
demanar-lo a través d’aquí, per tant, aquest és el prec que nosaltres fem respecte a aquesta publicació.
Lògicament, estem a favor de que es doni tota la informació del municipi, tota la transparència però jo
crec que aquí ha faltat una mica d’atenció vers l’Oposició per tal de reflexar una mica tot el treball que
ha fet durant aquest any i mig que portem de mandat. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Chamizo. Prenem nota i ho tindrem en consideració per a l’hora de redactar
els articles, doncs, tot això ho trobo just que surti. Respecte al fet de que propaganda i el contingut,
bueno, és el contingut. Nosaltres, en qualsevol cas, el que fiquem al “Comunica” és allò que està fent
l’Equip de Govern, aleshores, no podem ficar una altra cosa que no sigui això. Li agradarà més o menys
les notícies, el que em sorprendria molt és que li agradés totes les notícies perquè aleshores estarien
votant sempre a favor i no ho fan, o estaria dintre de l’Equip de Govern. Però, bueno, és la tasca que fa
l’Equip de Govern i el compromís era de que arribés a tot arreu. Agafo i crec que ha de ser així, si algun
projecte com l’IDAE ha estat votat per unanimitat del Ple s’ha d’incloure i s’ha de ficar els grups que...
Respecte a l’espai que es destina als diferents grups, bueno, ja ho mirarem de buscar, la senyora
Aragonès també m’ho va traslladar, mirarem a veure com podem solventar això. Hem passat de sis
grups quan hi havia a vuit grups, bueno, si a lo millor el grup de FIC no vol treure més, doncs a lo millor
traiem una mica d’espai de la FIC, si no, buscarem alguna solució. Gràcies.
Sra. Aragonès: Sobretot respectar l’espai que ens cedeixin.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. Chamizo: No, no, a veure, si nosaltres estem d’acord que faci aquesta...
Sr. Alcalde: No, no, tens temps... jo no, tampoc li he tret el temps a la senyora Aragonès, simplement
[Inaudible 1:40:57] Aquí l’única que està patint segurament és la Montse i el seu marit que tenen que
aguantar...Sí, d’acord. Vinga, som-hi.
Sra. Garcia: Perdoni, sí, no, però la Montse està esperant...
Sr. Alcalde: Sou assidus i esteu acostumats a falta el...
Sra. Garcia: El que dèiem, per afegir un tema del “Comunica”, el que dèiem nosaltres, vam enviar un
correu a l’àrea de Comunicació, era la redacció que tenen partidista de les notícies. És a dir, tot el que
posen és cert però obvien part de la informació. No diem que es diguin coses que no es diuen però si
hi ha una proposta que està aprovada per tot l’Equip de Govern i tota l’Oposició, estaria bé que es
digués. Això com a apreciació.

Sr. Alcalde: Sí, però, no, no, tampoc fiquem que ha estat aprovat. No, també surt? Prenem nota,
d’acord?
Sra. Garcia: Cap problema.
Sr. Alcalde: Intentarem introduir-ho.
Sra. Garcia: Bé, a mi en aquest torn de paraula m’agradaria exposar tot el tema de les festes i els
diferents actes que s’han realitzat al nostre municipi durant els mesos d’estiu. Comencem per la Fira,
nosaltres des de Convergència ja vam exposar en el passat Ple, fa dos mesos, que no acabàvem
d’entendre aquest nou format de la Fira i vam exposar les nostres preocupacions i les nostres reticències
cap a aquest nou format. Tot i així, la regidoria de Promoció econòmica ens va demanar que féssim un
esforç i que li donéssim un vot de confiança i nosaltres crec que ho vam fer. Ells ens van dir que aquesta
Fira, ells creien que estava obsoleta i que intentarien fer noves propostes per donar-li un impuls, un gir
en positiu i un millor impuls. Dit això, ens agradaria fer o que la regidora, en aquest cas, ens fes un
balanç d’aquestes festes però primer volíem fer-li quatre apunts. En primer lloc, entenem que va haverhi un desastrós tema a nivell de protocol. El que no entenem és per què en el moment de la inauguració,
el senyor alcalde, la senyora regidora, bueno, l’Oposició estàvem a primera fila veient com s’inaugurava
la Fira i, en canvi, la resta de l’Equip de Govern estava entre el públic, com si la festa no anés amb ells.
És una cosa que no vam entendre. Tampoc vam entendre per què no es va fer el tradicional recorregut
entre els estands, donant la benvinguda i donant les gràcies a la gent per haver assistit i haver participat
a la nostra fira. Nosaltres, com a Equip de Govern, ai, perdó, com a partit, nosaltres ho vam anar a fer,
vam anar a saludar a tota la gent i els vam donar les gràcies per haver volgut venir. Una altra de les
coses que tampoc entenem és el tema de per què se cita a les pubilles del poble per després tenir-les
arraconades i no donar-los cap protagonisme a la festa, tret de la pubilla que va inaugurar, la resta de
les pubilles, bueno, nosaltres sí que ens vam fer una fotografia amb elles, però van estar bastant
arraconades. Una altra de les coses que tampoc entenem és per què no hi va haver ni una sola activitat
pel més petits, és que ni unes titelles!, ni un trist teatre, ni una activitat infantil, cosa que ens va estranyar
molt. Ens hem gastat més en muntar l’estructura de 25 estands que en les pròpies activitats de la Fira
que, cal recordar, que moltes d’aquestes activitats van ser organitzades per les entitats del municipi,
concretament, el 50% de les activitats de la Fira estaven organitzades per les entitats. El tema de la
innovació i el tema de la creativitat no el vam veure enlloc. Aquest espai de La Cullerada no és un espai,
no és res nou, aquest format ja estava en anteriors fires d’aquí del municipi, en espais més reduïts però,
bàsicament, era el mateix, i eren estands que els podem trobar en moltes fires d’altres municipis que
es fan al cap de setmana. Nosaltres, com a proposta, el que havíem pensat és que aquest espai
gastronòmic el podríem emplaçar o fer-lo un altre cap de setmana, per exemple, fora de l’entorn de la
Fira, com es fa, per exemple, a la Diada del Pop. Ja que es destinen, aproximadament, uns quinze mil
euros en un matí, fent la Diada del Pop, la qual va tenir molt èxit i que agrada molt, també creiem que
podríem fer el mateix amb aquest espai gastronòmic aquí al municipi de Mont-roig. Dos
puntualitzacions més i acabo. La previsió de la Fira era tenir una afluència de vint mil visitants, realment
creu, de debò, que vam arribar a la meitat de la previsió? No sé, jo no vaig veure ningú comptant la
gent que passava, però vaig voltar molt, com la resta dels meus companys, i ja li dic jo que vint mil
persones no hi van anar. Per últim, encara creuen, un cop passada la Fira, que, com es va dir en el passat
Ple, no es pot comptar amb les entitats i les empreses del municipi per organitzar la Fira? Realment
encara ho creuen això? Miri, la creativitat i la innovació, estem d’acord que són necessàries i nosaltres
hi estem a favor, però hi ha coses que funcionen i agraden, la fira multisectorial funciona i agrada, el
ball de la gent gran i el concert funciona i agrada, entre altres coses. Jo crec que el que funciona s’ha
de mantenir i la creativitat la deixem per una altra cosa. I, per últim, i aquesta pregunta va pels dos
regidors, tant de Festes com de Promoció econòmica: No creuen que les festes haurien d’estar
consensuades amb els joves, amb les entitats, amb els veïns i les veïnes o inclús muntar una Comissió
de festes rotativa que sé que en altres llocs hi és i funciona? Perdoneu, bueno, no, dic, que ja he fet una
exposició molt llarga i que gràcies. S’està creant. I on és? Li he fet unes quantes preguntes crec que
teniu que contestar bastant.
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Sr. Alcalde: Contestaré, en tema de protocol, he de demanar disculpes, no, no, ja, va ser caòtic, no
només ho he dit allà en aquell moment sinó, a més a més, ho he traslladat a alguna pubilla, d’acord?
Bueno, no hi havia protocol, realment. No hi va haver protocol i va passar. La Fira es va inaugurar
igualment sense cap problema. No entraré en la resta, únicament una pregunta: vostè creu que és millor
l’altra fira com es feia abans, no? No, és una pregunta sí o no, clar, perquè sinó jo li puc fer un...
Sra. Garcia: Si vostè m’ha escoltat, que crec que sí, jo li he dit que el que funciona, el que funciona, s’ha
de continuar i el que no, benvinguda la innovació.
Sr. Alcalde: Ja, però vostè veu millor l’altra, pensa que era millor l’altra fira que es feia?
Sra. Garcia: Escolti, li estic contestant, estic dient que part de la fira...
Sr. Alcalde: M’està dient que si funciona no cal canviar...
Sra. Garcia: Si vostè em pregunta si la gent està més contenta amb la de l’any passat que amb la
d’enguany, li dic que sí. La gent li va agradar més la de l’any passat que la d’enguany.
Sr. Alcalde: Jo li pregunto a vostè personalment si vostè creu que és millor la fira com es feia abans o
com s’ha fet aquest any. És una pregunta de m’agrada més aquesta o m’agrada més l’altra.
Sra. Garcia: Perdoni, té matisos aquesta resposta.
Sr. Alcalde: Tants com vostè ha tret aquí avui, tants com vostè ha tret...
Sra. Garcia: Jo li he dit que la innovació...[Inaudible 1:48:40]
Sr. Alcalde: Vostè que ha tret aquí damunt? Totes les coses que no han funcionat en aquesta fira i que
tenen solució, però clar, i en cap moment m’ha dit: “Escolti, va funcionar la fira i la gent està contenta”.
Una part important de la gent està contenta, clar, entengui, ha d’entendre que sí que és veritat, hi ha
moltes coses que dir, osti!, però, home, van ser vostès molt crítics en un altre Ple, a l’hora d’aquesta
Fira i nosaltres els vam dir: “Escolti, deixin que passi i veure com funciona”.
Sra. Garcia: Aquí tenim la sort, senyor alcalde...
Sr. Alcalde: I acabo, d’acord? I en cap moment de la seva exposició, hosti!, no ha dit: “Hi ha molta gent
que està contenta, els expositors estaven contents, la gent de, estaven contents per la ubicació”, que
hi ha coses a millorar? D’acord. Crec, crec, que, en definitiva, per nosaltres, per aquest Equip de Govern,
aquesta fira ha estat bé, es pot millorar bastant i considerem que a estat millor que les últimes fires que
hem tingut. Hem trencat una mica i bueno, hi ha coses a millorar, però considerem que està millor. I ara
sí que deixo a la regidora...
Sra. Garcia: Un moment, senyor alcalde. Jo crec que estem fent una crítica constructiva. Jo ja vaig dir i
vam dir vosaltres que en el seu dia que benvinguda sigui la innovació i benvingudes siguin les noves
idees i que creiem, perdoni un moment, deixi’m acabar si us plau, creiem, i ho vam dir en el passat Ple,
que aquesta Fira necessitava un gir i, sinó, llegeixi-ho perquè així ho vam dir. La única cosa que li estic
dient és que les coses, les petites coses que funcionen s’han de deixar i hem vist que potser lo nou no
ha funcionat tant com lo vell. Si vostès no ho veuen així, doncs, bueno, ja li he dit, muntin una Comissió
de festes, parlin amb els veïns, parlin amb les veïnes, parlin amb les entitats que ja li he dit que van fer
el 50% dels actes de la fira i igual potser entre tots consensuem una fira molt millor que la d’enguany i
que la dels altres anys.

Sr. Alcalde: És per conveni, eh! Crec. La majoria dels actes que fan les entitats és per conveni, tenen el
conveni i actuen, d’acord? Clar, a veure, ja, ja ho sé però continua en un sentit negatiu però...
Sra. Garcia: No, no.
Sra. Pérez: Anem ràpid, perquè sinó al final parlarà tothom menys jo. Tema Fira, em preguntaves que
quina era la nostra valoració. La veritat és que jo, particularment, m’he emportat una grata sorpresa
perquè ha sigut molt bona, la valoració que tenim de la Fira, tant de la gent que ha vingut de fora com
de la gent del poble, gent que no em coneixia, gent que no tenia perquè felicitar-me, gent d’altres
partits que m’ha vingut i m’ha dit: “Molt bé Yolanda, és a dir, feia falta un canvi així”. Hi haurà gent,
com vostès, que potser els agrada més el que es feia abans, a mi, particularment, no i estic contenta
amb aquest canvi que hem fet. Tema de protocol, que ja ho ha comentat una mica l’alcalde, va ser una
mica caos. Per a mi no tant, val? Jo, el tema del protocol no el porto tan bé, val? No sóc d’aquelles
persones que pensen que els regidors han d’estar en tribuna o han d’estar apartats de la gent, per a
mi, hem d’estar amb el poble. O sigui, això de que els regidors estiguin a dalt i els ciutadans a baix no
ho entenc i en cap acte que organitzi Turisme o Promoció econòmica hi veureu això. Ara, si voleu una
tribuna, doncs, ho demaneu i preparem un espai per a vosaltres. Tema de les pubilles, sí que és veritat
que no se’ls va donar el protagonisme que es mereixien. Jo no vaig estar en aquest tema, no vaig
controlar el tema protocol de la pubilla, les vam convidar i pensàvem que, bueno, que s’havia preparat
o que la persona que s’encarregava d’això que els diria que es col·loquessin allà, doncs, al costat nostre.
No es va fer, això és una errada que vam tenir, que l’acceptem i que no estem contents per això, però,
bueno, no tornarà a passar. Activitats infantils, no vam preparar, des de Promoció econòmica, activitats
infantils perquè ja ho feia...[Inaudible 1:52:33]
Sr. Redondo: Me lo he apuntado yo eso.
Sra. Pérez: Val, l’informe aquest de vint mil persones, sí que és veritat que jo també quan el vam fer, es
va tenir la previsió, es van agafar dades del Pop i ho van traslladar a l’espai gastronòmic d’aquí de Montroig. És veritat que no van venir vint mil persones. Ara, tampoc no et dic que no puguin arribar a venir
vint mil persones, val, és la primera edició, era la primera vegada que es feia, la gent està molt contenta.
El tema del recorregut, que també em dèieu que no vam fer el recorregut, torno a repetir, el tema del
protocol, jo no el porto tan bé, val? O sigui, no crec que haguem d’anar a fer la salutació en pla, alcalde,
regidora, pubilla, tots plegats. Jo vaig fer el recorregut sola, vaig parlar amb tots. Ho vaig fer el primer
dia amb tots i, després, l’últim dia, que era el que m’interessava per a tenir el feedback, vaig anar l’últim
dia, abans de tancar, a parlar amb tots, tots. Dels vint-i-quatre només n’hi havia un que ja em va dir ja,
em va avançar que no vindria perquè volia exclusivitat, volia ser l’únic que vengués el seu producte. Ja
li vaig dir que aquí no hi havia exclusivitats. La resta estava supercontenta, "i ara quan ens hem d’apuntar
per tornar l’any que ve?” O sigui, per això et dic, o sigui, vam fer la visita, potser no vaig fer la visita
“hola, bon dia, sóc Yolanda la regidora”, vaig anar i “què tal? Com ha anat?” i després potser li vaig dir
qui era, perquè al principi quan vols que et diguin el que pensen o que et diguin la veritat i que
t’expliquin el que els ha passat, no has de dir qui ets. Bueno, és la meva forma, ho vaig plantejar així.
Però vaig fer la visita, o sigui que per aquest tema, si us preocupava que no haguéssim fet la visita, la
vam fer.
Sra. Garcia: Nosaltres vam pujar a, bueno, no a l’escenari perquè no hi havia cap escenari, sinó que vam
anar davant el dia de la inauguració per petició del senyor alcalde. Nosaltres no vam anar allà...
Sra. Pérez: Sí, sí.
Sra. Garcia: Val, ho dic perquè si nosaltres volem un pòdium, no volem res. Nosaltres vam pujar allà per
petició del senyor alcalde. Això per un... El dia de la inauguració, vostè ens va cridar i ens va dir: “vinguin
cap aquí, senyors regidors”.
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Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sra. Garcia: A més a més, ho recordo bé, nosaltres estàvem, precisament, a l’altre costat i vostè, com
és lògic, ens va cridar perquè vinguéssim.
Sr. Alcalde: I a la resta no els vaig dir res perquè [Inaudible 1:54:55] Va ser un desastre de protocol, ja
ho he dit.
Sra. Garcia: Jo crec que el tema de protocol ja no cal allargar-ho més, comentar-te que una cosa és la
visita institucional i l’altre és, i felicito que haguessis anat a rebre o a demanar feedback de la gent de
l’estand, això al menys t’ho vull agrair.
Sr. Redondo: Jo només, com la part que em toca, és el tema de la activitat per a nens. Ara mateix no
ho tinc al cap, m’ho miraré a veure si es va fer algo o no, i ho comentarem. Jo em crec el que em dius
tu, però, bueno, no ho tinc clar. I la segona, el tema de la Comissió de festes. Bueno, algun company
del teu partit va estar a la primera reunió que es va fer al gener o al febrer, crec, per, precisament, com
jo volia fer alguns canvis a la festa de Mont-roig, lo ideal és comptar amb la gent de Mont-roig. Vaig fer
una reunió que van venir entre 25-30 persones allà, es va exposar els canvis que volia fer i la idea meva
era comptar amb l’opinió de la gent per mirar de no equivocar-me, que és una qüestió molt senzilla,
val? Bueno, aquesta reunió va derivar a una altra reunió que van venir quinze persones, a una altra que
van venir set, i totes les decisions que s’han pres en el tema de festes, totes, han passat per aquesta
Comissió. Totes. Ha vingut la gent que ha volgut implicar-se en dir la seva. Des de la primera reunió
que, crec, que érem uns 30 que va ser al k1 [Inaudible 1:56:25] a la última que va ser aquí, són totes
aquí, que vam ser sis o set ha pogut venir, bueno, ha vingut qui ha volgut. I totes les decisions s’han
pres allà. Per què? Perquè jo compto amb la gent. Bueno, o sigui que sí, no és una qüestió unilateral
de la regidoria de Festes ni de l’Equip de Govern, no, no. Les decisions es prenen precisament el que
diu la gent i, evidentment, no és representatiu que hi hagi set persones, evidentment, però és una
opinió, que no, val?
Sra. Garcia: L’única cosa de comentar-li aquí és que si vostè veu que de trenta persones, l’últim dia en
venen set, bueno, una mica de crítica constructiva de dir: “Com és que de trenta sol n’han vingut set?”
I que si muntanya va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya, doncs els va a buscar d’alguna altra manera.
Això com a proposta.
Sr. Redondo: O no.
Sra. Garcia: O no, clar, vostè és el que dirigeix la regidoria. Està clar, vostè és el que dirigeix la regidoria,
jo, és una proposta.
Sr. Redondo: La porta està oberta i sempre es convoca a tothom i ve qui ve. Al que ve, se l’escolta...
Sra. Garcia: A través de quin mitjà es convoca?
Sr. Redondo: Això ho porta la meva tècnica i no sé exactament com ho fa.
Sra. Garcia: Val, potser s’hauria d’obrir altres vies, altres canals de comunicació.
Sr. Redondo: Bueno, sí, t’ho diré, t’ho diré. El dia que vam tenir la primera reunió al k1 [Inaudible
1:57:50], tothom que va voler va deixar el seu telèfon per formar part de la Comissió. Es truca a tothom.
Però hi ha trenta persones i... Tu vols dir de fer-ho una altra vegada? Ho farem. Perquè no em tanco a
res, al contrari, jo sóc, a mi m’encanta la participació ciutadana, és que ho dic clarament, m’equivocaré
molt poc si ho faig així, m’entens el que vull dir? M’encanta però, ja dic, està i s’ha fet, no diguis que
no, la Comissió està, que podria funcionar millor? Però està.

Sra. Garcia: Bueno, jo desconeixia que hi era, ara ja ho sé. Sabia que hi havia aquestes reunions però
no sabia que era la Comissió de festes, em pensava que això era, no ho sé, no ho tenia entès com a
Comissió de festes, eh! Jo pensava que era...
Sr. Redondo: De totes maneres, recorda’m l’última Comissió de festes que hi va haver a Mont-roig,
quan va ser?
Sra. Garcia: És que no ho sé, és que tampoc tinc perquè saber-ho.
Sr. Moreno: Un petit incís. En aquella reunió, la primera reunió que diu vostè, va ser, no es va convocar
per fer una Comissió de festes, es va convocar perquè, perdó, hi havia un problema que era pel tema
d’aquella desdita del ball de parelles i tot això. I d’allà, les dones o la gent que hi havia allà es va
proposar de fer. I vostè sí, és veritat que va dir: “Volem fer, no hi ha cap problema perquè es pugui
arribar a convocar”. I sí que és veritat que es va arribar a agafar, bueno, allà es va activar lo dels grups
de whatsapp per poder-ho dur a terme. A partir d’aquí, si es va continuar comunicant o no, jo com
molts, allà no vaig seguir aquest camí. Però la primera reunió no es va fer per muntar una comissió sinó
que era per... Només volia fer aquest incís.
Sr. Redondo: Precisament això, o sigui, jo volia fer una cosa que era, és clar i és ràpid. Jo creia que
l’elecció de la pubilla es tenia que fer per Sant Miquel, val?, perquè era donar més empenta i ho
segueixo pensant. Però la majoria de la gent va decidir que era no, no, no això, i quan s’ha fet, aquest
era el problema, reunim, fem reunions, si, al final, a mi el que m’agrada fer és el que li agrada a la gent
i continuo dient.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor...Sí?
Sra. Garcia: Bé, un segon punt, volíem comentar tot el tema dels Banys de Lluna.
Sr. Alcalde: Ara sí, eh!, li he de dir el mateix que a la senyora Aragonès. Clar, començarem una altra
obertura de, si més no intenti...
Sra. Garcia: Intentaré, aniré més a poc a poc i així em salto punts.
Sr. Alcalde: Intenti, si pot, en la mesura que pugui.
Sra. Garcia: Ho intento. Pel tema dels Banys de Lluna, el que hem vist és que hi havia un pressupost,
una despesa de trenta mil euros, més o menys, per activitats i actes pels mesos d’estiu, activitats
d’infantils, cinema, ioga. És que si vaig ràpid, m’enganxaré.
Sr. Chamizo: Tranquil·la, que tens tot el temps del món.
Sr. Alcalde: Tranquil·la.
Sra. Garcia: Li deia que s’havien gastat aproximadament uns trenta mil euros amb els Banys de Lluna,
allí s’han fet tallers infantils, cinema, ioga per petits, espectacles, etc. El que trobem curiós i el que no
ens acaba de fer el pes és el fet de que d’aquests trenta mil euros que s’han invertit en els Banys de
Lluna únicament aquí a Mont-roig sols s’hagi fet les sortides en bicicleta. I ara vostè comentava: “Diguili què es feia.” Antigament, aquí, es feia cinema a la fresca, per exemple, de les nou sessions que es fan
a la platja Cristall, entenem que al menys es podria fer una aquí a Mont-roig, perquè sí que és cert que
la zona de Miami és turística però la zona de Mont-roig també és turística, aquí també tenim gent de
segona residència que venen a passar l’estiu, o gent de càmpings que pugen aquí al poble, també en
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tenim de turisme. Probablement no és el mateix, som conscients de que Miami a l’estiu es triplica o es
quadruplica, no sé exactament quines són les xifres, en nombre d’habitants i entenem que s’ha de fer
una despesa important al nucli de Miami, probablement més que al nucli de Mont-roig, no diem pas
que no, el que passa és que no entenem aquesta desmesurada proporció que hi ha entre les activitats
que es fan allà baix a Miami i aquí dalt a Mont-roig. És el que li deia, sembla que el turisme sol estigui
a la platja Cristall on, per cert, també s’ha posat el parc aquàtic i també s’han gastat dos mil cinc-cents
euros en arreglar uns tobogans, que d’aquí aprofito per fer la reivindicació de la deixadesa i l’estat
precari de la resta de parcs infantils que hi ha al municipi. També hi ha, per exemple, el tema de la Festa
Pirata o del Festival Nomad, que són propostes que nosaltres no diem que estiguin malament, vull dir,
celebrem que es facin festes d’aquest tipus però, clar, després resulta que aquí les associacions o els
veïns fan les Festes del Rovell de l’ou, les Festes del Barri de Baix, la paella, i demanem dos policlins
[Inaudible 2:03:15] a l’Ajuntament i se’ns diu que no se’ns paguen dos policlins [Inaudible 2:03:20], quan
resulta que a la Festa Pirata paguem discoteca mòbil, paguem, bueno, ara mateix no ho tinc aquí però
és un total de 1.500 euros sense IVA per la Festa Pirata. La Festa Nomad, diuen: “no ens gastem ni un
duro per la festa Nomad” però els hi paguen dos policlincs [Inaudible 2:03:40]. Doncs també, entenc jo
que per la paella popular on van venir 500 persones a dinar o les Festes del Barri de Baix on hi havia
sopar per 800 persones, o les del barri del Rovell de l’ou, que eren al voltant de 900 persones, home,
dos policlins [Inaudible 2:03:54], tampoc jo crec que faci davallar les arques de l’Ajuntament. No sé,
senyor Gallardo, si vostè està d’acord amb mi? I ja, per últim, ja de veritat, per últim, pel que fa al tema
de les festes de Sant Jaume i la festa de la Nacional 340, aquí ens agradaria felicitar a la regidoria de
Festes. Van ser tres dies d’activitats per tots els públics amb gran assistència de gent, una bona
organització, tot i que, bueno, sí que van haver-hi algunes queixes dels firaires i dels establiments de la
part de dalt de Miami, hi va haver-hi bon ambient, però clar, és que el pressupost de les festes de Sant
Jaume eren gairebé el doble que les festes de la Fira, per exemple. Naturalment, van ser un èxit i ho
celebrem però és que es van gastar el doble de diners. Aquí les festes de la Nacional 340 volíem fer
una pregunta directament al regidor: no sabem si la festa del Barrio Sésamo es va pagar o no es va
pagar, no vam veure cap factura, volem entendre que ja que s’ha fet publicitat de Port Aventura aquesta
actuació deuria ser, entenc, que gratuïta, de fet a altres municipis van i també era gratuïta, no sabem si
això es va pagar. I ja per últim, ara sí, hem calculat, més o menys, que s’han gastat uns 175 mil euros
aquest estiu en festes en tot el municipi, dels quals [Inaudible 2:05:25] sí, activitats i festes a Miami, ho
he dit des d’un principi, 175 mil euros dels quals, bueno, si vols restem els Banys de Lluna que són, és
igual, sí, els restem, no, els restem, s’han gastat...
Sra. Pérez: És Miami.
Sra. Garcia: No s’equivoqui, no s’equivoqui,
Sra. Pérez: No m’equivoco.
Sra. Garcia: No s’equivoqui, nosaltres el que hem dit, i no faci demagògia del que he dit jo. Que és que
entenem que a la zona de Miami hi ha més turisme, hi ha molta més gent censada i es necessiten més
recursos i, naturalment, s’hi ha de fer més festes. Nosaltres amb això estem completament d’acord,
l’únic que no entenem és que de 175 mil, se’n gastin 113 mil. Vol dir que la proporció cal que sigui
aquesta? No diríem que cal ser 50 i 50, som conscients amb la realitat del nostre municipi i nosaltres
baixem a les festes de Miami i veiem l’ambient que hi ha a Miami, no faci demagògia d’una cosa que
jo no he dit, eh! senyora regidora. I ara ja, deixant a banda les xifres, que, al final, les xifres és el que
menys importa, unes coses que són molt importants, deixant de banda les xifres, és la implicació i el
suport de l’Equip de Govern a totes aquelles entitats de Mont-roig, de Miami que ens omplen
d’activitats i ens promocionen el nostre municipi durant tot l’any i, el primer acte per demostrar aquest
recolzament cap a les associacions i entitats és assistir als actes, que aquest és sens dubte el primer
acte per donar recolzament, i li asseguro que les entitats ho valoren moltíssim que l’Equip de Govern
vagi a les seves activitats. I ara ja sí que jo he acabat.

Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Annabel. No, jo crec que si entrem en el debat, perquè aquí sí i allà no,
perquè aquí tenim això i allà no, ja ho sé...
Sra. Garcia: Jo això no ho he dit. Senyor alcalde no vagi per aquí, si us plau li demano perquè aquest
debat nosaltres no el volem obrir.
Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau, acabo i acabo.
Sra. Garcia: D’acord.
Sr. Alcalde: Què vol que li contesti?
Sra. Garcia: Que seran més sensibles.
Sr. Alcalde: Amb què?
Sra. Garcia: Amb la distribució de les despeses de festes.
Sr. Alcalde: Veu com entrem en aquest debat? Veu com entrem en aquest debat? No volem entrar en
aquest debat.
Sra. Garcia: Però li estic dient...
Sr. Alcalde: Fugirem d’aquest debat.
Sra. Garcia: Però no li he dit...
Sr. Alcalde: M’està, li torno a preguntar.
Sra. Garcia: Vostè té una gran habilitat per dir coses que jo no he dit.
Sr. Alcalde: No, no, no.
Sra. Garcia: No, senyor alcalde, no s’equivoqui. Jo li he dit...
Sr. Alcalde: Jo acabo, acabo i li dic: “què vol que li contesti després de la seva exposició en la qual
resumeix...”, i acabo...
Sra. Garcia: Ja li he dit, a nivell econòmic i d’assistència.
Sr. Alcalde: Si us plau, senyora Annabel, acabo. Què vol que li contesti?
Sra. Garcia: Ja li he dit.
Sr. Alcalde: Com s’han fet les festes i tal? Que si aquí s’ha fet més, no, no entrarem en aquest debat, és
que no entrarem. Bueno, vostè m’està demanant que tingui més sensibilitat i jo li estic dient: “No
entrarem en aquest debat”. Perquè si entrem en aquest debat crec que perdrem tots.
Sra. Garcia: I vostè quina solució...
Sr. Alcalde: Deixi’m acabar si us plau.
Sra. Garcia: Perdoni, perdoni.
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Sr. Alcalde: Si entrem és que ens farem mal tots. Si més no, si més no, jo no tinc cap intenció, d’acord?,
d’entrar en aquest debat i no entraré, per tant, es queda la seva exposició damunt la taula i ja està.
Referent al tema de les invitacions a les entitats, de totes les festes que s’han fet al nucli de Mont-roig,
les diferents associacions dels barris, crec que no he rebut cap invitació, crec que no n’he rebut cap, no
n’estic segur, crec que no n’he rebut cap. Ho tindria que mirar. Si us plau, acabo. M’encantaria, com ho
vaig fer l’any passat, sense invitació, venir, però també em vaig sentir, si vol que li digui la veritat, home,
no em vaig sentir còmode, no, no, no em vaig sentir còmode. I com que aquesta vegada no m’han
convidat a cap, pues dic: “segurament és que no em volen”. Bueno...
Sr. Garcia: Senyor alcalde, això no ho digui.
Sr. Alcalde: Escolti’m, escolti’m, escolti’m una cosa.
Sra. Garcia: Val, jo l’escolto.
Sr. Alcalde: Val, això és el que jo he sentit. Estic equivocat? És possible, però això és el que jo he sentit.
Torno a dir, l’any passat a diferents festes de barri hi vaig anar, val? No em vaig sentir tot lo còmode
que m’hagués agradat, eh? Em de tenir en compte que, al final, aquest alcalde d’aquest nucli del
municipi ha rebut 48 vots i ho entenc, val? Ho entenc, però no em vaig sentir còmode i jo esperava que
aquesta vegada, bueno a lo millor em conviden, no, no he rebut cap invitació, hagués anat, però bueno,
veig que no ha estat així. No entrarem al debat de que si es fa més en un lloc que en un altre. No volem
entrar perquè aquí continuarem la política de que no pot ser que perquè fem la Eternal Running de
Miami, hem de fer la Eternal Running de Mont-roig, és que no pot ser! És que no és lògic, ara, que hem
de mirar quines activitats fem a un costat o a un altre? Que si a baix es fa lo dels Banys de Lluna, bueno,
escolti’m, però no entrarem en números, no cal. Vostè diu, és que jo no vull entrar al debat, home, si
em treu els números, és perquè vol entrar, clar, és que vol entrar en un debat que no és bo per a ningú
perquè si agafem aquest camí tots prendrem mal perquè no és el que volem, no és el que volem.
Alguna pregunta més? Si us plau, val.
Sr. Chamizo: Dos segons, la veritat és que m’han dolgut una mica aquestes paraules perquè, a veure,
nosaltres cap associació ens ha convidat i, clar, nosaltres vam rebre 135 vots a Miami i nosaltres, clar,
anem supercontents a Miami, als actes que publiqueu a l’agenda, que publiqueu a la pàgina web.
Perquè el que diu la meva regidora és veritat, és a dir, les associacions volen, volen a la gent de l’Equip
de Govern, volen a la gent de l’Oposició als seus actes, som disset persones i jo crec que, vostè, clar,
no pot anar a qualsevol, a tots els actes perquè no és Déu, però té nou els regidors que, a vegades,
aquí al poble lògicament la gent s’alegraria més però jo no crec que vostè... Em sap greu que digui que
està dolgut perquè no...
Sr. Alcalde: No, simplement he traslladat un sentiment, d’acord? Ja està. He traslladat un sentiment,
una vivència.
Sr. Chamizo: Jo he vingut aquí amb vostè, hem fet processos junts i la gent, entenc, que bueno vostè
és l’alcalde i és el responsable i el que mana a tot aquest poble i tothom ha d’estar... Lògicament alguns
estaran descontents però, clar, a mi m’ha dolgut que digui: “48 vots, no em sento com recolzat aquí”.
No, escolti, això, nosaltres 135 i anem contents a Miami. Perdó, eh, si no...
Sr. Alcalde: Perdoni, jo no he dit que no vingui aquí content, eh! És molt diferent. I als actes, vaig a tots
els actes que puc, simplement, m’estan recriminant que no anava a segons quins actes... Els actes que
organitza l’Ajuntament o aquells que col·labora i que a nosaltres ens fan partícips i ens diuen “vinguin”
i tal, com s’ha fet altres vegades, nosaltres anem. Ara, bueno, ja està.

Sra. Garcia: Jo, per acabar, jo no li he recriminat res, senyor alcalde. I si a vegades el meu to de veu és
una mica sèrio és perquè estic concentrada amb el que estic dient. Jo no li estic recriminant res. Li estic
dient que a les associacions els agrada que hi vagi l’Equip de Govern, vostè i els seus regidors, no
únicament i exclusivament vostè. Un moment...
Sr. Alcalde: Jo li he contestat personalment, no per la resta de l’Equip de Govern.
Sra. Garcia: D’acord. I abans de que això es quedi així, perquè a vegades es queda el tema en coses
que no interessen. Nosaltres tampoc volem entrar en aquest debat de un lloc i l’altre, nosaltres tampoc,
no vostè, nosaltres tampoc. I amb això estarem d’acord.
Sr. Alcalde: No tregui xifres.
Sra. Garcia: En això estarem d’acord.
Sr. Alcalde: No tregui xifres i ja està, aleshores no entrarem en aquest debat, perquè no pot fer...
Sra. Garcia: I aleshores què vol, d’acord farem una cosa.
Sr. Alcalde: Acabem aquest tema perquè així el deixem clar i vostè ha tret una sèrie de xifres que eren
innecessàries, que les vol treure? Les pot treure. Però aleshores està entrant en un debat en el qual,
insisteixo, jo crec que no ens convé a ningú.
Sra. Garcia: Val, aleshores què fem? Comptem números d’actes? D’alguna manera empírica jo he de
demostrar el que estic dient, senyor alcalde. Jo no puc parlar així perquè sí. Jo [Inaudible 2:14:00] i si a
vostè li sap greu, doncs..
Sr. Alcalde: No, no, no em sap greu.
Sra. Garcia: Perdoni.
Sr. Alcalde: No, i ho tallem, si us plau. No em sap greu. No em sap greu. Jo no l’he tallat en cap moment,
l’he deixat acabar i l’he deixat explicar i no he volgut entrar en aquest tema. Jo simplement li dic:
“Escolti’m, amb aquesta línia jo crec que ens equivoquem.” Jo no li diré què ha de fer o ha de deixar
de fer però, clar, si vostè entra amb aquesta línia, nosaltres haurem d’entrar també amb aquesta línia i,
insisteixo, jo crec que prendrem mal. I si us plau, no, no.
Sra. Garcia: Acabo...
Sr. Alcalde: No, no, no, Annabel, si us plau, gràcies.
Sra. Pérez: Jo vaig per feina. No, més que res perquè no he contestat i ara es queda aquí el debat de
Miami... Banys de lluna és del Departament de Turisme i ho fem al Departament de Turisme. Això que
has dit del cinema em sembla molt bé i alguna vegada han fet alguna proposta d’aquí de Mont-roig
per fer cinema, doncs, serà d’algun altre departament, però el cinema a la fresca que fem a la platja de
Cristall ho fem pel turisme, tot i que la gent de Mont-roig, la gent de Cambrils, la gent de l’Hospitalet,
ho fem pel turisme i és per això que aquí no farem el cinema a la fresca perquè no hi ha els turisme que
hi ha a Miami. Potser és Cultura, vés a saber, potser és Festes, potser és una altra regidoria però això
no ho fiqueu això amb Banys de Lluna... El tema de la plataforma aquàtica i que ens hem gastat 2.500
euros amb un tobogan, doncs mira, la plataforma aquàtica ha generat vint mil euros d’ingressos aquest
estiu a la platja. Si ens gastem 2.500 euros en reparar un tobogan, també ho hem recuperat, no? per
una altra banda, i que no és el cas. I què més? Això de l’assistència als actes, hi anem als que podem
anar i, com ha dit l’alcalde, als que ens conviden. Hi ha un altre tema que has dit així, que m’ha sorprès,
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no? “És que a Mont-roig només feu les curses amb bicicleta”, no, has dit això? A Mont-roig, hi ha l’únic
centre BTT de la Costa Daurada, l’únic. Fem les curses amb bicicletes, no fem prou, val? Hi ha cent
quilòmetres de rutes BTT que, evidentment, a partir d’ara, el treballarem molt més aquest producte
perquè és un recurs turístic superimportant i clar, ho has dit així com “és que només feu les curses amb
bicicleta” ostres! És que és prou important el que tenim, i més que farem.
Sr. Alcalde: Senyor Tamizo.
Sra. Garcia: Jo, l’últim, perdoni. És indiferent si això...
Sr. Alcalde: Annabel, si us plau, és que no pot ser.
Sra. Garcia: Val, val, d’acord.
Sr. Alcalde: No acabarem. Saps que passa? Que sempre has de tancar tu el, i no pot ser. És que sinó
no... Digues.
Sra. Margalef: Un parell de preguntes, em sembla que totes dues van a la regidoria d’Impuls econòmic.
Els cursos d’idiomes que oferiu, saben quant inscrits tenen?
Sra. Pérez: Sí, tenim, t’ho dic de memòria però t’ho puc confirmar.
Sra. Margalef: No, simplement si es podran dur a terme els cursos o no.
Sra. Pérez: Sí, a anglès n’hi ha 13, a català hi ha 6 i a francès, 7. Mira, ho tinc aquí. T’ho dic.
Sra. Margalef: Val.
Sra. Pérez: Avui es fan les proves d’accés, avui a la tarda.
Sra. Margalef: És per si han contemplat preus per persones...
Sra. Pérez: Set, tretze i sis.
Sra. Margalef: És per si han contemplat preus per persones aturades, jubilades, pensionistes, membres
de família nombrosa, monoparental, amb discapacitat...Si contemplen ajudes per a persones que no
poden fer front als costos dels cursos i si, per exemple, vostè creu que un estudiant universitari, per
exemple, que és requisit indispensable per obtenir el títol de grau, el nivell B1 d’anglès, pot fer front a
420 euros que val el curs. I si han comparat el preu dels cursos amb altres llocs.
Sra. Pérez: Sí, hem fet la comparativa de preus. Aquí hi ha un tema que ens hem equivocat, ens hem
equivocat a l’hora de publicar preus, val? Potser havíem d’haver ficat: preu per mes, 60 euros; per
matrícula, 80; i taxa d’examen, 120. No s’ha fet, hem ficat preu global. Llavors, què ha passat? Que la
gent ha vist 420, 500 i dius: “Escolta, no ho puc fer perquè són massa diners”. Però el desglose és el
que és, és un preu mensual, és una matrícula que està inclosa i és una taxa d’examen que són 100 euros.
I això, en això ens hem equivocat i per això al “Comunica” ho hem volgut rectificar. El tema de les
ajudes, no vam preveure però sí que és veritat que la gent, quan s’ha vingut a inscriure, en principi, no
hem tingut cap cas que ens digués que no hi arribaven, si s’hagués donat el cas, haguéssim fet alguna
acció. I és veritat que per aquest tema també estan els cursos de Pla de Barris que sí que estan
subvencionats.
Sr. Pellicer: Em permets una puntualització? A l’Ajuntament, des de l’àrea de Serveis Socials, i això
l’Enric ho explicaria millor, a part de tot un llistat d’ajuts directes té un altre paquet per poder fer ajuda

a una persona que vulgui fer un curs o una altra persona que vulgui fer una altra cosa i que no estigui
contemplat, és a dir, per tant, l’Ajuntament sí que sempre té obert una línia d’ajuts per qualsevol cosa
que faci.
Sra. Margalef: A veure, nosaltres hem estat mirant preus de cursos en d’altres llocs i, per exemple, la
Universitat Oberta de Catalunya, 475 euros el curs de durada de 200 hores, el nivell B1 d’anglès.
Presencialment a Cambrils [Inaudible 2:19:16] també es pot fer, 220 euros el preu general, 110 per a
aturats, com que no inclou els drets d’examen, estaríem parlant d’una diferència de 87 euros i 197 si es
tracta d’una persona en situació d’atur. Ho dic per aquesta diferència força considerable de preu.
Sra. Pérez: Està inclosa la taxa d’examen aquí?
Sra. Margalef: No, per això ho he descomptat, ja ho he descomptat.
Sra. Margalef: Val. Val, el mateix curs, el tema del català, a la UOC, 237 euros, 100 hores, surt a 2,37
euros l’hora. A l’Ajuntament, l’estudiant està pagant 6 euros l’hora. Al Centre de, perdó, Normalització
Lingüística, 242 euros, gairebé la meitat. Si és una persona membre de família nombrosa, paga 121
euros, si és una persona aturada, en paga 73. Simplement és una reflexió perquè en més d’una ocasió
ho hem manifestat, que la idea és molt bona però creiem que està mal executada. No podem oferir un
curs de català pel doble del que val al Centre de Normalització Lingüística. En el cas d’una persona
aturada, el preu seria sis vegades superior. I no podem oferir un curs d’anglès que, per a una persona
aturada, costi més del doble que al municipi veí. Simplement és una reflexió.
Sra. Pérez: Val. El tema del Centre, bueno, pel tema del curs de català, vam estar reunits amb ells perquè
sí que ens va arribar la informació de que a Reus ho podies fer al Centre de Normalització Lingüística i
era molt més barat. Vaig estar amb ells la setmana passada, les tarifes que estan publicades i ho puc
dir aquí perfectament, és públic, no són reals. O sigui, després et fiquen matrícula, hi ha taxes, hi ha una
sèrie de partides que no estan incloses aquí. Cambrils té un altre preu perquè és un Ajuntament
consorciat i l’Hospitalet els fa també i els fan gratuïts, només paguen la taxa d’examen i la matrícula.
Clar, jo el que els vaig dir és que no volia oferir un curs més car, que, ja d’entrada el de l’Hospitalet
perquè és gratis, ni més car que Cambrils. Llavors, el que hem demanat ha sigut fer un Consorci amb
ells, que és el que estem esperant, fer un conveni i així poder tenir formació reglada i més barata, val?
El tema que planteges, això de la UOC ho sé perfectament, com funciona, també és a distància. Estem
parlant que és un servei d’una acadèmia d’idiomes que està en 150 euros més, 130, 140, estem parlant
de classes reduïdes, de que són classes que tu fas al teu municipi, val, que no has d’anar a Cambrils, ni
a Reus, ni a Tarragona i que, evidentment, tens un professor per a tu, val? Que no és el mateix que la
UOC, o sigui, que entenem que, o sigui, hi ha oferta per a tots. O sigui, qui vulgui estudiar a través de
la UOC, a través de distància, que ho faci, qui vulgui una forma presencial perquè li va millor i que, a
més a més, ho pugui fer a casa, sense sortir del poble, té aquesta opció. I per això ho hem plantejat
així. Si haguéssim vist que no s’apunta ningú, pues, “ostres, canviem, perquè això no funciona”. Però,
en principi, s’ha apuntat gent.
Sra. Margalef: Només li comentava per a veure si podríem oferir preus més competitius a la vista del
que s’ofereix en el mercat. I ara la segona pregunta, un curs de cuina de trenta hores que va impartir
l’Escola d’Hoteleria i Turisme i que va costar 2.675 euros, 89 euros l’hora. Surt a la Junta de Govern del
mes de juny, a qui anava dirigit el curs, quins objectius es perseguia aquest curs, amb quina finalitat es
va oferir, quants alumnes del municipi van assistir? A veure, si tenen previst accions formatives per
cadascun dels sectors econòmics i oficis del nostre municipi, perquè si, entenc, és una opinió personal,
si oferim un curs de cuina potser també n’haurem d’oferir un de jardiner, de frigorista, de recepcionista,
de botiguer, etc.
Sra. Pérez: Val, l’expedient potser no t’ha arribat perquè l’acabo d’entregar quan he arribat, val,
l’expedient el teniu, del curs de cuina. Va ser el 100%, màxima assistència, es va fer a l’Escola d’Hoteleria
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de Cambrils, ajudant de cuina, doncs perquè estem a una zona que hi ha molts restaurants, hi ha molta
demanda, i sobretot a l’estiu, val? I la gent, cada vegada, busca més professionals per això que vam fer
aquest curs. Dir també, bueno, teniu el llistat d’alumnes, no cal que, però bueno, 100% d’assistència, a
més a més, hi ha, aquí no està, però us puc dir que aquesta gent ha trobat feina, val? Perquè una de les
places més demandades aquí a l’estiu és la de cambrer, cuiner, ajudant de cuina. Aquest tema, per
això, està cobert. El preu per l’hora? 89 euros, pues, és que és així de car, jo què sé, car o barato, és el
preu que tenen. Et puc dir que aquesta escola és molt més econòmica que si ho contractem amb una
altra empresa de fora. Si hi ha algo que fem i molt és buscar i rebuscar i mirar molts pressupostos, i
negociar, sobretot, i evidentment, bueno, potser et pot semblar car, a mi potser també, com moltes
coses, però és el preu que tenen. Tema de jardineria, es va fer un curs de tipus sanitari, no? Es va fer
també enguany...
Sra. Pérez: Em refereixo que tal i com ofereixen cursos per cuiners, que també se’n podrien oferir per
cadascuna de les professions de les persones que viuen i conviuen en el nucli de Mont-roig i Miami i
les urbanitzacions, és que no acabaríem.
Sra. Pérez: Aquí a Mont-roig, hem plantejat, també era per tothom, un fitosanitari perquè enteníem que
hi havia molta gent que ho necessitaria i per això s’ha fet, i també ha sigut un èxit perquè 100%
d’assistència.
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Senyor Enrique.
Sr. López: Bé, jo seré molt breu perquè sé que hi ha molta gana. M’estan pressionant els companys de
l’Equip de Govern perquè no parli gaire però penso que ho he de dir. Aviam, el tema de “Aprèn a
nadar”, el projecte, van venir tres mares, dos d’elles de l’AMPA, una altra no era de cap AMPA però ja
havíem parlat amb representació. Sense això no s’hagués fet el projecte “Aprèn a nadar”. Ara bé, dir
que l’Ajuntament només ha posat els recursos econòmics, vull dir, jo no vull cap protagonisme, de
veritat, i els que em coneixeu, i em coneixereu, sabreu que jo sempre estic en una segona línia, però
he de dir que la tècnica que està treballant en aquest tema, la tècnica d’educació, la Quima, que té un
nom, porta tot un mes treballant en aquest tema, fent hores extra a la tarda sense cobrar un duro. És a
dir, val que no ens volem apuntar el tantu però sí que m’agradaria trencar una llança per tota aquesta
gent que s’hi deixa les banyes, d’acord?
Sr. Chamizo: Sabem que la Quima treballa molt però jo, la meva reflexió anava que, igual que es

publicita això, doncs, ja com ha dit molt bé el senyor alcalde, pel proper “Comunica” ja ho tindran en
compte. Ja està, era també defensar la nostra postura.
Sr. López: És que ho he llegit a varis puestos i per això volia fer l’aclaració.
Sr. Alcalde: Vinga, la, ja que parleu del “Comunica”, dir-vos que heu ficat que dintre del PAM no està
el Club de Mar i entenem que heu votat en contra del PAM però si ho llegiu, veureu que està aquesta
actuació. Sí, sí.
Sra. Garcia: No passa res, ha sigut una errada.
Sr. Alcalde: Ja ho sé, evidentment que no passa res!
Sra. Garcia: Tots ens equivoquem.

Sr. Alcalde: Ja ho sé que no passa res però per això deia que al “Comunica” heu ficat que no i mireu,
mireu, o sigui, heu votat en contra, bé, osti! Però segurament,
Sr. Chamizo: Primer es va aprovar el Club de Mar [Inaudible 2:27:07]

Sr. Alcalde: Ah, ah, bueno! No però està dintre. Dintre del nostre programa també hi era això. Però,
bueno, és igual, no passa res. Simplement això. Bé s’aixeca la sessió.

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

- 45 -

