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ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2018/1 
Caràcter de la sessió:  Extraordinari 
Convocatòria:   10 de gener de 2018 
Data:    15 de gener de 2018 
Horari:    13:05 h. – 16:25 h. 
Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 
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Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT 
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT 
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Francisco Velasco Autor, regidor C’s 
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Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 
 
 
Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 
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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:  Bon dia a tothom, donaríem inici al Ple 
 
1. Intervenció. Expedient 11644/2017. Aprovar, si e scau, el Pressupost General de 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’exercici 2 018. 
 

Sr. Alcalde: Amb el punt número 1 que seria aprovar, si escau, el pressupost general de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’exercici 2018. En aquest cas, l’Equip de Govern 
presenta el pressupost per l’any 2018, un pressupost que es fa amb unes dades, com cada any 
quan es fa el pressupost, passem aquestes dades. En aquests moments, amb una població 
d’11.600 habitants, el nostre municipi que té 63 mil kilòmetres quadrats, amb els dos nuclis i 23 
urbanitzacions, amb una població que arriba a l’estiu a 60 mil habitants i 14 mil habitatges dels 
quals el 50% estan destinats a segona residència. És el segon municipi, en termes turístics, en 
importància al Baix Camp i la tendència que hem tingut en els últims anys pel que fa a la 
població és una tendència a la baixa encara que l’últim any ha crescut una mica. En temes més 
globals, l’endeutament que tenim per habitant o que tindrem per habitant una vegada aprovat el 
pressupost és de 949,31 €, estem per sota de municipis com Tarragona, Cambrils, Calafell, 
Reus, El Vendrell. Està previst i així ho diuen els informes d’intervenció que el rati 
d’endeutament previst dintre del 31 de desembre de 2018, mantenint aquestes inversions, serà 
del 77,48, per sota del 110 –he canviat de pàgina, jo? Val, perdó, gràcies Ferran. Ara sí. 
Gràcies, perdó. El període mig de pagament, hem baixat a 1,79 dies i el retorn anual de deute 
que té l’Ajuntament, la capacitat de retornar anualment 1.800.000 € anualment, com deia. 
L’estructura de l’Ajuntament, a partir de que es van eliminar les dues empreses, les dues S.A., 
tenim una entitat pública empresarial que reagrupa part de les empreses que teníem en aquell 
moment, Nostreserveis; i, per altre costat, tenim l’empresa pública de la gestió del cicle integral 
de l’aigua, Nostraigua. Presentem un pressupost consolidat de...en el qual són 25.240.841,90 
€, aquest consolidat està compost pel pressupost de l’Ajuntament de 21.357.000 i de 
Nostreserveis de 3.883.000. Al ser l’empresa Nostraigua una empresa en la qual els seus 
recursos venen de la seva pròpia activitat per damunt del 50%, aleshores no cal que estigui 
dintre del consolidat de l’Ajuntament. Això, com deia, en el cas de Nostraigua. Com deia, el 
pressupost per aquest any són 21.357.000 € de l’Ajuntament, que respecte del 2017 suposa un 
increment de 2,74%, amb unes inversions ficades en aquest pressupost que ara passem a la 
seva aprovació de 2.155.000, tenint en compte que, ja en la darrera modificació del mes 
d’octubre, es van plantejar unes modificacions i inversions de 7.350.000 €. Això suposa que, 
des de l’inici del mandat, si féssim, si tiréssim endavant totes les inversions que hem plantejat, 
que estem plantejant i que hem plantejat arribaríem a, perdó, a finals d’any arribaríem a prop 
del 17 milions d’euros en inversió. Com no pot ser d’una altra manera, el pressupost manté 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera dels darrers anys i torna a mostrar la 
prudència i previsió d’ingressos. Es continua la dinàmica inversora, complementant les 
inversions previstes en la darrera modificació de crèdit, com deia abans, del 2017 i també per 
donar impuls als projectes previstos al Pla d’Acció Municipal, en aquest cas el 16-19, i les 
inversions fan èmfasi en la millora de les infraestructures i la dotació d’equipaments. Es manté 
el Capítol 1 en despeses de personal engruixit per fer front a les adequacions retributives 
singulars d’alguns col·lectius per tal de donar resposta a la realitat de la feina que fan els 
treballadors per temes de promoció interna i la posada en marxa dels programes per impulsar 
la modernització interna de millora dels serveis i que suposen, evidentment, pels treballadors 
una major càrrega de treball i de responsabilitat. També les àrees de, els eixos bàsics, les 
àrees que es reforcen són la de les polítiques per les persones, com Serveis Socials, Cultura, 
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Joventut o Esports; es vincula la sala d’espai públic amb l’objectiu de seguir millorant el 
manteniment del municipi i les noves tecnologies, continuant així amb l’esforç en la 
modernització del funcionament intern de l’Ajuntament. Destaca també l’increment en 
Urbanisme per fer front a les execucions subsidiàries i [Inaudible 06:33] altres obligacions 
urbanístiques i dels àmbits de la Salut Pública pel control de plagues, i Medi Ambient per la 
millora d’espais naturals. És significatiu l’increment de les obligacions financeres pel retorn dels 
crèdits, amb aquest increment es preveu eixugar el deute municipal a un ritme d’1,8 milions 
d’euros, com deia abans, però globalment, no obstant això, els comptes presenten un esforç  
de contenció de les despeses corrents. Es fa, desapareix el fons de contingència, tenint en 
compte que legalment ja no és necessari, en els darrers exercicis es contemplava sota el 
paraigües del Pla d’Ajust que es va aprovar l’any 2013, actualment ja no està vigent i dona 
bona salut, el que significa que té bona salut econòmica l’Ajuntament. A trets generals, amb 
respecte de l’any anterior, en impostos directes hi ha la previsió d’ingressos de 10.734.000 que 
suposa un 5,85% més respecte el 2017; en l’indirecte 176 mil, que representa un 5,07; taxes i 
altres, 4.473.000; en transferències corrents prop de 4 milions d’euros; 133.000 en ingressos 
patrimonials; en alienació i inversions, 1.332.000; transferències de capital 464 mil i actius 
financers, 52.000. Això serien els ingressos que el total són 21.357 mil euros. Aquesta seria, un  
mica, l’estructura en la qual hi ha una part important que són impostos directes, més del 50%, i 
la segona en importància seria taxes i altres i, després, les transferències corrents. A partir 
d’aquí, els altres ingressos ja no són tan importants. I per despeses teníem, en aquest sentit, 
en despeses de personal, tres milions, perdó, 5.300.000 €; en béns i serveis corrents, 
7.694.000; 242.000 en despeses financeres; 4.100.000 en transferències corrents. El fons de 
contingència aquesta any ja no està pressupostat com hem explicat abans. Hi ha una previsió 
d’inversions de 2.136.000 € i transferències de capital 30 mil euros; actius 52 mil i, com hem 
explicat també, amortització de préstecs, 1.800.000. A grans trets també, al pastís hi ha una 
part important en despeses de béns i serveis corrents i una part important, després, en 
personal i, en tercer lloc, les transferències corrents seria l’altre gran paquet en l’espai de les 
despeses. Aquí tindríem una miqueta més desglossat per àrees que, en tot cas, es pot 
consultar per no dir ara tot el servei, aquest document estarà a disposició de tothom i les 
inversions que estan previstes, també per aquest any 2018, que una part molt important està 
prevista que es financi amb venda de parcel·les i anirà en funció de la seva execució, 
evidentment, l’execució de les vendes d’aquestes parcel·les. Per últim, aquestes serien les que 
ja es van pressupostar, modificar, dintre del mes d’octubre que és, com dèiem abans, 
7.350.000 €, que sobretot hi havia partides de la Llar d’infants de Mont-roig, l’Avinguda de 
Barcelona, la construcció de l’espai sòcio-cultural que també hi ha una part que estan 
finançades amb préstec, un préstec que ja és efectiu perquè es va signar la setmana passada 
el préstec de 2.680.000 € i en venda de patrimoni, un milió i mig per tal d’acabar de tirar 
endavant aquests projectes. En línies generals, aquesta seria una miqueta l’explicació més 
global del pressupost i ara passaria la paraula al regidor d’Hisenda que és el regidor 
responsable. També aprofitar la fantàstica tasca que ha fet el departament, una tasca que 
sempre ve molt condicionada a la tasca que fem els regidors en quant al fet de quant tenim que 
portar els números i sempre anem una mica tard i els fem córrer i s’ha de reconèixer que, a 
pesar de la pressió i de que nosaltres anem tard, ells fan una bona feina i és just i crec que 
parlo en nom de tots que es reconegui la fantàstica tasca que fan des del departament perquè 
aquests pressupostos siguin una realitat. 
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Gràcies especialment pels seus comentaris en nom del 
departament d’Hisenda. Bé, les línies estratègiques de l’expedient de pressupostos són, com ja 
ha esmentat el Sr. Alcalde, la contenció de la despesa corrent a fi efecte de garantir la 
sostenibilitat financera i l’equilibri dels comptes, la materialització de les adequacions 
retributives que pertoquen a determinats col·lectius de l’Ajuntament, tot tenint en compte que 
no ha estat possible aplicar les previsions econòmiques de la relació de llocs de treball. 
Aquestes adequacions s’han realitzat sempre a l’empara de la legalitat vigent ja sigui mitjançant 
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processos de singularització puntuals com d’inici de processos interns d’ascens i promoció, així 
com la posada en marxa de programes concrets que, suposant una major càrrega de treball i 
responsabilitat per les persones afectades, possibiliten una millora retributiva per aquells 
empleats públics que s’hi acullen. Un altre tret és el significatiu increment de les obligacions 
derivades del retorn dels recursos aliens a les entitats financeres, el retorn dels préstecs, en un 
procés d’augment del servei del deute però encara amb una notable contenció de la despesa 
financera, dels interessos. L’articulació eficient del notable augment del servei del deute amb la 
millora de la dotació financera del Capítol de despeses de personal i la contenció de la despesa 
corrent, la desaparició del fons de contingència, com ja ha esmentat també el Sr. Alcalde, tot 
tenint en compte, i això és un tema important, que legalment ja no és necessari ja que 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp deixa d’estar sota l’aixopluc del Pla d’Ajust aprovat l’any 
2013 en motiu de l’aprovació del mecanisme del Pla de pagament de proveïdors. El 
sosteniment efectiu de l’esforç inversor que pretén seguir emfatitzant en la millora de les 
infraestructures bàsiques i en la dotació dels equipaments, la plena capacitat d’endegar les 
inversions programades atès que tant l’accés al crèdit com l’atorgament de cofinançament 
resten totalment garantits i que només una part comparativament petita es veu finançada 
mitjançant l’alienació de patrimoni, el que col·loquialment s’entén com a venda de parcel·les, 
l’alienació amb la dinàmica històrica de despesa corrent efectivament realitzada, amb dotació 
suficient dels serveis bàsics i recurrents com és el cas de l’energia, la recollida de residus, la 
neteja viària i la definició ortodoxa de les partides d’ingrés, que alineant-se amb l’evolució 
històrica immediata i amb un exercici de previsions molt realista i efectivament documentat, 
proporcionen una notable certesa a la dinàmica de generació de recursos. Es tracta, doncs, 
d’uns pressupostos ortodoxes, sensats, prudents en el disseny però molt ambiciosos en la 
definició d’objectius, sobretot, d’inversió que respecten escrupolosament les línies bàsiques 
d’estabilitat i sostenibilitat i que s’adeqüen en tot allò que és possible a les necessitats 
econòmiques i socials del municipi. I és que cal tenir en compte que el municipi, l’estructura 
econòmica del municipi ve marcada per tres trets fonamentals com és el cas de la forta 
dependència de la població ocupada del sector de l’hostaleria que condiciona l’estabilitat de les 
rendes i introdueix un component d’estacionalitat molt significatiu; el pes que segueix tenint el 
sector de la construcció que, tot i una puntual recuperació centrada en la rehabilitació i millora 
del parc d’habitatges existent, continua manifestant una forta automia[Inaudible 15:20]; i amb el 
comportament del sector comercial que resta també molt condicionat per la marxa de la 
temporada turística, per la qual cosa cal recuperar els comentaris d’estacionalitat i manca 
d’estabilitat de rendes que pertoca al sector de l’hostaleria. El disseny dels ingressos 
municipals on el pes dels tributs vinculats a les activitats econòmiques és gairebé residual, 
l’IAE, per exemple, per l’absència d’un teixit empresarial significatiu i on la fiscalitat rau 
essencialment sobre la propietat immobiliària, és un dels trets característics no ja d’aquest 
pressupost sinó de tots els que s’han anat aprovant successivament en anys anteriors. La 
condició de municipi costaner i turístic amb un gran nombre de segones residències explica 
perfectament la tipologia dels ingressos municipals on el pes de l’IBI, la taxa d’escombraries és 
fonamental i on els tributs no recurrents com és l’ICIO, l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, i la plusvàlua presenten nivells de recaptació significatius segons els 
exercicis, però no sempre. I això condiciona l’estabilitat de les polítiques de despesa. Cal 
reiterar també, i ho ha esmentat el Sr. Alcalde, que el municipi ha patit una dinàmica regressiva 
en matèria demogràfica des de l’any 2012. La continuada caiguda de la població, que només 
s’ha redreçat en l’últim any, respon amb aquesta precarietat econòmica que manifesta el nostre 
municipi on el teixit productiu és limitat i on el paper de l’Ajuntament esdevé, malauradament, 
fonamental per proveir de vegades de feina i activitat econòmica el terme municipal. Aquesta 
és una realitat que no podem defugir-la però també hem de ser conscients que l’Ajuntament té 
la capacitat que té per redreçar aquestes polítiques i aquestes situacions i que no es pot 
demanar un esforç excessiu atès que el marc legal imperant condiciona de forma molt 
significativa el desplegament de les polítiques d’inversió i despesa i la configuració dels 
ingressos. Concretament, els ingressos han estat quantificats per l’expedient de pressupostos 
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de l’any 2018 amb el màxim nivell de prudència, tot tenint en compte que la conjuntura 
econòmica ha evolucionat de forma marcadament negativa rere l’estiu. Així, la incertesa política 
que pateix Catalunya des de setembre del 2017 condiciona significativament les expectatives, 
la qual cosa incideix significativament en el càlcul dels tributs més cíclics relacionats amb el 
sector de la construcció o amb les activitats relacionades amb la transmissió de la propietat 
immobiliària, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres o l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana. Globalment, els ingressos tributaris creixen, es 
comporten de la següent manera: els impostos directes creixen un 5,85%, els indirectes creixen 
un 5,07 %, les taxes i preus públics creixen un 7,86%. La major aportació en termes de 
recursos pels diferencials esmentats ve donada pel creixement dels ingressos previstos per 
l’impost sobre béns immobles, l’IBI, de naturalesa urbana que augmenten un 5,85%. Aquesta 
positiva evolució ve donada per l’efecte d’increment del valor cadastral dels immobles a 
l’empara de la ponència de revisió de valors, la ponència col·lectiva de l’any 2012 i llur aplicació 
a partir del 2013, i amb el progressiu abatiment dels coeficients reductors que determinen la 
base liquidable i la no compensació per la rebaixa dels tipus impositius. Les previsions inicials 
de l’IBI han estat calculades tenint en compte l’impacte d’aquest abatiment de coeficients i amb 
un escenari on resta congelat el tipus impositiu. La quantificació dels ingressos de la plusvàlua, 
tribut que, per altra banda, està subjecte a polèmica legal tot i que sembla ser que aviat 
disposarem d’una regulació, una nova regulació que introduirà certesa, s’ha pressupostat 
d’acord amb l’evolució prevista dels [Inaudible 19:33] per l’any 2017, el creixement dels 
ingressos derivats d’aquest impost es quantifica amb un 4,85%. Pel que fa a l’ICIO, també s’ha 
pres com a referència els drets reconeguts dels tres anys anteriors, fent una projecció en base 
a una mitjana mòbil. Val a dir, en qualsevol cas, que l’impacte d’aquesta figura tributària és molt 
limitat en termes de valors absoluts atès que la seva recaptació resta molt ajustada pels efectes 
de la conjuntura econòmica recessiva que afecta el sector de la construcció des de l’any 2008 i, 
per tant, segueix tenint un pes relatiu molt limitat. Aquí vull fer esment, i a l’informe de la 
regidoria ho trobaran, que la diferència entre l’ICIO que s’està recaptant en aquests darrers 
anys i el que es va arribar a recaptar els anys 2000-2007 és una relació d’1 a 10, es va arribar 
a recaptar d’ICIO més de 2 milions d’euros l’any 2006 i més d’un milió vuit-cents l’any 2007, per 
la qual cosa vegin l’impacte que ha tingut la crisi de la construcció en les finances de 
l’Ajuntament i com s’ha tingut que apel·lar a altres figures tributàries per poder contenir la 
sangria d’ingressos i mantenir el nivell de despesa i sobretot d’inversió. La resta d’augments 
que afecten els ingressos tributaris és gairebé testimonial, llevat de qüestions específiques que 
seguidament explicitaré. Juntament amb les transferències rebudes de l’Estat, la participació de 
tributs i el principals tributs com l’IBI, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa de 
recollida d’escombraries, val a dir que representen el 68% del pressupost d’ingressos. Com a 
elements particulars que contemplen aquest pressupost, cal esmentar que s’introdueixen dues 
partides d’ingressos extraordinaris en el Capítol de taxes i que són taxes per llicències 
d’activitats i derivades del desenvolupament de plans parcials que afecten a un nombre molt 
concret de contribuents amb una tipologia especifica, amb una previsió inicial de 0,49 milions 
d’euros, i taxes per la tramitació de llicències urbanístiques que afecten també a un col·lectiu 
molt concret de contribuents amb una previsió inicial de 0,13 milions d’euros. Aquests 
ingressos extraordinaris, per qüestió de prudència i tot i tenint en compte les particularitats 
d’aquests dos conceptes, s’ha decidit vincular-los a partides de despesa extraordinària no 
recurrent i a inversions que, a la seva vegada, amb l’acord que adoptarem del pressupost, es 
declaren totalment indisponibles fins el cobrament efectiu dels ingressos tributaris que els 
empara. Per tant, fins que aquestes taxes es puguin, s’hagin convertit en recaptació efectiva no 
es podrà fer ni la despesa ni la inversió emparada per la seva configuració. Per tant, és un 
criteri de prudència que s’introdueix en el pressupost. Pel que fa a les despeses, el pressupost 
també s’ha plantejat emprant els criteris de prudència i ortodòxia habituals, tot assegurant que 
la seva execució es pugui dur a terme en escenaris força negatius i que no posi en risc la 
situació financera de l’Ajuntament. Partint d’una anàlisi econòmica per grans capítols es posa 
de manifest el moderat augment de les despeses de personal un cop realitzat un extraordinari 
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esforç pressupostari en l’exercici 2017 amb la inclusió dels imports contemplats amb la relació 
de llocs de treball. En aquest sentit, cal tenir en compte i ho torno a reiterar perquè quedi molt 
clar que no s’han pogut aplicar les previsions econòmiques de la relació de llocs de treball atès 
que no ha estat autoritzat ni per la Generalitat ni per l’Administració de l’Estat que les han 
considerat contràries al contingut normatiu en matèria pressupostària actualment vigent. 
Tanmateix, sí que a l’empara de la normativa legal vigent s’ha procedit a la singularització del 
col·lectiu de tècnics amb responsabilitat, s’han convocat oposicions de personal administratiu 
tot establint previsions de les amortitzacions de les places d’auxiliar administratiu que en 
resultin vacants, s’ha procedit a la singularització de la plantilla de la policia local fonamentada 
en els criteris de major exigència i perillositat, sobretot rere els fets d’aquest estiu on el nivell 
d’alerta no es va acabar implementant el nivell 5 però sí que es va exigir per part l’Estat que les 
policies locals s’impliquessin molt més en les dinàmiques de lluita antiterrorista. Tanmateix, en 
aquest cas, la massa salarial de la policia local roman inalterada, i això és important, doncs, 
simultàniament a un augment d’aquest procés de singularització s’ha procedit a l’amortització 
de dues places d’agent. Per tant, la massa salarial de la policia local, com dic, romandrà 
inalterada. S’han dissenyat tot un seguit de programes específics per a diferents llocs de treball 
de la plantilla de tal forma que tot un conjunt de funcionaris se’ls ha encarregat tasques 
addicionals no existents prèviament per evitar contractació de personal addicional i, per tant, 
per obviar una major despesa final. S’han dotat també les places corresponents a les habilitats 
nacionals, secretari, interventor i tresorer, tot seguint les instruccions establertes per la 
normativa legal vigent i amb els terminis raonables, tot tenint en compte el calendari dels 
possibles concursos i oposicions que es puguin celebrar. Per tant, l’Ajuntament, per primer cop, 
tindrà dotada pressupostàriament la partida dels tres habilitats nacionals que podrien arribar a 
correspondre per la seva mida i tipologia. Es manté també la dotació de personal interí i de 
caràcter temporal que està desenvolupant tasques polítiques en diverses àrees de la gestió de 
l’Ajuntament. Contenció raonable del Capítol 2 de béns i serveis corrents que creix un 5,70%. 
Cal tenir en compte que, en aquest cas, una part significativa de l’augment respon a qüestions 
de tipus extraordinari com l’execució d’una sentència que afecta aspectes urbanístics i que 
resta finançada per ingressos igualment extraordinaris, els que he esmentat abans. Significatiu 
increment de les despeses financeres, tot motivada pel previsible enduriment de la política 
monetària que afectarà negativament a l’evolució dels tipus d’interès. Tanmateix, el seu 
impacte és molt limitat sobre el present pressupost total. Cal recordar que el volum 
d’interessos, que no servei del deute, interessos que té pressupostats aquest Ajuntament és 
sobre un deute viu de 14,1 milions d’euros, són 242.475 euros, xifra força reduïda. La 
[Inaudible 26:10] congelació de l’entitat pública empresarial Nostreserveis que actua com a 
instrument propi de l’Ajuntament amb la prestació d’un ampli ventall de serveis públics, la 
puntual reducció de les inversions incloses al pressupost però tot tenint en compte que es va 
aprovar un importantíssim paquet d’inversions a l’octubre de l’any 2017 i al fort creixement del 
[Inaudible 26:30] d’amortització dels préstecs amb un increment del 9,59%, contemplat al 
Capítol 9. Pel que fa a les inversions, vull recordar, perquè considerem des de l’Equip de 
Govern que hi ha una visió unitària amb el pressupost, amb l’expedient de modificació de 
crèdits que es va aprovar l’octubre de l’any 2017, perquè entenem que l’exercici pressupostari 
ha de recollir aquest fortíssim impacte tant en les finances de l’Ajuntament com en temes 
d’inversió. Així cal recordar que una de les fites més importants d’aquest mandat i part 
indissoluble del procés pressupostari 2017-2018 ha estat l’aprovació de l’esmentat expedient a 
l’octubre del 2017. Així, tot aprofitant el Pla de Barris que possibilita que l’Administració 
autonòmica financi el 50% d’una determinada actuació amb l’obvi alleugeriment de la càrrega 
financera, s’aconsegueix dotar de recursos a un projecte estrella d’aquest mandat com és la 
primera fase en l’execució de la millora integral de l’Avinguda Barcelona a Miami Platja. 
Complementàriament també es proveeix de recursos amb la dotació d’una zona esportiva 
localitzada a la pista d’estiu, també a Miami Platja i que també ha esmentat el Sr. Alcalde. 
Aquestes dues actuacions suposen captar 2,5 milions d’euros atorgats per la Generalitat de 
Catalunya per poder executar inversions en infraestructures bàsiques totals per un import de 5 
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milions d’euros. És ben cert que la part que haurà d’aportar l’Ajuntament es nodrirà de recursos 
aliens manllevant crèdits per un import de 2,68 milions d’euros. Tanmateix, resultaria difícilment 
justificable, tant des d’un punt de vista polític com estrictament pressupostari, desaprofitar 
aquesta via de finançament atès que l’Ajuntament es troba en una posició idònia per poder 
endeutar-se. Així, tant el nivell d’estalvi net, com el romanent de tresoreria, el període mig de 
pagament o el nivell d’endeutament es troben dins dels paràmetres admesos per poder gaudir 
de l’autorització de crèdit, com de fet s’ha demostrat, que proporcionen els organismes de 
tutela financera de la Generalitat de Catalunya. Per tant, en la mesura que l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp té la capacitat per endeutar-se addicionalment en un marc de clara 
sostenibilitat financera, esdevé plenament justificable incrementar aquest endeutament per 
poder executar iniciatives d’inversió cofinançades que possibiliten captar el 50% dels recursos 
esmerçats. I amb això també em vull detenir ni que sigui breument amb el Capítol d’inversions 
per dir-los una perspectiva més estratègica. Des de...els darrers tres mandats s’han 
caracteritzat per un fortíssim esforç inversor. Cal tenir en compte que es detecta que al terme 
municipal, que al municipi de Mont-roig hi ha una mancança importantíssima d’infraestructures 
bàsiques que calen que siguin oportunament desplegades. En aquest sentit, l’esforç inversor 
d’aquest mandat serà forçosament important. Venim d’un mandat 2007-2011 on es va arribar a 
invertir 22 milions d’euros, el mandat 2011-2015 que va ser el del Pla de Sanejament, tot i això 
es van invertir 7,5 milions d’euros i en aquest mandat portem invertits, ja efectivament realitzats 
8,7 milions d’euros, efectivament executats, i hi ha 8,2 milions d’euros planejats, i planejats vol 
dir que estan aprovats, ja sigui amb modificacions de crèdit o ja sigui amb el pressupost del 
2018 o mitjançant la incorporació de romanents que es materialitzarà rere la presentació de la 
liquidació del pressupost de 2017 el mes de març d’enguany, aproximadament. Per tant, 
entenem que l’esforç inversor que continua realitzant aquest Ajuntament que és mèrit de tots és 
fonamental per consolidar l’estabilitat del municipi, consolidar les polítiques bàsiques de 
benestar i poder atreure població, tenint en compte que, com ja he esmentat abans, és un dels 
problemes més significatius juntament amb la manca de teixit productiu del que disposa el 
municipi. Pel que fa a l’endeutament, les dinàmiques inversores endegades per l’Ajuntament 
han obligat a apel·lar creixentment a l’endeutament financer per la qual cosa el volum de deute 
viu ha mantingut una trajectòria indubtablement ascendent. Tanmateix, les dinàmiques 
d’amortització de deute fan que, per altra banda, les reduccions de capital pendent siguin prou 
significatives, així l’amortització de capital anual del deute financer es situarà l’any 2018 en 1,8 
milions d’euros. L’estructura dissenyada pels pressupostos der l’any 2018 possibilita l’absorció 
ordenada de l’endeutament assolit i també del previst per la qual cosa, si la despesa ordinària 
es desplega amb normalitat, com és el cas, i si els ingressos evolucionen d’acord amb les 
previsions, el compliment dels compromisos resta prou garantit. Des d’una altra perspectiva, cal 
tenir en compte que la tipologia de l’endeutament de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
permet una moderada immunització vers les possibles pujades dels tipus d’interès atès que el 
57,4% del deute viu es troba a tipus fix. En aquest càlcul, aquest 57%, que no és el cas, també 
s’ha introduït el préstec recentment finançat, per tant, s’ha de tenir una certa tranquil·litat 
perquè, repeteixo, vora del 60% de l’endeutament es troba a tipus fix. Els nivells d’endeutament 
per habitant es poden comparar favorablement amb altres municipis de la zona i, repeteixo, 
tranquil·litat en la mesura que els ingressos recurrents dels quals disposa l’Ajuntament 
permeten un pagament ordenat de les seves obligacions financeres. Conclusions, acabo. El 
pressupost per l’any 2018 s’emmarca en una conjuntura singularment complexa atesa la 
situació política que en general aporta un creixent nivell d’incertesa. Així i prenent com a 
referència aquells factors que més poden incidir en l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, cal 
posar de manifest que l’actual conjuntura ve fonamentada per la interrupció de la dinàmica 
d’acceleració del sector immobiliari i de la construcció rere una evolució progressivament 
favorable fins el mes de setembre del 2017; la caiguda de l’activitat, l’ajornament o fins i tot la 
cancel·lació de determinats projectes condicionen l’evolució d’aquelles figures tributàries més 
vinculades amb la marxa de la conjuntura com són l’ICIO, les taxes relacionades amb l’activitat 
urbanística, les obertures d’establiments i la plusvàlua; la incertesa que també afecta les 
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dinàmiques d’alienació de patrimoni, tot tenint en compte que les expectatives del sector 
immobiliari en particular i de desenvolupament de noves activitats empresarials en general 
s’han alterat notablement en el decurs dels darrers mesos; la possibilitat que es materialitzin 
escenaris de manca de liquiditat per part de la Generalitat de Catalunya, tot motivada per 
possibles episodis de tensió entre el Govern Central i l’Administració autonòmica que poden 
donar peu a endarreriments puntuals en els processos de pagament a les administracions 
locals, a la restricció per accedir als mecanismes de finançament com el Fons de Liquiditat 
Autonòmica, etc. Aquest aspecte preocupa extraordinàriament atès que una part important de 
les inversions resta condicionades a l’execució del Pla de Barris el qual, com és sabut, ve 
cofinançat en un 50% per la Generalitat de Catalunya. Per tant, el que podrien ser uns 
pressupostos emmarcats en un escenari de notable normalitat com van ser, per exemple, els 
del 2017 es troben incidits en una dinàmica totalment imprevisible però gens favorable. 
Addicionalment, cal recordar que l’Ajuntament com a agent econòmic no resta al marge de 
l’evolució de l’activitat al seu terme municipal. En aquest sentit, preocupa l’impacte de la 
situació política sobre el sector turístic, veritable motor econòmic del municipi doncs és aquest 
el que esperona els nivells d’ocupació i activitat a hostaleria i comerç. Si les xifres de nombre 
de pernoctacions i de viatgers està de mitja i de despesa unitària ja avançades pels diversos 
fons de caràcter secundari com l’Institut Nacional d’Estadística i contrastades puntualment es 
confirmen, 2018 pot ser un any summament difícil amb l’òbvia repercussió sobre els nivells de 
gir [Inaudible 34:57] i ocupació. Per tant, caldrà estar molt atents a l’evolució de la conjuntura 
que pot seguir deparant sorpreses negatives si la dinàmica política no es redreça, tornant a la 
necessària estabilitat que els negocis reclamen com absolutament necessària per poder 
desplegar la seva activitat amb normalitat i poder activar les inversions que resten projectades i 
que, hores d’ara, romanen ajornades o congelades. Com a contrapunt positiu, cal esmentar 
que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es troba en una situació econòmica i financera molt 
favorable on els seus principals indicadors manifesten una notable fortalesa. Destaca en aquest 
punt la contrastada capacitat de pagament a proveïdors, comercials i financers, així com la 
folgada posició de tresoreria, entre d’altres. Tanmateix, resulta decebedor, i així acabo, que 
[Inaudible 35:45] de sanejament entre el 2011 i 2015 i un lent retorn a la normalitat entre el 
2016 i el 2017, les perspectives per l’any 2018 s’hagin truncat tan radicalment per una qüestió 
política que pot arribar a incidir mot greument en els nivells de benestar de les famílies i, com 
no, a l’ordenat desenvolupament de l’activitat de les empreses i de les administracions. Moltes 
gràcies.  
 
Sr.  Alcalde: Moltes gràcies, Sr. Gallardo, per la seva extensa explicació. Donaríem pas als 
portaveus que vulguin fer ús de la paraula. Sr. Aragonès. 
 
Sr. Aragonès: Això s’estira i s’arronsa, no? Bé, gràcies. Els pressupostos, evidentment, estan 
ben confeccionats. Jo crec que ja era hora que els pressupostos contemplessin les partides per 
la plaça de secretari, interventor i depositari. Un ajuntament de les característiques, com molt 
bé ha explicat el Sr. Alcalde i després el concejal d’Hisenda, per les seves característiques de 
quantitat de pressupost, de dimensions, d’urbanitzacions, crec que aquestes places era 
imprescindible que, com a mínim, s’hi dediqués la partida. El demés? El demés està ben 
confeccionat. Jo crec que el municipi de Mont-roig, a part de que el Joan que és un bon 
element i al qual jo públicament agraeixo tots aquests anys que ell ha estat a l’Ajuntament i 
està a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Mont-roig la seva participació per a mi ha estat 
molt bona i molt positiva, tant en el mandat del 2011 al 2015 com ara. No sóc tan pessimista 
com ell pel tema de la política. Evidentment que em preocupa com a...no crec que ens afecti 
molt a Mont-roig. A Mont-roig, principalment, si mirem els pressupostos, el número 1 és l’IBI. El 
que sí d’aquests 14 mil habitatges i que, majoritàriament, com ha dit el Sr. Alcalde, es dediquen 
a segona residència, sí que aquí jo crec que és on nosaltres hem de procurar que aquesta gent 
que tant inverteix en el municipi de Mont-roig en segona residència, algunes per disfrutar-les i 
altres per llogar-les, per explotar-les, aquí sí que nosaltres hem de continuar intentant, crec jo, 



 

9 
 

sent un municipi competitiu. Competitiu vol dir amb les taxes, amb impostos i amb tot. Quant a 
l’ocupació turística, l’ocupació turística clàssica de l’Ajuntament de Mont-roig és familiar i 
càmpings. L’hostaleria no té una incidència gran com pot ser al municipi de Cambrils o de 
Salou, anem a dir amb amb hotels [Inaudible 38:53], el municipi de Mont-roig no té, en tenim, 
no significativament dintre del mercat turístic. Per tant, la nostra davallada turística tindria que 
venir o bé per l’ocupació dels càmpings o bé per aquests habitatges que es dediquen al lloguer. 
Jo, pel que estic veient fins ara i la Yolanda també pot dir la seva, en aquest moment, anem a 
dir, l’ocupació prevista per l’any 2018 al municipi de Mont-roig és normal, no és menys que 
l’any 2017. Evidentment que no sé on podríem arribar si les coses es compliquessin tant i tant i 
tant. Però jo per l’exercici 2018 no sóc pessimista. Quant pel que pugui passar amb la situació 
política...home, doncs no ho sé però evidentment que el Govern de l’Estat espanyol, encara 
que només tingui quatre diputats al Parlament de Catalunya, doncs amb el 155 i la Soraya, 
doncs, crec que ens portaran per un bon camí de gestió econòmica i podrem dormir tranquils. 
Per tant, resumint, els pressupostos no em desagraden, evidentment que no són els nostres, 
això és normal, cada equip de govern té les seves preferències. En fi, però són correctes, estan 
equilibrats, són fàcilment que es compleixin les previsions d’ingressos, per lo tant, no hi votaré 
en contra perquè uns pressupostos afecten moltes coses, des dels propis treballadors, és molt 
ampli, no em puc permetre votar-hi en contra però tampoc a favor. Per tant, el meu vot serà, 
anem a dir, d’abstenció. Crec que amb l’abstenció tampoc perjudico els pressupostos perquè hi 
ha una majoria de l’Equip de Govern i jo sóc optimista per l’any 2018, no sóc tan pessimista 
com tu, Joan. Esperem que es compleixi. Res més.  
 
Sr. Alcalde:  Moltes gràcies, Sr. Aragonès. Si vol fer ús de la paraula. 
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Ai, perdó! 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí. 
 
Sr. Gallardo: Com? Em vols contestar? 
 
Sr. Gallardo: Sí. Primer per agrair-li el seu sentit de vot, Josep Maria. Home, sempre un 
pressupost que només compta amb el suport del Govern és un exercici pobre. Jo crec que, jo 
no em dono per satisfet, demostra una polarització innecessària i crec que la teva abstenció és 
molt ben vinguda, al menys per part meva, jo crec que per part de l’Equip de Govern. Per tant, 
això jo volia que quedés clar el meu agraïment. Els comentaris? Ojalà tinguis raó, de veritat. Jo 
sóc el primer que m’agradaria empassar-me les meves paraules. Però hi ha una preocupació. 
Clar, jo ho veig des del punt de vista dels ingressos més cíclics de l’Ajuntament, si després 
voleu us puc donar alguna dada però la part més cíclica de la recaptació dels impostos de les 
figures tributàries relacionades, per exemple, amb l’activitat immobiliària han caigut 
estrepitosament en aquest semestre. Gràcies a Déu i tu això ho has esmentat amb molt encert, 
és una part petita, molt petita del pressupost. L’ICIO, ja ho he dit, que va arribar a suposar una 
part molt important del pressupost de l’Ajuntament, hores d’ara és una participació simbòlica. 
Preocupa la manca d’activitat constructora i em preocupa que s’alenteixi el ritme de compra-
venda d’habitatges que és el que nodreix la plusvàlua, això és el que em preocupa. I espero i 
desitjo que entrem en una fase de normalització. L’IDEF que és l’autoritat aquesta independent 
fiscal ha publicat unes dades darreres que permeten ser optimistes, diuen que previsiblement el 
bache es superarà perquè hi ha una tendència general, una inèrcia que, cal no oblidar que fins 
l’octubre, fins l’estiu, Catalunya era la regió que més creixia d’Espanya, això cal no oblidar-ho. I 
entenem que, a lo millor, transcorregut aquest termini, aquesta comunitat autònoma pugui 
recuperar amb tota rapidesa la seva empenta i capacitat de desplegar creixement econòmic. 
Però, clar, jo sobretot quan vaig redactar aquesta Memòria, que aquesta Memòria ja teniu la 
data aquí posada, és del 15 de desembre, les dades que estàvem veient dels tributs més 
cíclics eren molt complexes i les dades que estava traient l’INE, sobretot, l’Institut Nacional 
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d’Estadística, de pernoctacions, de despesa unitària, d’establiments hotelers, de compra-venda 
de finques, etc. estaven caient d’una forma molt... matriculacions de vehicles, estaven caient 
d’una forma molt significativa. Jo espero que la situació redreci i, bueno, a lo millor algú ha de 
ser pessimista i sempre ha de ser el regidor d’Hisenda però comparteixo la teva diagnosi i 
agraeixo el teu sentit del vot. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Per part del grup de Ciudadanos? 
 
Sr. Velasco: Sí, Buenos días. Yo casi me estaba emocionando porque el Sr. Aragonés ha dicho 
que van a venir unos tiempos excelentes y esperemos todos… Pero yo concretamente ayer 
hablaba con agentes sociales del pueblo y concretamente me comentaban que se acercan 
tiempos que es un reflejo de lo que ha ocurrido. Ojalá le tenga que dar…no me gustaría más 
que dar la razón al Sr. Aragonés. Agradecerle al Sr. Juan Gallardo la atención que ha tenido en 
explicarnos, como siempre, estos presupuestos. Son unos presupuestos que, cuando te los 
pones a mirar, la verdad es que asustan un poco. El nivel de deuda es cierto que es un 
77,48%, estamos por debajo del 110% de los ingresos corrientes que es lo que nos dice el 
artículo 53, cumplimos la regla de gasto, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar que a final 
de año, el 31/12/2018, tendremos una deuda viva de 14.111.719 euros. Son datos que 
asustan, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. La verdad es que estamos en parte en la línea del Sr. 
Aragonés. Son los presupuestos del Equipo de Gobierno, la verdad es que nos gustaría que 
este Equipo de Gobierno tendría en consideración la participación de la Oposición porque 
creemos realmente que muchas veces, tanto sean nuestras como sean de los compañeros de 
la Oposición, creo que no se han tenido en cuenta muchas veces las propuestas y son 
propuestas coherentes y equilibradas pero entiendo siempre la respuesta del Sr. Alcalde: 
“somos el Equipo de Gobierno”. La verdad es que los presupuestos nos sorprenden estos dos 
años que hemos votado a favor los presupuestos que al final estos presupuestos que se 
aprueban, durante el año se modifican tantas veces con modificaciones de créditos que 
tenemos una sensación que desvirtúan lo aprobado inicialmente. En cuanto a las inversiones, 
creemos que algo importante es que cumplen en la mayoría con nuestro programa, creemos 
que son equilibradas y necesarias y discutiríamos…más que discutir, pediríamos explicaciones 
en algunas formas de esas partidas de gastar ese dinero. Evidentemente, y les voy a poner un 
ejemplo. Cuando invertimos en plazas nuevas, en instalaciones, en crear, nos preocupa que 
este Ayuntamiento creo tiene una falta de mantenimiento y sobre todo para evitar el estado de 
deterioro. Y esto es una realidad el estado en el que se encuentran los diferentes parques, 
jardines, mobiliario urbano, efectivamente, como ha dicho el Sr. Aragonés, calles, etc. Le voy 
a…luego, en una partida, por ejemplo, ¿qué haríamos? Es un ejemplo pero diríamos, somos el 
Equipo de Gobierno. En la partida dedicada a la biblioteca, se hace un gasto en mobiliario. Por 
ejemplo, nosotros claro que estaríamos de acuerdo que se haga un gasto en mobiliario, si me 
lo puede contestar después, en esa partida el dinero que se invierte va a ser en mobiliario, por 
ejemplo, una de tantas preguntas porque entonces estaríamos tiempo aquí para que nos…es 
un ejercicio complejo, ¿no? Esta partida que se invierte, se invierte en mobiliario. A nosotros, 
por ejemplo, no hubiese gustado que se hubiese invertido en creo que una necesidad, por 
ejemplo, en ordenadores, en nuevas tecnologías. Tenemos un tema de gastos de, en este 
caso, a ver, en este caso es en órganos de Gobierno, hay un gasto por ejemplo que creemos 
que no es…cuando estamos diciendo que es que, cuando te pones a mirar un presupuesto, 
seguramente yo diría “esto es necesario y esto es necesario, esto es necesario” y llegaríamos 
a la conclusión que algunas cosas para nosotros no son necesarias. Por ejemplo, en la partida 
de gastos de, perdón, a ver, Gobierno, órganos de Gobierno, sí, tenemos un gasto de 30 mil 
euros en la compra de un vehículo…sí, bien, y luego tenemos otro gasto, por ejemplo, en el 
tema, perdón, con tantos datos que tenemos aquí… no, no, no, preocupación no, es 
encontrarlo. Es un ejemplo, por ejemplo, en este caso, creemos e iríamos partidas por partidas 
que hay gastos que creo no son necesarios o que sencillamente seguramente que 
preferiríamos ese gasto en… Por ejemplo, el núcleo, rotondas en varios sitios. Nos gustaría 
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más que, en vez de gastar ese dinero en esas partidas, se gastaría en rotondas o en 
verdaderamente necesidades en ese mantenimiento. La verdad es que luego nos preocupa 
que estos presupuestos, y esto es una pregunta, si nos compromete al endeudamiento. La 
pregunta es: no deseamos ser partícipes de endeudar a nuestro ayuntamiento en el futuro. Y 
luego otra pregunta es, ¿cree usted que es una gestión prudente y sensata, ya que creo que 
son palabras suyas…de los recursos del Ayuntamiento hay uno que nos preocupa también, 
evitando la descapitalización para el futuro? En este caso, me gustaría que contestaría. 
 
Sr. Gallardo: ¿Le contesto a todo? 
 
Sr. Velasco: Sí porque le haré alguna… 
 
Sr. Gallardo: A ver, el tema del endeudamiento. Si usted se fija y analiza, verá usted que el 
nivel de endeudamiento que va a quedar, que el Ayuntamiento va a tener a 31 de diciembre del 
2018 va a ser prácticamente idéntico al que tenía a 30 de setiembre. ¿Por qué? Porque, 
recuerde usted, que cuando aprobamos el expediente de modificación de créditos, 
amortizamos un millón de crédito para salir del Plan de Ajuste que nos libera de muchas 
obligaciones de carácter financiero y legal. Reducimos un millón. Incrementamos 2,6 millones, 
2.680.000 que hemos firmado ahora seguidamente. ¿Vale? Lo cual queda 1.680.000. Y este 
año reducimos 1.800.000, con lo cual a 31 de diciembre de 2018 estaremos menos 
endeudados que estábamos cuando recurrimos al endeudamiento durante el año 2017, porque 
no olvide que fue el año donde contratamos el préstamo del Instituto de Diversificación de 
Ahorro Energético y el préstamo y otros préstamos de inversiones con lo cual vamos a 
mantenernos en este nivel. Pero es que piense una cosa, previsiblemente, y esta es la base de 
recaudación del Ayuntamiento se va a seguir ensanchando, poco, pero se va a seguir 
ensanchando, con lo cual los recursos corrientes… el nivel de endeudamiento es un cociente, 
es un cociente entre el volumen vivo de deuda y los ingresos corrientes. Si ensanchas el divisor 
y reduces mínimamente el dividendo vas a conseguir que el cociente sea cada vez más bajo, 
con lo cual no solo nos vamos a situar en niveles de endeudamiento perfectamente sostenibles 
si no que, como es previsible porque ya está dotada la mayor parte de las inversiones, en el 
año 2019 los que queden, el 31 de diciembre verán que el nivel de endeudamiento se reduce 
por debajo del 65%, volviendo a dinámicas históricas de bajo endeudamiento. Todo lo que está 
por debajo del 75% se considera…el límite legal es 110%, recursos ordinarios, el 75% se 
considera ese umbral de alerta. Pasamos puntualmente al 77,48% para vernos en el 2019, si 
usted sigue, lo verá, por debajo del 65%. Entonces, también le digo una cosa, usted, no 
recuerdo pero creo que usted ha ido apoyando sistemáticamente, como la mayor parte de los 
grupos, han ido ustedes apoyando las inversiones porque este Equipo de Gobierno ha hecho 
inversiones de carácter muy de infraestructura básica, la iluminación es un ejemplo 
paradigmático, es invertir en algo, una infraestructura de carácter absolutamente esencial. 
Hemos mejorado el colector del Paseo Mediterráneo y hemos realizado actuaciones sobre el 
asfalto. Vamos a actuar sobre la Avenida Barcelona, creo recordar que su programa era, lo 
defendía como una prioridad, y creo, no quiero olvidarme, creo que usted votó a favor de ese 
expediente de modificación de créditos. Claro, para poder disfrutar, para poder aprovechar que 
la Generalitat nos entregará dos millones y medio de euros, esperemos que de forma rápida, 
porque eso es una de las preocupaciones que yo he manifestado, tenemos que poner nosotros 
el otro 50%, y para poner el otro 50%, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que recurrir al 
crédito. ¿Por qué? Porque aunque…lo que no vamos a hacer es malvender patrimonio. El 
patrimonio se vende a precios de mercado, hay unas valoraciones realizadas por los técnicos 
municipales. Si esas valoraciones en procesos de subasta pública no se alcanzan, lo que no va 
a hacer este Equipo de Gobierno, ni creo que usted estaría de acuerdo tampoco, es malvender 
ese patrimonio. Más vale que lo venda un Equipo de Gobierno futuro a precios más adecuados 
para hacer otras cosas. Con lo cual tenemos esa capacidad porque, además, cuando el 
Ayuntamiento de Mont-roig apela al crédito, las entidades se presentan y las entidades lo 
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prestan. Y esta es la realidad. No ha habido ni una sola vez desde que iniciamos el proceso de 
saneamiento, y le hablo de hace casi siete años, que este Ayuntamiento haya ido al mercado y 
le hayan denegado una operación crediticia. Este Ayuntamiento, y lo digo…es un mérito de 
todos, no del Equipo de Gobierno, de todos, este Ayuntamiento tiene un caché, tiene una 
imagen en el mercado financiero de ayuntamiento sólido, respetable, solvente, ortodoxo, lo que 
usted quiera. Y la financiación se nos da. Entonces, hay que aprovecharla, hay que 
aprovecharla porque, además, está en prudencia financiera, que eso si usted se mira la ley de 
Haciendas locales, verá que es a tipos absolutamente ventajosos, para que se haga una idea 
es por debajo de 100 puntos básicos, al 1%, por debajo del 1% con lo cual si podemos acudir 
al crédito para arreglar la Avenida Barcelona y que la Generalitat nos pague la mitad, perdone, 
mire, más ortodoxo que yo y más reacio a endeudar y a gastar que yo, difícilmente encontrará 
a alguien, pero yo, bienvenida sea esa operación porque es una operación redonda, es una 
operación redonda. El único riesgo que tiene, que eso es lo que yo he puesto de manifiesto, es 
que la Generalitat nos pague a tiempo. Una de cal y una de arena. La mala es que el pago del 
Pla de Barris de 2011 se materializó en el 2015 pero también hay que decir que la Generalitat 
nos pagó el año pasado la inversión que realizamos en el pabellón de Miami, aproximadamente 
de 820.000 euros, nos lo pagó en dos meses, con lo cual yo creo que, si las cosas se 
normalizan y van por buen camino, sea el [Inaudible 56:41], sea la Generalitat directamente de 
sus propios fondos, etcétera, se honrará esa certificación y materializaremos una inversión 
absolutamente necesaria, reivindicada y prudente. Por tanto, ¿endeudamiento? No, no se 
preocupen, el Ayuntamiento tiene capacidad contrastada y suficiente como para pagar el 
volumen de endeudamiento que, además, se está aplanando, ya no está creciendo, lo repito. 
Los 14,1 millones de euros es después de devolver un millón que devolvimos el año pasado 
2017, de devolver 1,8 millones que vamos a devolver en el 2018 y teniendo en cuenta que se 
va a ampliar la base de recaudación, con lo cual la evolución es buena. Por lo tanto, no 
padezcan, si su inquietud, que la respeto y la entiendo, es de endeudamiento al alza, los 
niveles están muy cómodos. A parte, va a ver usted como en Cataluña muchos municipios van 
a experimentar una dinámica de aceleración de endeudamiento porque están realizando la 
misma operación que está haciendo el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp. Cuando fuimos a 
tutela financiera, la técnica responsable del departamento y servidor a hablar con el director de 
la subdirección, el Sr. Auset nos comentó “es una tónica habitual en estos últimos meses, 
muchos ayuntamientos están viniendo a endeudarse para que aprovechar el Pla de Barris”. 
Porque quién le explica a un vecino que renuncias a la posibilidad de realizar una inversión 
prioritaria, porque son inversiones básicas, no vamos a hacer ningún ayuntamiento nuevo ni 
unas piscinas municipales, nada de todo esto, renunciando a la financiación de la Generalitat. 
Por lo tanto, tranquilidad absoluta, por lo menos yo se la transmito, usted puede optar, entiendo 
que lo sabrá aceptar. Comenta usted los expedientes de modificación de créditos. Bien, es un 
mecanismo previsto por la ley de Haciendas locales, la realidades van cambiando, se despliega 
un presupuesto, luego viene, por ejemplo, una subvención y hay que incorporarla como ingreso 
y hay que [Inaudible 58:53] por lo tanto es un mecanismo habitual y nos tenemos que 
acostumbrar a que cada mes vamos a ver, con mayor o menor importancia, un expediente de 
modificación de crédito, de hecho lo estamos viendo. Pero no es una tónica propia del 
Ayuntamiento de Mont-roig, no es una falta de previsión, esto se está viendo en todos los 
ayuntamientos de cierto tamaño, los presupuestos se van ajustando, sobre todo porque se 
incorporan financiaciones nuevas, porque en su lugar se incorporan los remanentes del año 
anterior, porque surgen nuevas necesidades, cambian las prioridades. Hablando de 
prioridades, usted ha mencionado el tema del vehículo de organismos de Gobierno. Mire, el 
parque móvil…hay un error pero, bueno, yo le diré, le contestará el Sr. Alcalde pero, en todo 
caso, le diré que el parque de automóviles de este Ayuntamiento exceptuando el de la policía 
local tiene una antigüedad más que considerable y entiendo que tiene que irse renovando 
porque hay vehículos que tienen más de 13 y 14 años, por tanto, ahí no entiendo que tenga 
que haber ningún problema, en todo caso ya le contestará. Y hablaba usted de direccionar 
algún tipo de inversiones hacia inversiones en infraestructuras básicas. Es que básicamente es 
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lo que está haciendo el Ayuntamiento pero, bueno, también hay que dotar de medios 
informáticos los requerimientos de integridad de la información, de preservar la calidad de los 
datos de los ciudadanos nos obligan a inversiones ingentes en paquetes de software, en 
parque de ordenadores, en servidores, en sistemas de comunicaciones, en sistemas de 
cortafuegos, protecciones de todo tipo. La informática, lo que se llama informática y 
telecomunicaciones se ha convertido para una administración de cierta importancia como la 
nuestra en una inversión absolutamente prioritaria y que no podemos obviar porque, aunque 
muchos de nosotros no lo entendamos, es mi caso, por ejemplo, hay muchas cosas que yo no 
entiendo, cuando te las explican los técnicos te das cuenta de que, si no adoptas esas 
medidas, la integridad de los datos que tú tienes en el Ayuntamiento puede verse seriamente 
comprometida y que se comprometan seriamente los datos que son de los ciudadanos, 
obviamente, ni usted ni yo lo deseamos. Por lo tanto, yo creo que le he visto un trasfondo de 
cierto alarmismo por su parte. Estese tranquilo, Sr. Velasco, porque estos presupuestos son 
ortodoxos, son ambiciosos, eso es verdad porque acabamos de aprobar un paquete de 
7.300.000 euros en octubre y ahora introducimos dos millones de euros pero, fíjese usted cómo 
está financiado. El crédito ya lo tenemos, el Pla de Barris ya lo tenemos y lo que se venda de 
patrimonio irá a financiar. El orden de prioridad se irá marcando en su momento pero es que la 
misma ley de Haciendas locales lo dice “si no se vende, no se puede ejecutar”, con lo cual 
nadie va a entrar en ninguna dinámica de descuadre de las cuentas municipales. No sé si 
alguna de las inquietudes que tiene se ha disipado pero, en todo caso, con mi respuesta algo 
habremos conseguido.  
 
Sr. Velasco: A ver, para fundamentar nuestro sentido de voto, yo creo que alarmismo no es 
realismo, decirle a nuestros vecinos exactamente donde estamos porque, evidentemente, 
nosotros, como grupo político, muchas veces se nos acercan y nos preguntan “y esto y esto y 
esto” y nosotros a veces tenemos que contestar. Antes, si me va a contestar el Sr. Alcalde, era 
un dato que tenía, en Servicios Públicos, la administración general de puntos de recarga de 
vehículos, no acabamos de comprender una cosa. Dicen que el presupuesto inicial para el 
2017 son 35 mil euros y luego hablan “el definitivo”, si me lo pueden explicar, va justo al lado, 
son 89 mil.  
 
Sr. Alcalde: Supongo que es porque ha habido una modificación de crédito entre medio. 
Supongo, puede ser, si hay…o la subvención que se ha incorporado. O sea, inicialmente 
estaba prevista una cosa y luego ha venido más dinero.  
 
 
Sr. Velasco: De acuerdo. Era dudas que teníamos. Creo que me iba a… 
 
Sr. Alcalde: Bueno, a ver, yo contestar un poco también. Dice que no hemos contado con 
ustedes. A ver, nosotros seguimos la línea del Plan de Acción Municipal, todas las inversiones 
que estaban previstas allí son las que estamos desarrollando y en este presupuesto se han 
incorporado más inversiones dentro del Plan de Acción Municipal y seguimos con las políticas 
que marcan un poco el Plan de Acción Municipal. Sí, son nuestros presupuestos, los hacemos 
nosotros porque alguien los tiene que hacer, evidentemente. Usted habla que hay gastos que 
no son necesarios, probablemente, no le digo que sí, pero son los gastos que nosotros 
consideramos que se tienen que hacer y los que ustedes seguramente dice que no son 
necesarios pero para nosotros sí que lo son, ¿de acuerdo? Habla que no hay, que falta 
mantenimiento. Se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos dos últimos años en ampliar 
plantilla, mejorar los servicios de mantenimiento, mejorar muchísimo la empresa, se ha hecho 
un esfuerzo y se están viendo los resultados. No solamente se ha hecho un esfuerzo sino que 
además se están viendo los resultados. Nosotros consideramos que se ha mejorado 
muchísimo en ese aspecto y que sí que tenemos que seguir mejorando, ¿de acuerdo? Pero, 
bueno, era un poquito contestarle estas cosas que ya el resto le ha contestado el regidor. 
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Sr. Gallardo: No me aclara una cosa. El tema del vehículo este... 
 
Sr. Alcalde: Es que este vehículo, usted ha mirado la columna del 2017 que hay 30 mil euros 
pero en la columna del 2018 hay 11 mil.  
 
Sr. Velasco: No... 
 
Sr. Alcalde: No, no, es que, a ver, sí que se está prevista la adquisición de vehículos, como le 
comentaba el regidor, concretamente está la previsión de adquirir cinco vehículos… 
 
Sr. Velasco: Cuatro. Capítulo 2, cuatro. 
 
Sr. Alcalde: Cuatro vehículos eléctricos de los cuales tres van a los servicios técnicos y el otro 
iría destinado a órganos del Gobierno y, en este caso, el que más lo utilizo soy yo, como 
alcalde, que el coche que llevamos, no solamente el alcalde sino los coches en la casa están 
muy muy viejos y hace un par de años estábamos intentando llevar este cambio a cabo. Yo soy 
el que me estoy resistiendo más porque, es así, queríamos llegar a tener bien implantado el 
tema del coche eléctrico para poder entrar directamente con el coche eléctrico si no ya en los 
presupuestos del 2016, me parece, estaba previsto comprar, estaba ya el expediente a punto 
de adjudicarse, o se adjudicó incluso, y al final se retiró porque yo me crucé y dije “no, vamos a 
esperar a los coches eléctricos” bueno, es una apuesta, ¿de acuerdo? Me crucé y hubo el 
consenso por parte de los regidores, evidentemente, pero, bueno, ha sido una apuesta. Y por 
eso ahora, este año, se va a intentar adquirir estos cuatro vehículos que después se tendrán 
que ir cambiando otros. 
 
Sr. Velasco: Bueno, yo le agradezco sus explicaciones y en este caso nos hubiese gustado, en 
un futuro, se lo vuelvo a requerir que tenga en cuenta las propuestas de los demás 
compañeros.  
 
Sr. Alcalde: Están recogidas en el PAM, sus propuestas fueron recogidas íntegramente todas 
en el PAM cuando se desarrolló el PAM y nosotros estamos llevando a cabo un presupuesto 
que es del PAM. Entonces, si hay propuestas fuera del PAM es probable que nadie le quepa. 
Nosotros estamos trabajando respecto al Plan de Acción Municipal. 
 
Sr. Velasco: Sí, pero en el PAM, a ver, en el PAM, vamos a ver, hay que explicarlo, algo que se 
comentó siempre aquí, a veces puede ser una carta a los Reyes Magos, lo metemos en el PAM 
y luego, al final, el Equipo de Gobierno es el que elige exactamente las inversiones de un 
futuro. Yo en eso estoy de acuerdo. Por eso nosotros, yo tengo que venir aquí a intentar pedirle 
explicaciones y sobre todo me hubiera gustado votarle a favor estos presupuestos pero 
nosotros nos vamos a abstener por una sencilla razón, porque sabemos que las inversiones 
son importantes para este municipio y el Sr. Gallardo me ha dicho, por supuesto que la 
preocupación de los 14 millones y me comenta que en los tiempos, o sea, el devolver el 
Ayuntamiento de Mont-roig de Camp 1,8 millones, esperemos que sea así porque creo que 
este municipio lo necesita. Sentido de voto, nos abstenemos. 
 
Sr. Gallardo: Si me permite, le agradezco su abstención, reitero la dinámica de devolución con 
la sistemática presupuestaria que hemos seguido y con la tipología de ingresos que hemos 
recogido en el expediente de presupuestos puede estar tranquilo que, salvo que se diera una 
hecatombe, que no se va a dar porque la base sigue siendo el IBI, la base sigue siendo la 
recogida de residuos, basuras, la participación de tributos del Estado, son las bases 
fundamentales, no tiene por qué haber una situación que vaya más allá. Es más, si este retorno 
a la normalidad que he mencionado antes se realiza de forma rápida podemos incluso evitar 
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cualquier tensión de liquidez que suponga la ejecución de las inversiones amparadas en el 
Plan de Barrio y acabar el ejercicio de una forma muy muy satisfactoria. Piense solo un dato, la 
tesorería municipal, eso saldrá en la liquidación, llegó a tocar suelo el año 2015 cuando las 
disponibilidades líquidas de este Ayuntamiento eran entorno del 1,7-1,8 millones de euros, el 
dinero que hay en las cuentas corrientes. Ahora, esas disponibilidades líquidas —sí que es 
cierto que hay operaciones de inversión entre medio y que se tienen que pagar certificaciones 
pero también tienen…— a 31 de diciembre era más de 7 millones y medio de euros con lo cual 
la tesorería de la corporación tiene capacidad para incluso sostener un diferimiento en el pago 
de las certificaciones por parte de la Generalitat que, entiendo yo, que no se va  a materializar 
porque es un programa aprobado y que además es la base del despliegue de políticas de 
mejora en materia de infraestructura de muchos municipios de Cataluña. Gracias de todas 
maneras. 
 
 
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Gallardo. Gracias, Sr. Velasco. Passaríem al grup d’Esquerra.  
 
Sra. Aragonès: Bé, a Esquerra Republicana també pensem que un any més s’ha deixat 
l’Oposició a banda, no hem pogut participar en aquests pressupostos i, evidentment, quan 
nosaltres diem i ens referim a que utilitzem la paraula de “participació” no ens referim a que ens 
ofereixin parlar amb vostès quan ja ho tenen tot fet sinó que realment se’ns escolti abans. 
[Inaudible 01:10:21] a la premsa, fins i tot, notícies referents a la inversió del 2018 d’aquest 
mateix pressupost abans que els grups municipals de l’Oposició coneguéssim el seu contingut. 
Per què no també, a part dels pressupostos, encara que sigui una partida petita no pot 
sotmetre’s a participació ciutadana, per què no donem veu als veïns i veïnes perquè puguin 
decidir en què es volen gastar els seus impostos i on se’ls ha ofert la possibilitat de fer-ho no ho 
fan, em refereixo al compromís que va adoptar el regidor de Medi Ambient amb Unió de 
Pagesos per acordar els camins a asfaltar a cada cicle polític i resulta que no es respecta. 
Veiem en el Pla d’inversions que s’ha decidit asfaltar el camí de Vilanova quan no hi ha hagut 
cap consens previ. En la Memòria, signada pel regidor d’Hisenda i per l’alcalde, es considera la 
possibilitat de que Mont-roig esdevingui un indret de creixement atractiu i que cal dinamitzar el 
comerç i l’hoteleria. A l’hora diu que és un element essencial el repte de diversificar el teixit 
productiu, que ha estat un dels conceptes que ha repetit recurrentment en la seva exposició, 
molt feble en l’actualitat i afirma que cal reforçar les polítiques de promoció econòmica i de 
suport a l’emprenedoria “per tal d’arreglar la situació és imprescindible la recerca d’operadors 
econòmics i millorar la dotació de les partides vinculades a la dinamització econòmica, al 
foment de l’ocupació i al suport de l’emprenedoria”, però resulta que en aquest pressupost hi ha 
una disminució en la partida tot just d’aquestes regidories, Turisme i Promoció econòmica, 
aquesta última amb una reducció del 15,4%. Com es poden potenciar programes que cerquin 
la dinamització econòmica del municipi per tal d’afavorir el creixement addicional als sectors 
estratègics si no doten tot just aquestes regidories dels recursos necessaris? A més, 
l’existència d’un gran volum d’atur, una elevada estacionalitat i una manca notable d’activitat 
econòmica genera dinàmiques d’exclusió social molt palpables al nostre municipi i, a la vegada, 
quan inverteixen en Serveis Socials, en Joventut i en programes d’ajuda i suport als col·lectius 
menys afavorits, el pressupost de Joventut augmenta en uns molt generosos 2.600 euros, ni un 
sol Pla d’ocupació i un Pla de Joventut aprovat que no té en compte un dels paràmetres que el 
regidor d’Hisenda posa sobre la taula, no té en compte ni el teixit econòmic ni productiu del 
municipi. Pensem que Joventut segueix sent la gran oblidada en el pressupost d’aquest Equip 
de Govern. Seguretat ciutadana veu minvada la seva dotació en 10.600 euros i les 
conseqüències d’aquesta rebaixa també ens preocupen igualment com l’any passat que ja va 
veure disminuït en 7 mil euros. Una reducció de 43.500 euros en espais públics que pensem 
que, malgrat que siguin pocs euros, no podem considerar que sigui una xifra insignificant si 
aquesta tendència va seguint perquè farà i seguirà caracteritzant els nostres espais comuns 
per aquest abandonament absolut. No ens agrada llegir que part de la inversió que està 
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condicionada està condicionada a la venda de parcel·les, un total d’1.332.000 euros, tal com ha 
dit, dels 2.156.000 totals d’inversió, per tant estem parlant que un 61% de la inversió prevista 
no té cap garantia de poder materialitzar-se perquè cal procedir a la subhasta pública d’aquest 
patrimoni i aquestes quantitats, per tant, no estan disponibles. De què ens serveix, per tant, 
preveure inversió condicionada a venda de parcel·les? Pensem que és un engany, es vendre 
fum perquè preveuen realitzar prop del 70% de la inversió en aquestes condicions, tal com diu 
la Memòria, abans del 2019. No només fan volar coloms sinó que són uns pressupostos parlant 
de l’any 2019 en clau electoralista. Més coses. Consideren que Mont-roig del Camp té 15 anys 
de retard en terme de calendari inversor ja que presenta un extraordinari nivell de mancances 
en matèria d’infraestructures bàsiques comparat amb municipis de l’entorn com Cambrils, 
Salou, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant. Aquí sí que hi estem totalment d’acord, no només hi 
estem d’acord sinó que és una evidència pels que trepitgem els carrers i convivim i hi vivim, a 
l’hora, deia, malgrat tenir aquests 15 anys d’endarreriment, ens comparen la pressió fiscal amb 
poblacions que ens doblen i ens tripliquen el nombre d’habitants només pel fet de ser un 
municipi costaner. Per cert, passem per davant de Salou en l’IBI amb més del doble d’habitants 
que nosaltres i en 15 anys més d’evolució ells sí en les seves infraestructures bàsiques. La 
comparativa que fa de l’ICIO, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, també és molt 
singular ja que defensen aquest 4% comparant-lo novament amb poblacions de molts més 
habitants. Tenim un impost molt més elevat que poblacions caps de comarca com Reus i 
Tarragona i també Cambrils i Torredembarra. Hi ha previsió d’augments tant dels impostos 
directes i indirectes, taxes i ingressos patrimonials molt optimistes, pensem, i després, bé, ja 
som a temps de fer aquestes famoses modificacions de crèdit, tal com vostès defensen que és 
un recurs com a exercici de bon govern. Justifiquen l’augment d’un 5,70% de les despeses 
perquè diuen que hi ha una part significativa de qüestions de tipus extraordinari dins de 
l’execució d’una sentència que afecta aspectes urbanístics. Li agrairíem que ens ho poguessin 
explicar de forma més detallada amb quins ingressos extraordinaris quedarà finançada aquesta 
sentència per saber exactament a quins col·lectius concrets podria afectar. Passem de 
l’11,80% d’inversió a l’any 2017 al 9,96 l’any 2018, una disminució de 325.000 euros, anem 
augmentant el nostre endeutament, ara un 77,48% tal com ha dit, i disminuïm en inversió. 
Pronostica un endeutament del 65% l’any 2019. També ens agradaria que ens expliqués com 
ho farà. Un pressupost que segueix contemplant la figura dels càrrecs de confiança, una 
proposta de la relació de llocs de treball on s’inclou el càrrec de confiança, on s’equipara i 
supera els drets d’un eventual a la resta de treballadors contractat a dit i que no ha passat cap 
procés de selecció. I, tal com ha dit, emmarca el pressupost en una conjuntura singularment 
complexa atesa la situació política que segons vostè aporta un creixent nivell d’incertesa. 
Atribueixen l’augment de la despesa dels dos últims anys i volen justificar-los per la situació 
política des del setembre del 2017. Si us plau, atreveixi’s a posar dades sobre el paper. Com 
poden atribuir sense proves, sense ni una dada, de xifres, que esperem que ara ens les donin, 
la interrupció de la dinàmica d’acceleració de les immobiliàries, de la construcció, de la venda 
de parcel·les, de l’obertura de negocis, de noves activitats empresarials a la situació política? A 
la Memòria justifica recurrentment l’endarreriment inversor degut al retard de l’evolució del 
municipi i quan els va bé i els acomoda ho atribueixen a la situació política actual. Repeteixo, 
posi dades, posi xifres. Atribueixen la possibilitat de manca de liquiditat de la Generalitat de 
Catalunya a la tensió del Govern Central amb la Generalitat, per favor, això té un nom, un únic 
nom i es diu article 155. Jo sí que li posaré alguna xifra. Les dades oficials de la Generalitat al 
tancament de l’exercici 2017 donen com a resultat un creixement del turisme, un creixement 
turístic del 5,5%, amb 19,1 milions de turistes estrangers, molt diferent al relat interessat que 
intentava crear el Govern del Partit Popular. Un altre exemple que desmenteixen aquest relat 
és el percentatge d’ocupació hotelera del Nadal que va ser del 65%, enfront del 60% de l’any 
passat, del 2016. L’ocupació hotelera per Cap d’Any va ser exactament la mateixa que l’any 
passat, el 2016, un 85%. Sembla que siguin ambaixadors del ministre De Guindos a Mont-roig 
del Camp, estan fent exactament el mateix. Vostès intenten vincular l’escenari polític català a 
unes previsions econòmiques catastrofistes, la veritat és que fins i tot un organisme vinculat a 
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l’Estat, i l’acaba d’anomenar vostè quan li contestava al Sr. Velasco, l’autoritat independent de 
responsabilitat fiscal, l’AIReF, preveu que durant el primer trimestre de l’any 2018 l’economia 
catalana creixerà un 0,83% mentre que a Espanya el creixement seria del 0,77% desmuntant 
completament el seu discurs interessat i catastrofista. I només expliquen una part del relat 
perquè realment el que condiciona els pressupostos municipals no ho expliquen. No ho 
expliquen en cap de les tres Memòries que he llegit no ens parla de la insuficiència financera 
que està provocada per l’actual sistema de finançament local que no permet cobrir les 
necessitats de despeses dels municipis. Tampoc ens està parlant del finançament dels 
municipis turístics, no ens parla del finançament, no ens parla de l’article 125 de la llei 
d’Hisendes locals que recull un règim de finançament especial precisament per aquells 
municipis considerats turístics, assumint que aquesta característica comporta uns majors 
costos a la provisió de determinats serveis públics. Ara bé, deixa fora tots aquells municipis de 
menys de 20 mil habitants i aquells municipis que, tot hi superar aqueta xifra, el nombre de 
segones residències no supera el nombre d’habitatges principals. Si l’objectiu és prevenir la 
saturació que provoca el turisme sobre els serveis públics municipals no té massa sentit que 
deixem fora precisament aquests municipis turístics de menys població que són precisament 
aquells municipis que més pateixen la pressió sobre aquests serveis. Mont-roig del Camp n’és 
un exemple claríssim. La llei d’estabilitat pressupostària i concretament la regla de la despesa 
limita el creixement de la despesa pública, també és un condicionant pels pressupostos 
municipals. L’Estat assigna un coeficient de creixement màxim dels pressupostos municipals 
sense tenir en compte la situació econòmica de l’Ajuntament, es dona per exemple el fet que 
l’Ajuntament de Mont-roig acumula superàvits, diners que pertanyen als veïns i que no poden 
ser reinvertits al poble. La realitat és que Montoro obliga els ajuntaments a acumular superàvits 
per quadrar l’objectiu de dèficit de l’Estat. El 30 de novembre del 2017 el Congrés va aprovar 
una iniciativa per modificar precisament la regla de la despesa però el govern del PP ha 
manifestat que no té cap intenció de fer-ho emparant-se al seu dret a veto de tots aquells 
projectes de la llei que tinguin incidència pressupostària. Les successives lleis de pressupostos 
de l’Estat han estat restringir la contractació de personal al servei de les administracions 
públiques, això ens ha afectat de forma flagrant la plantilla del nostre Ajuntament. Situació 
general, 320 mil llocs de treball que s’han destruït en les administracions públiques. L’aprovació 
de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, sap perfectament que això és 
un atac sense precedents a l’autonomia municipal, a l’autonomia de gestió que tenien els 
nostres ajuntaments. I què passa amb la defectuosa regulació de l’impost de la plusvàlua? Ha 
provocat que molts contribuents hagin de pagar o de liquidar un import sense l’existència real 
d’un benefici. Tinc la seguretat que tenim un, més d’un cas, probablement, en els despatxos del 
nostre ajuntament. Els hi reclamem un impost on no han tingut cap mena de benefici. El govern 
espanyol es limita a adaptar el mètode de càlcul al sentit de la sentència sense proposar cap 
mesura compensatòria pels municipis. Cal recordar que aquests canvis suposaran una 
reducció d’ingressos, no sabem quan es farà, si és que es farà efectiu o no es farà efectiu i 
quan serà, però, clar, preveiem en els nostres impostos que els nostres veïns i les nostres 
veïnes puguin reclamar aquest impost i hàgim de retornar aquestes liquidacions fins i tot quatre 
anys enrere, ho preveiem? La manca de pressupostos de l’Estat. Actualment diversos aspectes 
de gestió municipals són regulats per la llei de pressupostos de l’Estat de manera que el 
pressupost de l’ajuntament es veu fortament condicionat per l’aprovació prèvia dels seus 
pressupostos. Per segon any consecutiu ens trobem que l’Estat no ha fet la feina, prorroga els 
seus pressupostos i, en els millors dels casos, acabarà aprovant els nous a meitat de l’exercici 
afectant-nos directament en aspectes que tenen molta incidència econòmica: massa salarial, el 
coeficient de taxa de reposició, els coeficients cadastrals... Com pot ser que en la seva 
Memòria no faci vostè referència a cap d’aquests punts que ens condicionen? Les polítiques de 
l’Estat espanyol són avui la gran amenaça, són realment la gran amenaça pels pressupostos 
municipals i esdevenen el principal element d’inestabilitat. No oblidem que l’Estat arrossega un 
deute que ja supera el 100% del PIB, un dèficit estructural que només corregeix escanyant 
comunitats autònomes i els municipis [Inaudible 01:25:25] a les pensions que, no cal dir, seria 
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un altre debat important. Per contra, jo també aquí els vull dir que hem tingut un govern de la 
Generalitat que només en 18 mesos de legislatura va aconseguir sanejar els comptes públics, 
posar-se al dia en el pagament als seus proveïdors i reduir un 74% del deute que tenia amb els 
seus ajuntaments i tenim l’exemple de Mont-roig del Camp que es va reduir el deute en un 81% 
només en un any. Em sembla que també cal reconèixer-ho. Penso que el seu relat és massa 
catastrofista i no està fonamentat. Les polítiques des de l’Estat espanyol són les que ens 
ofeguen realment a nivell municipal. Bé, i per tot el que hem explicat, Esquerra Republicana 
votarà en contra d’aquests pressupostos, no són uns pressupostos que reflecteixin la realitat 
del municipi, són uns pressupostos defensats per un Equip de Govern que pensem que no es 
posa a la pell dels contribuents. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Aragonès. Si us plau. 
 
Sr. Gallardo: Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bé, moltes consideracions. Intentarem anar-les contestant 
progressivament. La insuficiència financera dels ajuntaments és un tema que ve des de fa 
molts anys. Això és prou conegut i en altres memòries hem tingut l’oportunitat de manifestar-ho, 
és un tema que és prou sabut i no cal reiterar-ho perquè tothom sap que, per començar, els 
ingressos fiscals del tipus tributari a qualsevol ajuntament són insuficients per donar cobertura 
a les polítiques bàsiques i s’ha de recórrer a participació de tributs de l’Estat. Ha estat els 
diferents governs de l’Estat, tant d’un signe com d’un altre, que sempre de forma sistemàtica 
han castigat a les administracions locals per la via de la infradotació financera. Li recordo que a 
l’any 2000 es va treure l’impost sobre activitats econòmiques que gaudien els ajuntaments i que 
es va posar un límit d’un milió d’euros que tenien que ser els contribuents una excepció a partir 
de la qual sí que es meritava l’impost però per sota, no. Això va afectar moltíssim a molts 
ajuntaments. De forma progressiva amb altres tributs també s’han adoptat decisions d’aquesta 
manera i l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana no és més que una de 
les dinàmiques que estem arrossegant. Això no és culpa ni de l’Ajuntament de Mont-roig, és 
culpa de la legislació que ha aprovat les Corts Generals. I la llei d’Hisendes locals ens afecta a 
tots. Afortunadament, tenim una justícia que funciona i que ha convingut o ha sentenciat que és 
injust la seva aplicació perquè els hi recordo que l’impost sobre l’increment dels terrenys de 
naturalesa urbana simplement s’ha convertit en un impost sobre la transmissió del sòl i així 
s’aplica a tots els ajuntaments. Com es demana, per exemple, que una persona a tribut 
presenta o considera que ha tingut un menysteniment patrimonial? Doncs, ho ha de demostrar 
però és que així és la llei, no es pot fer d’una altra manera perquè el mecanisme de gestió i de 
disseny d’aquest impost és aquest i l’Ajuntament el que fa és aplicar rigorosament la normativa 
legal vigent. Aquest dematí, per exemple, hem tingut coneixement de que hi ha una proposició 
de reforma legislativa emparada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que va 
en el sentit d’intentar esclarir aquesta situació que ja veurem com queda. Un cop es materialitzi 
nosaltres aplicarem la normativa. Per tant, aquest Ajuntament és prou coneixedor, com tots, de 
la insuficiència financera, és que no...jo ho he dit vàries vegades i ho recordo haver-ho dit en 
aquest Ple vàries vegades, són les administracions locals les que precisament han aportat 
superàvit permanentment en el conjunt de les administracions públiques espanyoles i que 
precisament siguin, i a més ho vaig dir amb la relació de llocs de treball si vostè se’n recorda 
l’any passat, que nosaltres teníem la capacitat financera, els diners, la situació positiva, teníem 
superàvit, i no podíem aplicar l’increment retributiu als treballadors perquè la llei no ens 
deixava. A veure, ho puc tornar a repetir però jo crec que és de tots conegut que aquesta 
normativa als ajuntaments els ha encorsetat d’una forma absolutament arbitraria. Vulnera 
l’economia local? Totalment d’acord amb vostè però és que no hi ha hagut cap govern, ni quan 
manava el Partit Socialista i vostès el recolzaven al Congrés dels Diputats tampoc es va 
canviar. I el PP també ha fet el mateix. Escolti, si ho sabem tots, ho sabem tots! Per tant, bé, 
vostè pot dir que la meva Memòria no ho reculli però jo ho he manifestat moltes vegades i en 
Memòries anteriors sí que ho he dit. És de domini públic que les administracions locals a 
Espanya estan insuficientment finançades i que un risc que corrien amb l’impost sobre 
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l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, és que se’ns apliqués 
una espècie de condonació generalitzada per aquelles persones jurídiques o físiques que 
manifestessin un decrement patrimonial i que ens generés un forat important perquè, vostè ho 
podrà veure en els impostos, aquest impost és important no només per aquest ajuntament sinó 
per molts més. Per tant, és una situació també prou coneguda i prou generalitzada i és una 
situació d’incertesa amb la qual nosaltres anem aplicant puntualment la llei, hi ha casos que si 
el contribuent ho argumenta i ho justifica, perquè així és com s’ha de fer d’acord amb la 
normativa, li permetem, li reconeixem aquesta inexistència de generació de patrimoni i evitem 
l’aplicació de l’impost. Però, clar, són números [Inaudible 01:31:29], són casos molt concrets 
que s’han de justificar perquè el que no es pot fer és afirmar que tenim un menysteniment 
patrimonial i demanar l’exempció de l’impost i que de forma automàtica l’Ajuntament ho 
concedís. Estaríem davant un supòsit de negligència i, fins i tot, de responsabilitat comptable. 
Per tant, la insuficiència financera o el perjudici a les administracions locals és un fet que 
comparteixo totalment amb vostè però que crec que comparteixen tots els regidors d’Espanya. 
Per tant, benvinguts els seus comentaris, però és una realitat. I què podem fer? A través de les 
associacions municipalistes continuar esperonant els governs que prenguin consciència que 
són les administracions més disciplinades, les administracions que més bé ho han fet 
recentment, que totes tenen superàvit, que supòsits de municipis amb problemes financers són 
molt concrets i molt limitats i que la major part dels municipis, aquest ha estat un dels 
exemples, hem fet els deures, és a dir, d’una situació molt complexa que arrossegàvem l’any 
2011, hem passat a una situació de solvència financera amb unes dades que ja he esmentat 
abans. Per tant, som un més de tot el grup de municipis espanyols que pateixen aquesta 
situació. Hem fet bé els deures? Sí, des del 2011 aquest Ajuntament porta fent adequadament 
els deures. Ha fet uns pressupostos realistes, els ha anat complint, ha anat materialitzant 
inversions, ha anat ampliant la seva base fiscal, vostè que s’ha llegit la Memòria, de la qual 
cosa me’n alegro, veurà la dada que jo aporto en relació a la recaptació de l’ICIO a l’any 2006 i 
2007, com era infinitament més gran que ara i l’Ajuntament tenia problemes de finançament 
perquè estava emparant despesa d’inversions amb uns impostos que eren absolutament 
irregulars en el sentit de manca de regularitat en la seva recaptació no que fossin il·legals, ni 
molt menys. Aquesta situació s’ha tingut que capgirar, s’ha anat cap a una estabilitat fiscalitat 
creixent, els pressupostos actuals són sostenibles, gràcies a l’ampliació de la base fiscal ha 
estat possible endeutar-se, aquest endeutament ha anat tot, tot, a inversions d’infraestructura 
bàsica, li recordo el mandat actual, l’enllumenat públic, camps de gespa, asfalt, canvis de o 
avançament de diners perquè ACA[Inaudible 01:34:15] pogués, que nosaltres en nom de 
L’ACA [Inaudible 01:34:17] poguéssim realitzar canvis de col·lectors, inversions molt molt 
d’infraestructura bàsica, el mandat anterior es va executar el Fomit que era inversió en matèria 
d’infraestructura bàsica. Per tant, aquest Ajuntament des de l’any 2011 ha fet els deures 
recurrentment amb la màxima ortodòxia. Vostè em preguntava, tornarem al 65%? Els números 
són contundents. Nosaltres tornem cada any a partir d’ara, estarem tornant aquest any 
1.800.000 euros. Si no, a l’any 2019 no hi ha cap dinàmica d’endeutament i s’amplia la base 
fiscal com cada any s’ha fet, aproximadament reduirà vostè la part que divideix que són els 
recursos ordinaris, la incrementarà amb 500 mil euros i reduirà l’endeutament amb 1.800.000. 
De passar al 77,48 perfectament ens trobarem al 65%. Què és el que pot passar? Que 
entremig, l’any 2018 o 2019, es decideixi apel·lar a l’endeutament perquè es considera que la 
base fiscal s’accelera i creix encara més sense alterar les xifres final o es decideix que no és 
necessari perquè s’alienen les parcel·les, el patrimoni que està al mercat, d’acord? Si això es 
materialitza serà molt més fàcil executar inversions programades que no, i no es necessitarà 
recórrer a l’endeutament. Això ja s’anirà veient en funció de la capacitat de retorn que tingui 
l’Ajuntament. Ara és una determinada situació, ara tenim un paquet importantíssim d’inversions 
per concretar que les tenim perfectament finançades amb préstec i amb Pla de Barris, això ho 
podem executar sense cap problema perquè els diners ja els tenim, les entitats financeres han 
confiat amb aquest Ajuntament i li han tornat a deixar diners, per tant, nosaltres podem 
executar Avinguda de Barcelona, podem executar espai rere l’església de Miami que és on va 
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aquest espai esportiu i d’equipaments i podem executar també el que estigui al càrrec del 
romanent de tresoreria que vam repartir l’any anterior. Per tant, això ho podrem executar. Si es 
materialitza alienació de patrimoni, si tenim venda de parcel·les podrem executar més 
inversions però Déu n’hi do que puguem executar 4 milions i mig d’inversions amb l’any 2018 
perquè, a demés, és que ho tindrem que fer perquè el període de certificació conclou el 31 de 
desembre, per tant, ho tindrem que fer. Déu n’hi do que mantinguem aquest ritme d’execució 
d’inversió! Vostè deia “venda de fum”, bueno, evidentment, fins que no es materialitza la venda 
d’un patrimoni allò és fum, d’acord, però la intenció política està clara. Ja està consignat amb 
un expedient ferm que té un valor claríssim, que hi ha un procés en marxa de selecció de 
patrimoni, valoració de patrimoni i de posada en el seu mercat. O sigui, aquest Ajuntament 
posarà al mercat tot un seguit de patrimoni a fi efecte de poder-lo alienar i aquests recursos, 
com mana la llei, destinar-los a inversions. El malvendrà? No, evidentment. És que ens pot 
passar perfectament que algú tingui interès en comprar alguna d’aquestes propietats, alguna 
d’aquestes finques però que ens faci una oferta que no sigui atractiva. Vostè creu que hauríem 
d’alienar-ho per sota del valor que nosaltres considerem d’acord amb les taxacions que ens 
facin els pèrits municipals, els tècnics municipals? Jo entenc que no, nosaltres no ho farem. 
Malvendre no ho farem però la intencionalitat política és ferma. Si la situació econòmica i 
financera a l’entorn és favorable es podrà alienar patrimoni i es podrà alienar patrimoni com ja 
va succeir amb el mandat per exemple 2003-2007 que es va alienar patrimoni i es va poder 
finançar inversions. Allò va ser una actuació ortodoxa. L’alcalde era del seu partit, cap 
problema, allò es va fer correctament. Per tant, si això el mercat ho torna a permetre nosaltres 
també ho farem i jo crec que ningú posarà cap inconvenient en que ja marquem en un 
pressupost municipal la possibilitat d’alienar patrimoni i d’invertir els recursos obtinguts amb 
inversions de tipus bàsic, amb infraestructura bàsica. Vostè comentava que hi havia càrrecs de 
confiança en el pressupost, vaig saltant una mica del que vostè m’ha comentat. Hi ha un càrrec 
de confiança. També reconegui al menys que aquest Equip de Govern ha fet un esforç 
d’amortitzar una plaça, de no dotar-la d’un altre càrrec de confiança. La normativa, la llei de 
bases de règim local estableix que aquest Ajuntament per la seva mida pot tenir fins a dos 
places, d’acord? Al menys reconegui que hem fet un estalvi en aquest sentit i part d’aquest fons 
ha servit per dotar les places d’habilitats nacionals que entenem que són prioritaris, a més a 
més, és que la interpretació normativa va en aquest sentit. Comentava vostè el tema de la 
sentència. La sentència és una sentència que, en tot cas, el regidor d’Urbanisme els podrà 
donar més informació que jo però és una sentència que és sobre un aspecte urbanístic que ve 
d’una llicència atorgada en el mandat 2003-2007. Miri, escolti, pleits, l’Ajuntament, algun dia, a 
mi m’estranya que vostès no em preguntin mai sobre el tema dels pleits de l’Ajuntament perquè 
aquest Ajuntament de un fotimer de pleits, un munt de pleits de qüestions urbanístiques. Tenim 
pleits amb Bonmont, tenim pleits amb molt gent. Uns els guanyem i altres els perdem. Per 
exemple, hem guanyat recentment en el TSJC un pleit amb una sèrie de contribuents 
localitzats a la urbanització Bonmont que hagués pogut arribar a posar en perill l’estabilitat 
financera de l’Ajuntament atès que es demanava la nul·litat dels estatuts de l’entitat 
col·laboradora urbanística, un tema que, com vostès es podran imaginar, ve des de fa més d’11 
anys. S’ha guanyat, s’ha guanyat amb la major, en la part substancial. S’ha perdut en algun 
tema però no té materialitat, no té un impacte material significatiu. Bueno, estem d’enhorabona. 
però el jutge en aquesta sentencia que afecta a una llicència d’obres, repeteixo, atorgada en el 
mandat 2003-2007, no ens ha donat la raó, l’hem perdut i, per tant, hem de pagar-la i per tant 
l’hem dotat. I l’hem d’executar perquè les sentències judicials s’han d’executar i aquesta és la 
situació. És un tema que podríem dir “escolti, miri, és que a mi no em ve...”. Escolti, és una 
sentencia judicial i l’he d’executar. Si vol que li ampliï més informació, el Sr. Alcalde o el Sr. 
regidor d’Urbanisme li donaran més informació. No és un problema ni d’aquest Equip de 
Govern ni de l’anterior ni de l’anterior, fins i tot tampoc és de l’Equip de Govern que és quan es 
va atorgar la llicència perquè segurament els tècnics municipals aleshores la van donar amb tot 
el seu bon criteri i emparat amb la normativa i de vegades t’equivoques i, quan t’equivoques, 
els jutges fallen contra teu i has d’assumir-ho i ja està. Aquesta és la història d’aquesta 
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sentència. Repeteixo, hi ha hagut d’altres que hem tingut que suportar i altres que hem 
guanyat. El tema de l’alienació de patrimoni, jo crec que ha quedat clar. És una prioritat política 
i si nosaltres entenem que el mercat ho permet, nosaltres haurem de tenir la capacitat d’estar 
amb les valoracions...és que no només és posar-ho en un paper, a vegades ens pensem que la 
via de posar-ho en el pressupost, doncs, ja està. No, aquí hi ha una feina de seleccionar quin 
és el patrimoni, valorar-ho, donar-hi una prioritat i fer l’esforç, assumir el compromís per anar a 
la subhasta pública. Assumint també el cost que pot suposar, el cost polític, que això no es 
pugui materialitzar. Ja hi havia una previsió d’alienació del patrimoni per l’any 2017 però per 
qüestions de qualificació urbanística no es va poder endegar. Doncs, escolti, assumim, però 
per això són uns pressupostos per establir previsions inicials de despesa i d’inversió. Vostè 
m’ha comentat que hi ha tot un seguit de temes de Promoció econòmica i polítiques socials que 
considera que en aquest pressupost, tot i que jo m’hagi referit a la memòria que són prioritaris, 
vostè els considera infradotats. Jo li demano que faci l’exercici de contemplar-ho en tot el 
mandat, en tot el mandat hi ha hagut un creixement evident d’aquestes partides de Promoció 
econòmica i polítiques socials. A més a més, inclús estem en marxa amb un tema que, en tot 
cas la Sra. regidora de l’àrea o el Sr. Alcalde els donarà més informació que jo, però hi ha una 
inversió prevista en matèria de promoció econòmica que entenem que és fonamental pel 
desplegament d’aquesta àrea en el nostre municipi. Per tant, entenem que la visió d’aquestes 
dues polítiques, Promoció econòmica i polítiques socials, s’han de fer en tot el mandat, no en 
un exercici concret perquè, també els hi dic una altra cosa, s’han tingut que fer esforços per 
quadrar el pressupost i hi ha vegades que les necessitats pressupostàries d’un determinat 
departament d’un any cap a l’altre varien perquè en un moment determinat s’ha fet un esforç 
puntual en un any que no cal mantenir-lo en el següent. Per exemple, policia local i seguretat 
ciutadana. Vostè esmentava que hi ha hagut una puntual rebaixa, efectivament, en l’any 2015 i, 
perdó, en el 2016 i 2017, s’ha fet un esforç de dotació en tema de vestuari i uniformitat, compra 
de chalecos antibales, etc. que no és necessari repetir en aquest exercici. I s’ha considerat més 
adient redreçar aquesta partida i assignar-la en un altre departament perquè no estiguem fent 
despesa sobre despesa quan no és necessari i jo parlo, per exemple, de la meva àrea. 
Participació ciutadana, és cert que hi ha ajuntaments que estan recorrent de forma creixent a la 
participació ciutadana per determinar partides d’inversió molt concretes. Nosaltres, el nostre 
Equip de Govern no ha cregut que sigui oportú hores d’ara fer-ho perquè ja tenim molt clar a 
través del Pla d’Acció Municipal, mitjançant el Pla d’Acció Municipal, quines són les principals 
polítiques en matèria d’inversió que volem desplegar. Escolti, nosaltres, ara dic...sí, 
efectivament, alcalde, ho anava a dir, aquí va participar la gent però bé, escolti, nosaltres som 
els representants, nosaltres creiem que lo prioritari és complir el Pla d’Acció Municipal i introduir 
elements de participació ciutadana addicionals creiem que no és necessari i no és adient. 
Entrem amb el tema del catastrofisme o no catastrofisme. Miri, realisme. Jo ja li he dit, escolti, 
miri, la insuficiència normativa, el maltractament de l’administració local recurrent des de l’inici 
de la democràcia i abans també, evidentment, de l’administració local és quelcom habitual en 
aquest país i no ho ha redreçat ningú. Però el que sí que li diré és que hi ha una situació 
d’incertesa que afortunadament és possible que es vagi esvaint, jo tinc els meus dubtes i 
espero equivocar-me i ho dic aquí que queda gravat. Però diu vostè “dades concretes”, escolti, 
jo no li referiré les dades de l’Institut Nacional d’Estadística perquè vostè ha parlat de dades de 
desembre de 2017 contra desembre de 2016. Jo prefereixo que vostè faci servir dades de 
desembre de 2018 que ja hi són sobre la taula, hi ha matriculacions de vehicles... 
 
Sra. Aragonès: De 2018... 
 
Sr. Gallardo: De 2017, sí, sí. Aquestes dades que hi són reflexen un mal comportament a nivell 
de Catalunya del sector turístic, de matriculacions de vehicles, de compra-venda del 2017...sí, 
sí, pues, reflecteixen i les podem compartir, estan a l’Institut Nacional d’Estadística o estan a la 
Direcció General de Tràfic, el nivell de matriculacions, hi ha moltes estadístiques que 
manifesten un mal comportament dels principals indicadors de l’activitat turística, de 
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matriculacions de vehicles, compra-venda de propietats immobiliàries. Jo em referiré a quelcom 
més proper. Jo els diré com ha anat la recaptació de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres en aquest Ajuntament enguany. Molt ràpid. Primer trimestre. Drets reconeguts nets. 
Vam recaptar 51.330 euros. Segon trimestre, 67.187 euros. Tercer trimestre, 1.438 euros. 
Quart trimestre, 26.481 euros. Per tant, més del 70% de la recaptació de l’ICIO la vam fer el 
primer semestre de 2017. La taxa de serveis urbanístics s’ha comportat de la mateixa manera. 
Jo, repeteixo, no tinc cap inconvenient en reconèixer que ojalà m’equivoqui però la situació és 
complicada, la situació és complicada i hi ha molta incertesa, hi ha molta incertesa. Vostè ha 
dit, si no m’equivoco, “la Generalitat ha reduït amb nosaltres el deute d’una forma molt 
important”. Això, en aquest procés de reducció ha tingut molt que veure el Fons de Liquiditat 
Autonòmica que, escolti, que d’aquí es nodreixen no només Catalunya sinó moltes altres 
comunitats autònomes, per tant, escolti, benvingut sigui. A nosaltres el que ens interessa és 
que ens paguin les certificacions del Pla de Barris perquè si no això ens generarà, entrarem en 
una dinàmica, en una dinàmica en la qual haurem de, probablement la nostra tresoreria ho 
podrà aguantar durant un determinat temps, però al final haurem d’anar a l’endeutament a curt 
termini, fet que no és desitjable perquè en aquest Ajuntament, li recordo que ha tingut varis 
cops oberts comptes de crèdit, pòlisses de crèdit, que afortunadament no les ha tingut que 
utilitzar. Què és el que voldríem nosaltres? Que la Generalitat ens pagui a temps. Tenim una 
molt mala experiència que és el Pla de Barris, les certificacions executades al 2011. Aquestes 
finalment les va pagar el Fons de Liquiditat Autonòmic però també li he dit i sóc honest en la 
meva manifestació quan li he dit que el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya que va finançar 
l’execució del pavelló esportiu de Miami ens ho van pagar en dos mesos. Si nosaltres 
tinguéssim el convenciment que la Generalitat no ens pagués, jo no hagués permès ni l’alcalde 
s’hagués embarcat en aquesta dinàmica. Nosaltres creiem que la Generalitat honorarà ja sigui 
pels seus propis recursos o pel Fons de Liquiditat Autonòmic. El que ens interessa és que 
s’esvaeixi qualsevol situació d’inestabilitat política i que l’Estat i la Generalitat en termes 
financers, lo altre a mi m’és igual pel que em pertoca, treballin a una, treballin a una i que tot 
allò que ens afecta als municipis que són actuacions que estem fent perquè ells tenen 
pressupostades aquestes actuacions ens les paguin puntualment perquè si no, com sempre, 
ens aboquen a situacions de tensions de tresoreria que són absolutament indesitjables i vostè 
suposo que estarà d’acord amb mi. No sé si em deixo alguna cosa de contestar-li però, en tot 
cas, com que suposo que em replicarà, m’ho recorda. Gràcies. 
 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Senyor...ha demanat la paraula. 
 
Sr. Gairal: Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Pensava que ja no se’n recordava de mi. Aviam, una 
mica per poder contestar a la regidora, quant al començament de la seva intervenció que ha fet 
referència a qüestions del món rural. Jo li tinc que dir que la comunicació amb el món rural en 
general i amb la Unió de Pagesos en particular és contínua i continuada. Jo parlo amb la Unió 
de Pagesos quan em troben i inclús em diuen “Josep Maria, allò, Josep Maria, això” i se’ls 
intenta respondre immediatament dintre de les possibilitats. Quant al món rural, pregunti vostè 
als veïns del Camí de la Tira, vostè pregunti als veïns del Mas d’en Ballester, pregunti als veïns 
de Les Noyes [inaudible 01:51:44], vostè pregunti al seu company que està assentat aquí al 
costat seu i que també em diu que pateix molt pels camins i sempre em diu “Josep Maria, això, 
Josep Maria, allò” si se l’escolta o no se l’escolta. Amb referència al camí que s’ha asfaltat ara 
últimament que dona des de la rotonda al Club Mont-roig al Sr. Chamizo que sempre ha tingut 
molt interès “Josep Mari això, Josep Maria, aquest camí”, a molts veïns del Club Mont-roig que 
m’han dit “aquell camí, aquell camí”, o sigui, nosaltres escoltem a tothom o intento escoltar a 
tothom, intento que tothom participi de les nostres decisions o al revés, intento que les nostres 
decisions siguin el més adequades a la sol·licitud dels veïns. A més intentem que a les nostres 
decisions quant en concret, en general en tot, però en concret en l’asfaltat de camins tinguin un 
valor afegit, per exemple, si s’asfalta el camí que dona al Club Mont-roig, a més del món pagès 
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i rural que afecta a l’agricultura de secà i la petita agricultura intensiva que hi ha en aquest 
sector, també pugui beneficiar a uns veïns d’una urbanització que ho tindran més fàcil per venir 
al poble. Intentem que tingui un valor afegit, és una cosa que també ens pesa a l’hora de la 
balança. En acabat també tenim en consideració l’oportunitat en quant a les subvencions i en 
quant a les baixes de preus. Amb això estem, una mica gràcies a la gestió de l’empresa 
municipal, podem fer una baixada de preus i fer més del que nosaltres tenim previst. O sigui, és 
una de les coses que a vegades em diuen “podríeu anar més accelerats, podríeu fer més via”, 
és que es té que agafar l’oportunitat. Jo sempre dic que les coses es fan en el moment oportú. 
També hi ha un altre punt que és l’evitar gastos de manteniment, el que ha dit el nostre 
company, les qüestions de manteniment. Amb els camins, en els anys que jo porto a la política, 
s’ha fet un planejament a llarg termini que sempre ho he dit alguna vegada més aquí, que hem 
intentat eliminar el manteniment dels llocs que l’endemà d’un aiguat, amb referència als 
camins, donaven problemes, d’això ja ens queda molt pocs llocs. Per exemple, un dels llocs 
que queda és el Camí de Vilanova d'Escornalbou que, a més, circular per allí és molt perillós i 
que, a més, s’ha de circular aquestes circumstàncies amb uns camins privats, uns veïns privats 
que es queixen que se’ls envaeix les finques perquè no poden transitar per la zona aquella del 
camí que, a més, és perillosa la seva circulació. En acabat també tenim que basar-nos en una 
sèrie de...n’hi ha moltes més, molta cosa en la que ens basem. Una altra és l’equilibri territorial. 
El món rural, que si nosaltres marquem el terme municipal amb una creu tenim la zona 
d’agricultura intensiva que és Camí de Cambrils i voltants, Camí de la Tira i voltants, aquesta 
zona que és agricultura intensiva és la que hem intervingut des de l’Ajuntament amb més 
intensitat a l’hora d’asfaltar els camins. En acabat tenim una altra zona, una altra que ocupa un 
altre sector, que és la zona de l’agricultura de secà i més...amb una superfície molt gran que és 
la zona de Masos d’en Blader [Inaudible 01:55:10] Planes, que també hi ha dos camins 
principals asfaltats. En acabat tenim la zona natural que és la zona de la carretera de Pratdip 
[Inaudible 01:55:17], entre Mont-roig i el Club de golf, tirant a les muntanyes que és la zona 
natural que per suposat que allí no s’hi té de ficar ni un gram d’asfalt. I en acabat tenim una 
zona que ens quedava abandonada que és la zona que hi ha, un sector que hi ha des de la 
Carretera de Montbrió, Carretera...Mont-roig poble cap a Vilanova que era un sector que hasta 
el moment havíem tingut més desatès. També havíem tingut la zona natural, que és la zona de 
la Mare de Déu de la Roca a Mont-roig, que al seu dia es va asfaltar el que era el Camí del 
Peiró i que l’altre camí que és l’antic Camí de l’Ermita que s’intentarà conservar el màxim 
possible l’aspecte natural que té actualment. Per tant, intentem, li dic senyora regidora de tot 
cor, intentem parlar amb el món rural i amb tots els veïns i intentem donar satisfacció a totes les 
seves peticions dintre de les nostres possibilitats.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gairal. No sé si hi havia un aclariment també per part del regidor... 
 
Sr. Pérez: Bueno, a ver, es una licencia, como muy bien ha dicho el Sr. Juan Gallardo, del 
mandato 2004-2007, por un tema que hay que decir que la primera instancia, si no Sr. 
Secretario me corrige, nos dieron la razón en el primer contencioso. Lo que pasa que 
recurrieron y luego ahí la hemos perdido. Según los temas juristas nuestros nos aconsejan 
aplicar la sentencia, es un tema de refranqueo [Inaudible 01:56:47], nada más, un edificio que 
se le dio una licencia como ya he dicho en el 2004-2007. Bueno, pues lo que hacemos es 
aplicar lo que dice el juez. Podríamos llegar a recurrir pero entendemos que también 
perjudicamos a alguien que compró una vivienda hace mucho tiempo y no tiene la primera 
ocupación y lo que hacemos es perjudicar a los usuarios que no tienen. Fue un error. En ese 
momento, también hay que entender, como ha dicho mi amigo Juan, había muchísimo trabajo, 
el Equipo de Gobierno, como muy bien ha dicho, nosotros [Inaudible 01:57:20] licencias, el 
regidor de urbanismo que estaba y el Sr. Alcalde que había en su momento, bueno, tendrían 
los informes pertinentes, nosotros le dimos la licencia y a raíz de ahí es cuando ha pasado lo 
que ha pasado, no hay nada más. 
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Sr. Alcalde: Gracias. 
 
Sr. Pérez: Perdón. Si quieren alguna aclaración más, pues ahí está el expediente.  
 
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Tico. Yolanda también quería… 
 
Sra. Pérez: Sí, jo, en referència a la rebaixa del pressupost de Promoció econòmica, els 
explicaré... Bueno, la realitat és que el pressupost de Promoció econòmica ha baixat 20 mil 
euros en referència a l’any passat, 10 mil euros dels quals, dels quals 10 mil euros són 
d’adequació de l’espai que teníem pel tema d’obres, que són les oficines de Promoció 
econòmica i el centre de treball compartit. Enguany ja no el necessitàvem per això no els hem 
ficat al pressupost del 2018 i després 10 mil euros més que hem tret de les ajudes a empreses i 
emprenedors que havíem fet per la següent cosa. Vam passar de 20 mil a 30 mil euros. Al 
mandat anterior hi havia 20 mil euros en ajudes, vam augmentar en 10 mil euros més nosaltres 
quan vam entrar i, a més a més, vam afegir l’ajuda per a contractació de personal. La realitat és 
que al 2016 vam atorgar un total de 5 mil euros d’ajudes, al 2017, 8 mil euros, és a dir que no 
hem arribat mai als 30 mil. Aquesta partida, al ser de subvencions, no ens permet fer una 
modificació de crèdit que parlàvem abans, pues, si ja veus que estàs a finals d’any i no la 
gastaràs podria fer una modificació de crèdit i invertir-ho en una altra cosa però com que és 
subvenció i has d’esperar al 30 de novembre per saber si la gent es presenta o no es presenta, 
no podem fer res i, clar, ja ens ha passat dos anys que hem tingut molts diners que no hem 
pogut utilitzar més que res per això. I aquest tercer any no volia fer una altra vegada 30 mil 
euros que em quedessin 22 mil euros allà que no podem fer res i, si es dona el cas de que hi 
ha moltes empreses que demanen l’ajuda, podríem fer la modificació de crèdit d’una altra 
partida i que passés aquí en aquesta partida d’ajuda als emprenedors. És per això que 
enguany s’ha reduït. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Moltes gràcies. Per últim. 
 
Sr. Gallardo: Hi havia un tema, perdoni, que m’havia deixat de contestar, em permetrà que li 
contesti, que era el tema de les comparatives fiscals amb altres municipis de la zona. Si es fixa 
vostè en les diferents Memòries des de que ho vam introduir en aquest mandat, sempre hem 
mantingut les mateixes poblacions. És l’única forma de disposar d’una sèrie històrica una mica 
rellevant i sempre homogènia perquè, si el que fem és anar canviant de municipi, podríem fer 
trampes al solitari que no és la intenció. Agafem municipis de l’àmbit costaner, agafem també 
les dues poblacions més importants de la província de Tarragona perquè entenem que és allò 
amb el que es pot comparar Mont-roig del Camp. Mont-roig del Camp no es pot comparar, 
entenem nosaltres, amb municipis d’interior perquè té una tipologia de terme municipal i teixit 
productiu marcadament diferenciada, unes necessitats marcadament diferenciades d’una 
enorme base fiscal en termes de finques urbanes, té molt poc teixit empresarial i, en tot cas, el 
que fem és comparar-lo sempre amb les mateixes poblacions d’aquesta manera tenim un 
tractament homogeni. Amb aquestes comparacions obviem municipis, per exemple, com 
l’Ametlla que està en una situació econòmica molt complicada, pot ser un municipi que es 
podria comparar amb el nostre però que la seva situació pressupostaria és molt complicada i 
els seus tipus impositius reflecteixen aquesta situació, per la qual cosa tampoc ens aportaria 
molta informació. Podríem recórrer a la comparació amb el municipi veí de Vandellós o 
Hospitalet de l’Infant però jo crec que amb aquests tipus de municipis com El Morell, Ascó,  
[Inaudible 02:01:27], etcètera no et pots comparar. No es pot comparar quan tu tens un 
municipi on tens unes instal·lacions d’aprofitament energètic, que tens, ho he tret ara mateix, 
9.950.000 d’IBI que t’aporta només les centrals elèctriques que tens allà ubicades, la nuclear i 
les centrals de cicle combinat, i t’aporten 1.225.000 d’IAE, quan nosaltres de l’IAE no passa 
dels 250.000 euros, no ens podem comparar. És lògic que el municipi veí, Vandellós i 
Hospitalet de l’Infant, legítimament tingui els tipus impositius més baixos de tota la costa però 
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és que, també li dic una cosa, les externalitats  que patim derivades de la presència d’aquests 
equipaments energètics també les patim nosaltres, això és un mal disseny de l’impost sobre 
activitats econòmiques. Per tant, ja li he dit que amb aquests temes de legislació general, fins i 
tot, jo crec que podem estar d’acord, no només amb vostè sinó que molts regidors de molts 
municipis no entenen com, per exemple, municipis veïns que també estan suportant potencials 
de perillositat, potencials d’impacte ambiental, etcètera no veuen pràcticament res llevat del 
tema d’Enresa...el tema de [Inaudible 02:02:40],, Tarragona La Canonja, Tarragona El Morell, 
això seria a nivell general és un fenomen que no té fi. Per tant, dins d’aquesta comparació que 
nosaltres creiem que és homogènia —si vostè ens vol suggerir que incorporem algun municipi 
en concret ho podem fer, no tenim cap inconvenient, nosaltres al menys tenim l’honestedat 
intel·lectual de fer sempre la mateixa comparació— Mont-roig surt molt ben afavorit en termes 
de tipus d’IBI, som el segon per la cua; la tarifa dels vehicles utilitaris que es venen a dir, que 
són els de 8 a 12 cavalls fiscals, som el segon per la cua; en termes d’ICIO sí que li he de 
reconèixer que som els que ho tenen més alt com ho té Calafell, com ho té Salou, com ho té 
Vendrell, com ho té Vilaseca...I fixi’s vostè que són habitualment els municipis turístics. Per 
què? Perquè aprofiten l’activitat constructora per farcir els seus pressupostos. També pensi una 
cosa, amb la dinàmica de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres hi ha sempre la 
segona derivada que és l’aplicació de la taxa urbanística que també normalment va sobre 
mòdul del Col·legi d’Arquitectes i segons el volum d’obra també et graven. La nostra taxa 
urbanística és la que és i podíem trobar altres municipis que és més elevada. Però, escolti, jo li 
dic una cosa...sí, sí, però escolti, Sra. Aragonès, d’on traiem els recursos? De l’IBI? Pugem l’IBI 
més? Perquè no tenim IAE, la plusvàlua és la que és, no tenim parc de vehicles, el parc de 
vehicles no creix. D’on traiem els recursos? Pugem més l’IBI o deixem de fer despesa en 
inversió? És una decisió. Vostè què faria? Bueno, si té l’oportunitat de governar ja ho veurà 
vostè el que fa però el que no es pot demanar al que vol fer coses, i aquest Equip de Govern 
ha volgut fer coses sempre, invertir i fer més despesa, d’algun lloc han de sortir. És molt més 
coherent per un municipi com Mont-roig del Camp en el qual pot diluir la pressió fiscal amb 
molta segona residència que gravem la plusvàlua, l’ICIO o l’IBI que no gravar, per exemple, els 
preus públics o les taxes que puguin pagar els residents, és molt més coherent i molt més just 
des del punt de vista fiscal, crec jo. Es pot interpretar d’alguna altra manera, vostè vol un IBI 
baix, ja em dirà...pues, miri, retalli pressupost, retalli despesa, igual és viable, nosaltres 
entenem que per pagar, satisfer sobretot el volum d’inversions que tenim la pressió fiscal ha de 
ser la que és, ha de ser la que és. I aquesta era la contestació que li volia donar. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. [Inaudible 02:05:36] Jo únicament aclarir-li que la reunió que vam tenir 
amb la premsa que es fa anualment la primera setmana de gener no es va parlar de 
pressupostos ni inversions que surten en aquest pressupost. Es va parlar de les inversions que 
s’havien aprovat a l’octubre a la modificació de crèdit. Ho dic perquè ho ha comentat en el seu 
escrit. Dintre d’aquesta reunió amb la premsa no es va parlar d’això, també els hi dic a vostès 
que han publicat que hem informat abans... En aquell Ple que vostès no van fer cap intervenció 
és el que vam parlar, sí? Dintre de la seva intervenció ha fet referència a que abans de parlar-
ho amb vostès ho vam parlar amb la premsa quan realment en aquesta trobada amb la premsa 
no vam parlar dels pressupostos del 2018. 
 
Sra. Aragonès: 340, i tant, anava a dir ara, no sé... 
 
Sr. Alcalde: No està en aquest pressupost la Nacional 340. Torno ha explicar-ho una altra 
vegada als dos grups perquè un grup ha fet una publicació a una xarxa social parlant d’això. 
Insisteixo es va parlar de les inversions de 7 milions i mig d’euros que vam fer la modificació i 
es va parlar... en aquesta trobada amb la premsa es va parlar d’això, dels pressupostos no es 
va parlar res. 
 
Sra. Aragonès: Sobretot, el sentit del retret aquest...sí, no era on... 
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Sr. Alcalde: Ja, però... 
 
Sra. Aragonès: Es fes públic o no es fet públic una informació que potser a través d’una Junta 
de Portaveus també... 
 
Sr. Alcalde: No es va fer cap...tota la informació que es va parlar allà vostès la sabien de 
diferents Juntes de Portaveus, Sra. Aragonès. En aquesta trobada amb la premsa, via verda, 
avinguda Barcelona, plaça Miramar, tot el que es va parlar allà, tot ja s’ha parlat anteriorment o 
en Ple o en Junta de Portaveus. Li puc ben assegurar. 
 
Sra. Aragonès: Amb el nivell de concreció que va presentar-ho a la premsa, no. Bé, a mi 
m’agradaria que el Sr. Gairal em fes el favor de contestar ara sí a la pregunta que jo li he fet 
perquè m’ha explicat tota la seva regidoria i la meva pregunta era tan senzilla com és 
que...perquè jo entenc que es trobi pagesos al carrer o pel camp i que intercanviïn opinions i 
això no li posaré en dubte que fa la seva feina ben feta i que parla amb la gent i amb els veïns, 
doncs, bé, perfecte, enhorabona. La meva pregunta anava adreçada a que si s’havia arribat a 
un acord de consensuar el camins, com és que Unió de Pagesos havent estat ja dins el Pla 
d’inversió el Camí de Vilanova no se’ls hi havia fet saber, senzillament això i m’agradaria que 
es limités a contestar això, no que em fes una explicació gran de la seva regidoria. 
Senzillament, a mi em sembla que no costa res que si veu i sap justificar-ho bé davant els 
pagesos que és un camí que probablement es necessita asfaltar, adequar o condicionar, que 
d’alguna manera es respecti una mica la veu de les persones que coneixen el territori de 
primera línia, senzillament era això. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, sí, un moment. Abans que ha comentat, ha agafat la paraula, sobre el 
nivell de concreció, és el mateix que els vaig explicar a vostès en Junta de Portaveus. Li 
recordo que en aquell Ple de pressupostos que es van modificar 7.350.000 euros en inversions 
importantíssimes dintre del nostre municipi ni el grup d’Esquerra ni el grup del PDeCAT van fer 
ús de la paraula en el torn obert de paraules i jo l’explicació que li he donat a la premsa és la 
mateixa que els hi he explicat a vostès en Juntes de Portaveus, una altra cosa és que la 
premsa fa molt bé la seva feina, busca més informació, busca contrastar i el que fa és ficar tot 
el que pugui allà al damunt. Però el que no poden dir i, si us plau, no, no es cert, és que se 
n’assabenta abans la premsa de coses que vostès, abans de que jo els hi digui a vostès, això 
no és cert.  
 
Sra. Aragonès: La data de la inauguració de Mas Miró, de la primera fase, 20 d’abril? 
 
Sr. Alcalde: El 20 d’abril, perdoni... 
 
Sra. Aragonès: És cert, ha sortit a la premsa. 
 
Sr. Alcalde: Escolti, però això s’ha dit en Junta de Portaveus. Home! 
 
Sra. Aragonès: La data d’inauguració no l’han dita a Junta de Portaveus, i tant que no, i tant 
que no! 
 
Sr. Alcalde: La data d’inauguració del Mas Miró, i tant que s’ha dit, i tant que sí! Sí, sí, 
seguríssim. 
 
Sra. Aragonès: Veu, com que...no fem acta…. 
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Sr. Alcalde: Clar que no. Però és que la decisió de que s’obri el 20 d’abril no és de l’última 
Junta de Portaveus, és de fa molt, però, molt de temps, però sí que s’ha dit, clar que s’ha dit en 
Junta de Portaveus però, bueno, és igual. Sr. Gairal. 
 
Sr. Gairal:  Sra. Regidora, li agraeixo la seva intervenció que ha fet i tindrem en compte la 
situació. Pensi que, li torno a repetir però és el que hi ha. La Unió de Pagesos no és tothom 
però és una part important i és amb la que intento parlar quan s’ha de prendre una decisió. Jo, 
ara ens trobarem, com cada any ens trobem una vegada, per parlar no ja dels camins sinó de 
la vigilància, d’una sèrie de coses i un dels temes que serà, serà ficar-se d’acord amb el pròxim 
camí que es té d’asfaltar. Perquè quan també tenim aquestes reunions amb el sector pagès, 
Unió de Pagesos, tothom tampoc està al 100% d’acord amb quin camí es té de fer ni quin altre 
ni quin altre, es prenen mesures, s’arriba a un acord o s’intenta arribar a un acord i llavors es 
prenen les decisions oportunes. Li agraeixo el to de la seva intervenció i la suggerència. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, si no hi ha cap més intervenció passaríem al grup de PDeCAT. 
 
Sr. Chamizo:  Bona tarda a tothom. Crec que pel proper debat de pressupostos potser estaria 
bé fer-ho a la tarda, degut a les altes hores que són. Bé, dos coses. Abans, dir-li, Sr. Gallardo, 
que els pressupostos participatius estan aquí al PAM explicats, [Inaudible 02:11:53] 
participatius per decidir que les inversions, vostès han optat de no fer-los i no passa res, és 
absolutament legítim. Després, dir-li al Sr. Alcalde que, a veure, perquè ja és la segona vegada 
que ho diu, que nosaltres no vam dir res a la modificació de crèdit dels 6 milions que vostès van 
fer a l’octubre. Bueno, nosaltres podem dir o no podem dir, nosaltres vam trobar que aquella 
modificació de crèdit en la que vam veure l’expedient i faltava o pensàvem que faltava molta 
informació que estava bé, unes parts estaven bé i unes parts que no estaven bé, d’acord? 
Nosaltres ho vam parlar amb el grup i vam dir “escolta, no cal dir res, ja està bé” i per això no 
vam fer cap comentari. Però és que trobo que ja és la segona vegada que vostè ens ho retreu i, 
bueno, escolti, és la segona vegada que jo li contesto per lo mateix, per tant, jo crec que ja 
estaria bé que deixem els temes passats i ja està. Cadascú escull l’opció de vot que més li 
convé en el seu partit polític i ja està. Igual que vostè... 
 
Sr. Alcalde: Em sembla molt correcte.  
 
Sr. Chamizo: Igual que vostè presenta aquell d’això i fa l’exposició, nosaltres si creiem 
convenient dir algo, ho diem, si no, no. I ja està. 
 
Sr. Alcalde: De la mateixa manera que vostè ara em retraurà coses que no li agraden d’aquests 
pressupostos i m’ho recordarà el temps que consideri oportú o considerarà oportú, d’acord?, jo 
crec que si considero oportú, per mi és molt important fer una modificació de crèdit de 
7.300.000 euros i que no facin cap intervenció, bueno, escolti’m, si amb coalició i amb el que 
vostès parlen ho he de tornar a treure, ho tornaré a treure si ho considero oportú. No sé si li 
agradarà o no però és el que crec. Referent a la inauguració del Mas Miró, ja que diuen, 
aprofito. 20 d’abril surt en el Comunica del juny. Però és que ja s’havia parlat, surt en el 
Comunica del juny en portada surt això però és que ja s’havia parlat anteriorment. D’acord, 
segueixi. 
 
Sr. Chamizo: Referent a això, em sembla que es va dir en un Ple també. Aquesta data, si no 
recordo malament, em sembla que vostè la va dir en un Ple. Primer haig d’agrair al 
departament d’Intervenció i al seu regidor d’Hisenda la predisposició que han tingut en la 
trobada que vam tenir el passat dijous per parlar del pressupost del 2018. I ja començant els 
retrets que ja han fet altres formacions polítiques, escolta, jo no em puc quedar darrere i volia 
fer una referència al Sr. Alcalde, com no podia ser d’altra manera, que segueix aplicant la 
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majoria que té per seguint menystenint a l’Oposició i li explicaré perquè. Si se’n recorda, l’any 
passat, al debat del 2017 de pressupostos ens vam tornar, no sé quantes vegades ja, a ficar a 
la seva disposició per intentar arribar a un acord per l’aprovació dels pressupostos del 2018 i 
que vostè tingués el màxim consens possible en l’aprovació d’aquest pressupost i està escrit a 
l’acta del Ple d’aquell dia. Però, una vegada més, i és la nostra sensació i ja han estat vàries 
vegades, ha preferit ignorar-nos totalment. Respectable la seva actitud però no compartida per 
nosaltres. Està vist i demostrat que a vostè li agrada més aquest tipus de política i no li agraden 
gens les paraules consens i negociació i, com li ha dit el Sr. Gallardo, molt bé amb l’aprovació 
de l’Equip de Govern i dos abstencions queda una mica pobre aquest debat, aquest 
pressupost, I, entrant en matèria, li diré coses que li agraden i li diré coses que no li agraden, 
lògicament. Entrant en matèria, nosaltres volem fer una sèrie d’observacions per argumentar el 
nostre sentit de vot al pressupost del 2018. Primer no estem gaire d’acord en que ens pot 
afectar molt la situació política, tal com ha explicat el Sr. Aragonès i la Sra. Aragonès. L’IBI 
mana aquí a Mont-roig i a Catalunya mana Rajoy, de moment. Però pensem que en aquest 
pressupost se segueix ofegant al contribuent, tornant a pujar l’IBI d’una mitjana del 6% i, per 
exemple, un impost que s’ha parlat aquí moltes vegades i el tenim molt alt, doncs, no retocant 
l’impost de construcció, instal·lació i obres que segueix sent un dels més alts de la província. 
Sabem, com vostè fica a la seva Memòria, que té un pes relatiu molt limitat però no estaria de 
més ajudar a la petita reactivació econòmica d’aquest sector que s’està produint que en 
exercicis passats va ser el motor econòmic del municipi i potser si reduíssim una mica 
obtindríem més llicències d’obres i menys abocaments de runa al terme de Mont-roig del Camp. 
També ens hem fixat, però és algo que valorarem en aquest any i mig que queda, que el 
pressupost de personal d’aquest ajuntament és del 25% sobre un pressupost de 21,3 milions. 
Veiem que últimament no han pogut aplicar la relació de llocs de treball com a vosaltres o a 
vostès els hagués agradat però veiem que estan aplicant una productivitat per programes que 
hem d’estudiar més a fons o incrementar sous amortitzant places de policia local i de càrrecs 
de confiança. Creiem que amb aquest percentatge tan alt, és la nostra opinió, de personal 
respecte al pressupost potser estaria bé fer un estudi més acurat de les necessitats reals que 
necessita aquest Ajuntament potser en temes de personal. Després tenim els temes de les 
inversions que, com molt bé s’ha comentat aquí, segueix supeditat en la seva majoria a la 
venda de patrimoni i, segons la conversa que vam tenir el passat dijous amb vostè i els meus 
companys de grup municipal, el que vam agafar nosaltres és que no hi havia molt bones 
expectatives. Dir-li també de pas que gràcies a la seva gestió que va fer aquell mateix dijous 
hem rebut el llistat de parcel·les que tenen previst treure a subhasta però crec que en aquest 
llistat falta algo molt important que vostè ho ha dit per activa i per passiva, falta l’informe de 
l’arquitecte amb la valoració o preu de sortida de les mateixes. Val, jo parlo del correu que ens 
van enviar una fulla Excel que és fàcil fer Carrer de la Pixarota de Bonmont, preu de sortida de 
dos cents mil, encara que estigui a l’expedient. Ja sabem que està tot als expedients però que, 
desgraciadament, nosaltres tenim una feina, nosaltres treballem i a vegades no tenim la plena 
disposició com tenen alguns regidors o vostè mateix que està dedicat a l’Ajuntament les 24 
hores del dia. Per tant, si nosaltres demanem informació potser no costa de vegades tant afegir 
una xifra que ens estalviaria moltíssima feina. Després el que ens ha cridat molt l’atenció de les 
inversions és com vostè ha fet el repartiment. Ja sabem que el repartiment el poden fer vostès 
adequat a les seves necessitats però pensem que no...nosaltres ho haguéssim fet en aquesta 
manera, seria adaptar aquestes inversions... Per exemple, les que rebessin el finançament 
directe, per dir-ho d’alguna manera, que anessin dirigides a les persones o als sectors amb 
més sensibilitat social. Limiten molt les inversions a la venda de patrimoni, 1,3 milions, però 
pensem, pensem que, per exemple, al casal d’avis es destinen 9.500 euros; la Casa de 
Cultura, 30 mil; a l’obra civil del Marcel·lí Esquius, 10 mil; a l’adequació de la Llar de la Mare de 
Déu de la Roca, 12 mil; a la climatització de la llar de joves, 12.500 i aquestes inversions la 
fiquen supeditada a la venda de patrimoni que, segons l’informe de l’interventor, si no es venen 
no es faran si no es demanen més crèdits. En canvi, destinen recursos propis de 130 mil euros 
a arranjar les piscines de Mont-roig i Via Marina, potser aquestes dos reparacions no són tan 
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urgents pel municipi en sí. Ja sabem que en la piscina de Mont-roig del Camp el canvi del filtre 
és potser és molt més urgent que potser la seva fondària no sigui tan profunda per complir la 
normativa. També, per tant, pensem que aquesta relació d’inversions, com vostè ja les tenen 
aprovades, com vostè abans m’ho retreia, tenen aprovades les de 2017 que són les que els 
interessen realment per la campanya del 2019 de les municipals, doncs, pensem que estan 
fetes amb poc sentit comú i per omplir l’expedient. També, ho ha explicat vostè, nosaltres no 
hem trobat la partida d’inversió dels quatre nou vehicles que han de comprar, sé que deixen un 
rènting i no sabem quins són aquells vehicles, vostè ja m’ha aclarit el tema. També veiem que 
només hi ha una partida per comprar contenidors de 50 mil euros, dels quals 25 mil van lligats 
també a la venda de patrimoni i, com vostè sap, desgraciadament, som un municipi, sap greu 
dir-ho, deixat i abandonat en aquest tema. Vostès només funcionen per queixes veïnals tipus 
xarxes socials. És a dir, quan veuen la queixa d’un veí o d’un partit polític ràpidament van a 
solucionar-ho perquè això no es faci més gran. I no parlem de reciclatge que es fa aquí. No hi 
ha, no hem trobat cap campanya dins el pressupost de reciclatge en aquest pressupost. 
Creiem que la solució no és comprar més contenidors sinó que creiem que realment és fer un 
estudi acurat de les necessitats del municipi que inclogui la recollida diària i campanyes de 
conscienciació de reciclatge o dotar més diners per la recollida selectiva i que no tinguem que 
veure mai més fotos per les xarxes que tant mal fan al nostre municipi. També s’ha parlat molt 
en aquest pressupost i ens preocupa i molt l’informe de l’interventor referent a la càrrega 
financera que es generarà els propers 10 anys i que serà de 800 mil euros cada exercici i, com 
molt bé diu el Sr. Interventor, diu que limitarà la política de despeses dels pròxims 
pressupostos. A més, preguem, sincerament, perquè la Generalitat pugui fer front a la part que 
li correspon tornar del Pla de Barris, tal com ha explicat vostè, perquè si no la situació 
s’agreujaria molt més. Comentar també que, em sembla que ho vam parlar el dijous, comentar 
també que dins d’aquesta càrrega inclou lo que s’ha de tornar del préstec de l’IDAE, d’acord?, 
aquests 4 milions. Segons es va dir aquí i es va aprovar i tots vam aprovar per unanimitat, 
aquest préstec es pagaria amb la reducció de la factura de la llum però veiem que segons 
l’informe de l’interventor, l’amortització serà de més o menys 400 mil euros però l’estalvi segons 
un informe dels tècnics dels serveis municipals només serà de 178 mil euros. Veiem que aquí 
algo no quadra. Després hem observat uns increments molt alts en certes partides com són 
8.300 euros en locomoció de personal directiu, suposo que aquí és on té que està el tema dels 
cotxes; 1.560 en productivitat en Urbanisme i Educació; 3.496 en política econòmica fiscal que 
fica que són gratificacions, no parla de productivitat i això ens xoca una mica; 180% de dietes 
personal no directiu a la policia local; 105% també de locomoció de personal no directiu també 
en la policia local. I després una sèrie de comentaris, després les meves companyes també 
faran una petita menció a altres partides del pressupost, veiem que hi ha una partida de 30 mil 
euros pel Mas Miró, nosaltres ja l’any passat vam demanar una partida exclusivament per Mas 
Miró i vostè va parlar d’un conveni amb la fundació que incloïa recolzament humà i tècnic per 
part de l’Ajuntament i volíem saber si això seguirà sent així o aquests 30 mil euros quina part es 
farà de nou o com anirà el tema. Després també 4 mil euros més per Comunica, el famós 
Comunica que es publica tot de l’Equip de Govern i només tenim 2.000 caràcters per 
l’Oposició. Ja veiem que comença la campanya electoral pel 2019 pagant el contribuent i sense 
cap increment en la participació de l’Oposició en la revista. Després tenim 3.500 euros 
únicament en la promoció dels polígons. Pensem, tornem a dir-ho un altre any més, tornem a 
dir que és una partida totalment insuficient, és més, el Sr. Gallardo em sembla que ha parlat 
que l’objectiu és reactivar l’activitat econòmica, jo crec que una bona reactivació econòmica 
seria intentar, els polígons, intentar dotar-los o de més campanya de promoció o d’intentar 
treure’ls al mercat d’una manera o altra per intentar que vinguessin empreses de fora. Ens ha 
sobtat també, suposo, la disminució forta de senyalització del municipi a nivell turístic. L’any 
passat ens van pressupostar 40 mil euros i aquest any 12 mil euros, suposo que, no sé, 
aquesta baixada important a què es deu? Em sembla que no s’ha incrementat ajudes a 
emprenedors i empreses però crec que es manté l’import però ens agrada que es dobli l’import 
en promoció del comerç. També tenim 6.000 euros per un esdeveniment de BTT que també 
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ens sobta una mica quan tenim un manteniment quasi nul en les rutes BTT i a més baixa un 
72% les activitats de turisme esportiu i els camins de senderisme que també baixa molt, un 
87% i també quasi sense manteniment. En canvi, també ens ha xocat una mica que augmenten 
la partida en la promoció i propaganda del trenet turístic. En línies generals, Turisme baixa un 
54,12% suposo que també ve donat per la rebaixa del Club de Mar i Impuls econòmic, un 16% 
de manera global. Crec que ha fet menció la Sra. Regidora a perquè Promoció econòmica 
baixa al 16%. Dir-li també que lògicament presentarem esmenes als pressupostos perquè 
vostès tenen una manera de fer-los, nosaltres tindríem potser una manera de fer el nostre 
pressupost i les presentarem sabent que no ens n’aprovareu cap però, bueno, potser després 
alguna potser sí que servirà i la podrien agafar. I en definitiva tal com s’ha dit aquí són els seus 
pressupostos, hi ha unes coses que ens agraden més i unes altres coses que ens agraden 
menys i altres coses que no ens agraden gens, per tant, pensem que són pressupostos que 
desgraciadament es tornaran a aprovar sense el consens de pràcticament dels grups més 
importants de l’Oposició o del nostre grup municipal. 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sra. Margalef: En temes d’Educació, al programa d’inversions hem vist que hi ha programades 
dues inversions previstes, una és l’adequació de la llar d’infants per 12.000 euros, l’altre és el 
mòdul del Marcel·lí Esquius, 9 mil. Totes dues estan supeditades a la venda de parcel·les, per 
tant, si no es venen no es faran. Llavors, no? 
 
Sr. Alcalde: [Inaudible 02:28:55] venda de parcel·les, d’acord? Però el seu finançament pot 
variar.  
 
Sra. Margalef: Poden presentar una modificació de crèdit i ho poden fer, val.  
 
Sr. Alcalde: Si, perdona, acaba, acaba. 
 
Sra. Margalef: De moment és així. Continuo. Volia saber si el regidor d’Educació s’ha assegut 
amb els directors del municipi per preguntar quines demandes o quines necessitats reals hi ha 
en cada centre educatiu i, en el cas de l’escola de Mare de Déu de la Roca, farà 40 anys o ha 
fet 40 anys i no hi ha cap inversió prevista, si n’hi ha una de prevista o si es farà per modificació 
de crèdit o com es farà? I llavors no hem vist cap partida ni cap dotació al Pla educatiu 
d’entorn, no sé si ja es va aprovar i no cal fer-ho. I, de moment, això.  
 
Sr. Alcalde: Perdona la interrupció que t’he fet, Imma. Digues, Anabel. Ah, ja està? Aleshores, 
val, val. Doncs, començaria, sí, comences tu, si vols. 
 
Sr. López: Bé, com bé sap, nosaltres tenim les competències en manteniment de centres 
educatius, inversions no tenim les competències, les té el departament. Sí que tenim una 
inversió prevista al menjador de Mare de Déu de la Roca, encara que aquest any no la vegi al 
pressupost, això és del pressupost de l’any passat que ara quan s’aprovin els pressupostos, si 
no m’equivoco, passaran de l’any passat a aquest perquè enlloc de fer-les al Nadal que podia 
interferir amb la calefacció del centre, es farà a l’estiu mentre està tancat. Quan a les inversions 
que es fan als centres educatius, només li diré que per exemple, des del 2015, estàvem 
demanat des del Joan Miró, un petit exemple, fer una ampliació del parc infantil, 2015, quan 
vaig entrar jo de regidor es veu que ja venia de darrere. Pel motiu que sigui no donaven 
contesta i aquest estiu passat ho vaig fer jo informant al departament i li va caure una bronca a 
la directora del centre per aquest motiu, o sigui que nosaltres sí que estem fent i fem més del 
que ens toca. Escolti, el que no farem serà assumir unes competències que no ens pertoquen. 
En el cas del Pla educatiu de l’entorn es va firmar la addenda, si no recordo malament, el 
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dimecres passat a la Junta de Govern amb l’aportació econòmica. Penso que he contestat a les 
seves preguntes. 
 
Sra. Margalef: Bé, potser no és inversió, és manteniment però, per exemple, en el consell 
escolar que vam celebrar el desembre aquí a l’escola Mare de Déu de la Roca es va posar de 
manifest que necessiten canviar les portes d’accés a l’edifici, això no sé si és manteniment o és 
inversió però estem parlant de la seguretat dels nostres infants i jo crec que, encara que no 
sigui competència de l’Ajuntament, estem parlant de temes de seguretat que afecta la seguretat 
dels infants i crec que l’Ajuntament hauria de fer aquesta inversió o manteniment. És un 
exemple.  
 
Sr. López: Aquestes portes que fa esment les havia d’haver canviat el departament i aquestes 
que estan posades ara les vam assumir nosaltres. Evidentment que la seguretat està per 
damunt de tot i no correm en cap risc de seguretat. És a dir, quan hi ha la seguretat ho arrastra 
tot, aquí no discutirem, estarem d’acord però el que no farem serà assumir unes competències 
que té el departament i que no assumeix, simplement és això. Nosaltres en manteniment estem 
al dia, fem més del que ens toca. Això li puc demostrar amb números però el que no farem 
serà...pensi que cada vegada que jo haig de fer una inversió a un centre educatiu m’estiren de 
les orelles del departament i m’estiren de les orelles de l’Ajuntament perquè nosaltres no tenim 
les competències per fer una despesa d’aquestes característiques, m’entén? No les tenim. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí, el que vulguis. 
 
Sra. Pérez: Sí? No, més que res com que ha fet referència a Turisme, no sabia si et contestava 
a tu o m’esperava a la regidora. Bueno, així, sí, en senyalització que feia referència a que ara 
no s’inverteix tant com l’any anterior doncs la inversió més grossa ja s’ha fet, ara s’ha d’anar 
acabant el tema de la senyalització i en comptes de 40 mil, hem pressupostat 12 mil perquè ja 
en tindrem suficient o al menys això és el que pensem. El tema de manteniment de camins i 
rutes BTT que són molt importants, no s’ha de fer cada any totes les rutes per això la partida és 
inferior perquè el manteniment gros i tema de senyalitzacions, pals, senyals ja s’ha fet 
enguany, entenem que aquest any no tenim que tornar a comprar pals, senyals i fer una altra 
vegada la mateixa neteja que s’ha fet així a grosso modo. El tema de promoció de polígons 
industrials, estem d’acord que s’ha de fer més promoció. Ara lo que hem fet que vam acabar la 
setmana passada, si no m’equivoco, són les fitxes dels polígons. Ara ja tenim registrat tot lo 
que tenim amb superfície, amb el que es pot fer, aquesta informació estem esperant que el 
departament de comunicació ho publiqui a la web. Ara, dins de l’apartat de Promoció 
econòmica, tindrem el mercat les parcel·les industrials, això ho tindrem a la web de 
l’Ajuntament. I a banda s’està fent gestions per tal de promocionar aquestes parcel·les a 
diferents inversors. D’esdeveniment esportius, ha comentat la partida que tenim destinada al 
Cycling, a un esdeveniment, fiquem esdeveniment però aquí hi ha varis esdeveniments que 
estan en marxa però encara no s’ha tancat cap i per això no faré tampoc més...no donaré més 
informació perquè, a més a més, el vostre company, el Quique està al cas perquè per la seva 
presència a l’escola de ciclisme té informació. El conveni que signem amb el Mas Miró també 
era una proposta que sortia al PAM que era impulsar ‘obertura del Mas Miró i participar en la 
promoció i el que hem fet, s’està preparant el conveni amb el Mas Miró, Turisme destinarà 30 
mil euros i és un conveni que signem amb la fundació. Llavors, col·laborem amb la promoció i 
més detalls. Sí.  
 
Sr. Chamizo: Aquest conveni seguirà sent allò que... 
 
Sra. Pérez: I, en principi, si m’he deixat algo... 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Podrías hacer uso. 
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Sr. Redondo: Sí, jo era referent a la part que ha dit de recollida de residus, neteja viària, que 
estem d’acord, es té que millorar molt, estem treballant en això. Ja tenim, estem fent esforços 
de temes de campanyes, es fa al col·legi fa un mes i mig es va fer una campanya als col·legis. 
Ara mateix tenim al carrer sis agents cívics que intentarem que una part de la seva feina sigui 
la de col·laborar amb el tema dels residus, la gent que va a tirar la basura per reciclar i tot això. 
Estem treballant molt intensament amb l’empresa Secomsa per a veure com millorar tot el tema 
de recollida, estem treballant en això ara mateix, ho tenim tot damunt de la taula i estem mirant 
com ho podem canviar perquè, evidentment, necessita una millora i urgent. Estic d’acord. No. 
Bueno, ja veurem, estem intentant que no. Aquesta és la...estem treballant, a veure com ho 
fem. Jo tampoc he dit això, eh! Tampoc he dit això! He dit que estem treballant, a veure com ho 
fem. Una vegada ho tenim...hi ha opcions, hi ha moltes opcions. I també volia aprofitar perquè 
m’he oblidat abans de contestar a la Sra. Aragonès. El tema que comenta de que Joventut és 
la gran oblidada, com sempre. Home, jo m’agradaria que no només tingui en compte els 
números del pressupost sinó que tingués en compte tot l’esforç que es fa des d’aquest Equip 
de Govern per la joventut del poble perquè quan parlem d’inversions dels camps de futbol 
parlem també de joventut, quan parlem del tema de la pista d’estiu perquè la gent jove pugui 
tenir un lloc...no només és tema de pressupost. El Pla Local de Joventut [Inaudible 02:38:05] va 
haver un any que vaig tenir una, vaig estar buscant per llegir-li literalment, vaig rebre des de la 
Direcció General de Joventut de Catalunya la felicitació de la feina que s’està fent en aquest 
municipi de Mont-roig del Camp i som un model, som un model. La gent quan parla de 
nosaltres, jo vaig a moltes reunions de joventut, diuen “ja venen els de Mont-roig, treballen molt 
bé” o sigui que no són els números, són moltes coses més. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies.  
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde, era per contestar la intervenció del Sr. Chamizo puntualment, 
intentaré no allargar-me gaire. En matèria de, ha comentat vostè l’increment dels impostos. 
Escolti, miri, és cert que l’IBI, mitjançant la revisió cadastral, l’aprovació de la ponència 
col·lectiva de valors de l’any 2012 i que es va aplicar a partir de l’any 2013 és el que ha permès 
a aquest Ajuntament eixamplar la seva base fiscal. L’IBI sé que és un impost que afecta a 
tothom però, singularment, en aquest municipi, atesa la seva morfologia, permet captar rendes 
de no residents i de dedicar-les, destinar-les a polítiques de despesa i provisions de serveis 
públics al nostre municipi. Jo crec que, particularment, l’IBI com per exemple també l’ICIO, és 
un impost que actua com a captador de rendes de fora. Altres municipis d’interior o altres 
municipis que no tenen aquesta activitat de turisme residencial no tenen aquesta qualitat, 
nosaltres, sí. Per tant, és un impost que actua d’una forma molt solidària sobretot envers els 
que estem residint aquí. També és cert que les enormes necessitats que tenim atesa la 
morfologia d’aquest municipi on hi ha un gran volum de superfície en ciutat-jardí on els serveis 
públics són caríssims, molt difícils de sostenir, doncs, ens fa que hagin de ser vies com 
aquestes les que sostinguin els pressupostos municipals. També li he de dir que les inversions 
que vostès també han aprovat amb nosaltres fan que la necessitat de retornar deute perquè 
són recursos aliens al cap i a la fi els que emprem per materialitzar aquests projectes d’inversió 
fa que haguem de tenir, disposar d’una base fiscal sòlida i homogènia perquè les entitats 
financeres valoren moltíssim a l’hora de prestar, a l’hora d’aportar els seus recursos, quina és 
la qualitat i evolució de la base fiscal del municipi. Aquest municipi ha passat d’un model en el 
qual tenia uns serveis públics que eren els que eren però amb una gran irregularitat d’ingressos 
a un escenari on hi ha una gran regularitat d’ingressos, malauradament perquè molt recurs que 
emprem ara a l’endeutament el podríem substituir per tributs de tipus irregular com és l’ICIO. 
Però, clar, la situació és la que és, la paràlisi econòmica del sector de la construcció no és un 
tema que ve d’ara, ve des del 2008 i, per tant, és un tema que no podem capgirar. Hem de 
decidir un model. Vostès potser en tenen un altre, no ho sé, es contrastaran els programes 
oportunament però, si volem fer, mantenir un model d’augment dels serveis públics i d’inversió 
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sobretot en matèria d’infraestructura com jo he referit reiteradament a la meva Memòria atès 
que detectem un retard significatiu amb la dotació d’inversions, inversions bàsiques en matèria 
d’infraestructura, hem de fer un esforç aquests anys. Hem de fer un esforç indubtable per 
posar-nos al dia perquè si no seguirem sent el municipi que té comparativament unes 
infraestructures bàsiques, carrers, espais públics, etcètera, comparativament pitjors amb altres 
del voltant i això no afavoreix, precisament, l’activitat turística o l’activitat residencial. No 
oblidem que el turisme residencial és una de les activitats fonamentals econòmiques d’aquest 
municipi com ja s’ha referit. Parlava vostè i concloc amb aquest punt en concret, l’ICIO, diu 
vostè “home, podríem fer un esforç” és que precisament la seva poca rellevància ens fa que no 
puguem adoptar cap mesura perquè no seria recomanable perquè, fins i tot, si em permet, el 
Sr. Interventor en el seu informe a la pàgina 19 ens diu entre altres temes que, a banda d’un 
rigor pressupostari estricte, que són aquelles paraules dites ràpid i d’una forma contundent però 
que són absolutament de lectura obligatòria, aquest punt de conclusió és fonamental “control 
eficaç i eficient de la gestió de la despesa, control de l’endeutament”, però un dels punts que 
diu es “fixar taxes i preus públics que tendeixen a cobrir els costos dels serveis i establir uns 
tipus impositius similars als dels municipis costaners dels voltants”. Per tant, entenc que fins i 
tot el propi interventor ens recomana que ull en relaxar la pressió fiscal atès la dinàmica 
d’inversions que estem duent a terme. Si portéssim una dinàmica d’inversions més baixa, jo 
podria estar d’acord amb vostè però pensi que la despesa corrent, la despesa corrent ordinària 
de tipus discrecional es manté molt continguda, especialment en aquest exercici. Vostè parlava 
també dels programes, a veure, és un fet inqüestionable que la relació de llocs de treball, 
l’impacte econòmic no s’ha pogut aplicar, la via ha estat molt clara, l’Equip de Govern, jo crec 
que amb l’acord de vostès vam assumir un compromís d’adequar les retribucions del col·lectiu 
de treballadors de la casa, una s’ha pogut fer per la via de la singularització ja feta, ja 
concretada, ja la tenim feta, personal tècnic amb responsabilitat, l’altra la farem per la via de la 
policia assumint un especial sacrifici que és reduir dues places d’agent. Però ho hem de fer 
perquè hem de contenir la massa salarial, ho hem de fer. Són aquelles regles que abans 
comentava la Sra. Aragonès que jo també estic d’acord en què, per un Ajuntament com el 
nostre, no són necessàries perquè, escolti, la regla de la despesa està pensada per entitats 
estatals. La regla de la despesa és un tema que imposa la Unió Europea pels estats i, fins i tot, 
com a molt, per les comunitats autònomes. Però a partir del moment que tu decideixes establir 
un nivell de dèficit per una determinada administració, la regla de la despesa no té cap sentit. 
De fet, la tutela financera a Catalunya, parlar de la regla de la despesa és un tema secundari 
però que s’ha de complir. Fixi’s si s’ha de complir que vostè sabrà tan bé com jo que 
l’Ajuntament de Madrid té intervingudes els seus comptes per part del ministeri d’Hisenda. 
Suposo que ho sap, ho ha llegit. El ministeri d’Hisenda ha intervingut a l’Ajuntament de Madrid. 
Així de clar, per un incompliment de la regla de la despesa. Un ajuntament amb romanent 
positiu, reducció de deute, superàvit, un ajuntament amb extraordinària potència econòmica, 
doncs l’han intervingut per no complir amb la llei de la regla de despesa, la qual cosa per mi és 
absolutament kafkià, però bueno, és igual. Per tant, hem assumit aquest compromís, hem 
tingut que fer totes aquelles vies legals, perquè, clar, evidentment no pots en absolut incomplir 
la normativa, “atente a las consecuencias”. Llavors, hem intentat redreçar aquesta situació i les 
singularitzacions s’han fet pel col·lectiu de policia, col·lectiu de tècnics, però d’altres 
treballadors ha estat impossible, per tant, perdó, em deixo un col·lectiu que és el d’enguany 
que són posicions amb amortitzacions de llocs de treball. Altres què s’ha fet? Doncs, donar-los 
més feina, donar feina. Jo li puc parlar de la gent dels meus departaments, un en concret. 
Tenim un tècnic, ha sorgit una nova normativa en matèria de control financer que és 
absolutament duríssima, és extraordinàriament tremenda perquè obliga a la fiscalització prèvia 
de pràcticament tot el que fa l’Ajuntament i haurem de dedicar amb prou feines a un tècnic 
permanentment a tasques de fiscalització. Doncs, clar, tenim dues alternatives, o contractem a 
una altra persona que a l’àmbit d’Hisenda sí que et permet un cert joc la normativa 
pressupostària, com permet també amb Seguretat Ciutadana, o, escolti, li paguem una mica 
més a un tècnic perquè faci aquestes tasques. Hem optat per aquesta via. Jo crec que aquets 
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programes que poden resultar [Inaudible 02:47:20] aquestes productivitats per programes que 
vostè ha esmentat poden ser discutibles però es fan amb la intenció de poder donar 
compliment a normativa legal. Per exemple, un altre, una persona que està al departament de 
Recursos Humans, s’ha de fer tot el tema de la igualtat de gènere i de prevenció de riscos 
laborals que ara està barrejat i no està prou ben desenvolupat d’acord amb els criteris tècnics. 
Doncs, se li encarrega en aquella persona perquè ho desenvolupi. Són vies per poder posar, 
per compensar les dues parts. Compenses a l’Ajuntament en el sentit de que t’estalvies 
contractar més persones, ampliar plantilla, que en molts àmbits no pots fer-ho, i en altres 
àmbits el que fas, inclús, permets un desenvolupament professional a determinats treballadors 
que assumeixen noves tasques retribuint-los una mica millor. Parlo del tema de l’IDAE però, en 
tot cas, el Sr. Alcalde ja li conclourà. El tema de l’IDAE vostè fa una bona observació, 
evidentment dels estalvis s’han de pagar els crèdits. El que passa és que jo també li faig 
esment i li crido la seva atenció perquè pensi que la vida útil de molts dels components 
d’aquest projecte d’inversió no són els nou anys que ens marca el retorn del préstec. Recordi 
que el préstec era un any de cadència i nou anys d’inversió i hi ha d’altres, molts dels elements 
que es localitzaran tenen una vida útil molt superior. L’estalvi s’ha de quantificar en aquest 
sentit i també pensi que s’ha aprofitat, sempre dins dels mecanismes previstos pel propi 
instrument financer, s’ha ampliat la densitat del servei, s’ha ampliat en determinats punts 
d’enllumenat amb la qual cosa també s’ha de relativitzar l’estalvi. També li dic una cosa, se li va 
demanar al tècnic per part d’Hisenda, perquè vam ser nosaltres, pensi que la dinàmica de 
conformació de pressupostos és molt clara avui en dia, ningú pinta pressupostos, ni en aquest 
ajuntament ni en cap, lo que se sol demanar són informes als tècnics perquè ens expliquin les 
partides, no només de despesa sinó també d’ingrés. Per exemple, es demana al tècnic 
corresponent quina serà la recaptació prevista en termes d’IBI, es demana aplicant els tipus i la 
situació cadastral, el mateix en termes de taxes, etcètera, etcètera. Tot això es van demanant 
els informes que van al pressupost per confegir-lo. Igualment s’ha demanat un informe que és 
el que ha fet el tècnic amb molt bon criteri perquè ha fet un informe que entenem que és 
conservador, conservador. Ja veurem com es materialitza. De moment, el que mana és això, el 
que ha posat als pressupostos perquè a més ho recull el Sr. Interventor. Ja ho veurem però 
pensi que hi ha tres elements: vida útil, punts de llum i que encara no s’ha concretat l’estalvi 
perquè s’haurà de desplegar la nova formulació de l’enllumenat públic. Per la qual cosa jo 
entenc que finalment podrem perfectament amb els estalvis retornar el crèdit, el que passa és 
que no ho farem en nou anys, evidentment, perquè és una data molt curta. També els crido 
l’atenció que aquest préstec no té interessos la qual cosa entenc que és un finançament 
privilegiat que s’ha de retornar amb un temps prudencial. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Digui. 
 
Sr. Chamizo: Dos minuts més per... a veure, referent al tema de l’ICIO i demés, per què diem el 
nostre grup municipal el tema de l’ICIO? Parles amb gent del sector i, clar, què passa aquí? A 
vegades per obres de 14 mil euros tens el 4%, tens una fiança de 3 mil euros que potser no va 
lligada amb el preu del pressupost i demés i, llavors, ostres, hi ha molta gent que diu “escolta, 
pues, ni pago la fiança, ni pago l’ICIO, faig l’obra i aboco al municipi”. Bueno, i això, a lo millor, 
si diu l’interventor pues a lo millor escolta potser no és recomanable però, escolta, potser es 
podria revisar el tema de les fiances o fer-ho més factible que la gent pugui demanar una 
llicència d’obres assequible perquè no s’embruti tot el terme i demés. Referent a lo del 25% de 
personal sobre el pressupost, anem vostè i jo en la mateixa línia i per això quedo totalment 
contestat. Referent a l’IDAE, d’acord, són vida útil de nou anys, jo m’haig de remetre a la vida 
útil, vostè sap que segurament durarà més però a partir del sisè, setè, vuitè o novè any el 
manteniment augmentarà, per exemple, li explico al Club Mont-roig que tenim fanals que ja no 
funcionen, hi ha alguns que no funcionen i això suposo que s’haurà de reparar, estarà en 
garantia... Lògicament, si hi ha més punts de llum, la factura serà superior, llavors, és a dir que 
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jo em remeto al que he vist a l’informe d’intervenció, llavors, clar, si la factura és més gran, 
l’estalvi energètic també ha d’anar en consonància. Ja està, només era aquest el comentari. 
 
Sr. Gallardo: Una petita puntualització. L’informe del tècnic contempla, si no m’equivoco, 
l’existència de més punts de llum. El que es valora és un estalvi global, ja ho veurem. Jo entenc 
que això s’haurà d’anar desenvolupant. Jo espero i desitjo que l’estalvi sigui més gran sense 
entrar en polítiques de restricció d’enllumenat, ni molt menys, que no és la intenció. També 
renovem bona part del parc i hem donat servei d’enllumenat a molts àmbits. Si no m’equivoco 
per les petites obres, home, el tema de les fiances és una altra qüestió, però hi ha una tarifa 
plana de 60 euros que podíem estudiar la possible eliminació. Per exemple, ho portàvem 
nosaltres al programa d’eliminar per obres menors, però jo no sóc gens partidari de tocar el 
tipus d’ICIO hores d’ara perquè si tinguéssim la sort de que hi hagués un puntual increment de 
l’activitat constructora a determinats àmbits doncs ens podria ser que fóssim molt ben 
beneficiats. Jo entenc que és un tema que hores d’ara té un pes residual a l’Ajuntament, del 
pressupost de l’Ajuntament, i que entrar en revisió de l’ICIO podríem estudiar-ho però crec que 
no... 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Després de qui? Ah, sí, sí. No, pensava que estaves esperant...quan has 
dit abans “després” jo pensava que em deies també “després”. Val. Doncs, passaríem a la 
votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat dels 
pressupostos del 2018. 
 
Identificació de l’expedient:   Pressupost de l’exercici 2018 
Número d’expedient:                    11644 Serveis Econòmics/Hisenda/Intervenció 
Tràmit:                                          Ple 
  
Fets   
1. En data 18 d’octubre  de 2017, l’Alcalde decreta la confecció del Pressupost General de 

l’Entitat Local per l’exercici següent, de conformitat amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, d’acord amb l’entrada en vigor de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF), a fi de poder a dur a terme els programes polítics que té marcat l’equip de govern 
per l’anualitat de 2018 

  
2. El Pressupost General de l’Ajuntament de Mont-roig, el qual s’ha elaborat coordinadament 

amb totes les entitats que la formen, està integrat pel pressupost de la pròpia entitat local i 
pel de les Entitats Públiques Empresarials Locals Nostraigua i Nostreserveis. 

  
3. En data 2 de gener de 2018, l’Interventor de l’Ajuntament emet els informes pertinents, els 

quals figuren a l’expedient. 
  
4. Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al RDL 2/2004, de 

març, el qual aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la 
documentació de la qual s’adjunta en l’expedient. 

  
5.  Atesa la tramitació de l’expedient de confecció i aprovació dels pressupostos, de conformitat 

amb els articles 162 a 171 del RD 2/2004, 5 de març,  Text Refós  de la Reguladora de les 
Hisendes Locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 8 de gener 
de 2018.  
  
Fonaments de dret 
1.  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la tramitació per a l’aprovació de  l’expedient 
d’aprovació del Pressupost. 

  
2.  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a la competència 

del Ple per a l’aprovació de l’expedient del Pressupost per L’exercici. 
  
3.  Art. 3 i següents La Llei orgànica  2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF);  la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es 
modifica la LOEPSF i la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic. 

  
4.  Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 
  
5.  Arts. 2 a 23 del  RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes 

locals, en matèria de pressupostos. 
  
6.  Bases d’execució del pressupost municipal 
  
7.  Ordres Ministerials del HAP/1781-1872/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les 

noves instruccions de comptabilitat de les entitats locals 
  
8.  Text consolidat de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals 
  
9.  Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

  
10. Segona versió de la Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la 

Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals, de la IGAE. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups m unicipals: PSC, A-VX+; IMM i Grup 
mixt), 5 vots en contra (grups municipals: PDeCAT i  ERC) i 2 abstencions (grups 
municipals: FIC i C's) acorda: 

 
  
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament Mont-roig del Camp per l’exercici 

2018, integrat pel pressupost de la pròpia entitat local, pels de les Entitats Públiques 
Empresarials Locals Nostraigua i Nostreserveis. 
  

1.  ) .  Es detalla a continuació un resum a nivell de capítols del  Pressupost  de L’Ajuntament. 

PRESSUPOST DESPESES  I  INGRESSOS EXERCICI 2018. RESUM PER CAPÍTOL 
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DESPESES 

crèdits inicials 2018 
      
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 5.311.157,15 
Capítol 2 DESPESES CORRENTS 7.694.101,50 
Capítol 3 DESPESES FINANCERES 242.475,00 
Capítol 4 TRASNFERÈNCIES CORRENTS 4.099.140,93 
Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 
  Total despeses corrents 17.346.874,58 
Capítol 6 INVERSIONS REALS. 2.126.348,82 
Capítol 7 TRASNFERÈNCIES DE CAPITAL 30.500,00 
  Total despeses de capital 2.156.848,82 
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS 52.000,00 
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS. 1.801.905,00 
  Total despeses financeres 1.853.905,00 
  TOTAL 21.357.628,40 

  

  
INGRESSOS Crèdits 

inicials 2018 
      
Capitol 1 IMPOSTOS DIRECTES 10.734.436,84 
Capitol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 176.388,00 
Capitol 3 PREUS PÚBLICS I TAXES 4.473.573,44 
Capitol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.991.106,22 
Capitol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 133.587,00 
  Ingressos corrents 19.509.091,50 
Capitol 6 ALIENACIÓ DE TERRENYS 1.332.233,88 
Capitol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 464.214,69 
  Ingressos de capital 1.796.448,57 
Capitol 8 ACTIUS FINANCERS 52.088,33 
Capitol 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 
  Ingressos financers 52.088,33 
  TOTAL 21.357.628,40 

 
 
El Pressupost General de l’Entitat conté els pressupostos de: 
1.-  Entitat Pública Empresarial Local Nostreserveis. 
2.-  Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua. 
  
 
PRESSUPOST  DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRESERVEIS 
 
  

NOSTRESSERVEIS   
PRESSUPOST 2018   
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TOTAL 

INGRESSOS……………………………………… 3.883.213,53 
    
INGRESSOS 3.883.213,53 
705. Prestació de serveis 338.649,61 
740. Subvenció a l'explotació 3.500.138,62 
130. Subvenció de capital 44.425,30 
    
    
TOTAL 

DESPESES………………………………………… 3.883.213,53 
    
A2. APROVISIONAMENTS 430.879,32 
60O. Compres mercaderies 163.200,00 
600, Compres material neteja 22.750,00 
602 Eines 4.000,00 
607. Treballs altres empreses 240.929,32 
    
A3. DESPESES DE PERSONAL 3.153.408,91 
640. Sous i salaris 2.242.179,07 
641. Indemnitzacions (acomiadaments) 0,00 
642. Seguretat Social càrrec empresa 784.237,67 
retribucions enespècie (Adeslas) 81.992,17 
649. Altres despeses socials 45.000,00 
    
A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 249.300,00 
621. Lloguers 1.800,00 
622. Reparació i conservació 110.000,00 
623. Serveis professionals 20.000,00 
624. Transports 0,00 
625. Primes d'assegurances 10.000,00 
627. Publicitat 0,00 
628. Subministraments 85.500,00 
629. Altres despeses varies 19.000,00 
631. Altres tributs 3.000,00 
682. Dotació amortitzacions 0,00 
    
A7. DESPESES FINANCERES 5.200,00 
662 interessos per deutes 4.300,00 
6691. altres despeses bancàries 900,00 
668. Despeses extraordinaries 0,00 
    
2 - INVERSIONS 44.425,30 
5 - DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 0,00 
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PRESSUPOST  DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA 2018 

PRESSUPOST  DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA 2018 
    
INGRESSOS   
700. Ingressos  tapes i comptadors aigua potable 1.000,00 
703. Ingressos  taxes primera connexió clavegueram 1.503,00 
705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament  50.000,00 
705. Ingressos proveïment aigua potable 1.877.538,00 
705. Ingressos  altes aigua potable 28.812,00 
705. Ingressos  escomeses, actuacions i obres a tercers aigua potable 34.882,00 
705. Ingressos servei de clavegueram 669.751,00 
705. Ingressos  escomeses, actuacions i obres a tercers clavegueram 9.697,00 
705. Ingressos sanejament en alta (Ajuntament / Agència Catalana de l'Aigua) 345.147,00 
759. Ingressos cànon aigua 1.727.695,00 
TOTAL INGRESSOS 4.746.025,00 
    
DESPESES   
A2. APROVISIONAMENTS 1.053.767,00 
600. Compres de mercaderies 153.204,00 
601. Compres de matèries primeres 396.438,00 
607. Treballs altres empreses 504.125,00 
A3. DESPESES DE PERSONAL 1.177.309,00 
640. Sous i salaris 863.916,00 
641. Indemnitzacions 0,00 
642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa 279.439,00 
649. Altres despeses socials 33.954,00 
A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 2.499.949,00 
621. Arrendaments i cànons  15.000,00 
622. Reparació i conservació 23.023,00 
623. Serveis professionals independents 44.466,00 
623. Serveis recaptació de tributs 20.000,00 
624. Transports 1.995,00 
625. Primes d'assegurança 10.500,00 
626. Serveis bancaris i similars 1.248,00 
627. Publicitat i propaganda 6.000,00 
628. Subministraments 288.789,00 
629. Altres serveis 59.521,00 
631. Publicacions BOPT i similars 1.596,00 
631. Cànon aigua abonats 1.727.695,00 
631. Abonaments cànon aigua -24.118,00 
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631. Cànon aigua subministradores 65.984,00 
631. Cànon servei Ajuntament 89.155,00 
678. Despeses excepcionals 1.000,00 
680. Amortitzacions 2017-2018 96.905,00 
694. Pèrdues per deteriorament de crèdits 71.190,00 
A7. DESPESES FINANCERES I INTERESSOS 15.000,00 
669. Altres despeses financeres 15.000,00 
769. Ingressos financers 0,00 
TOTAL DESPESES 4.746.025,00 

 
2.      Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per l’exercici 2018. 
 
3.      Aprovar el perímetre de Consolidació de l’Ajuntament: 

  
a)    NOSTRESERVEIS. Entitat Pública Empresarial Local, de no mercat, 

CONSOLIDA  
b)      NOSTRAIGUA. Entitat Pública Empresarial del cicle complert de l’aigua, NO 

CONSOLIDA  
  
  

4.    Aprovar la plantilla de personal. 
  
5.    Les aplicacions  de despesa extraordinària no recurrent finançades amb les aplicacions 

del  capítol 3 d’ingressos en concret, per les Taxes per llicències d’activitats i derivades 
del desenvolupament de plans parcials: partida 32903 i Taxes per la tramitació de 
llicències urbanístiques: partida 32101 que es detallen a continuació: 

  
 
Org. Prog. Econ. Projecte Descripció Import 

Taxes i llicències 
extraordinàries 

Alienació  
terrenys 

            

111 16400 62500 2018006 
SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI ADQUISIÓ I 
COL·LOCACIÓ DE NOU NIXOS I COLUMBARIS 

50.000,00 25.000,00 25.000,00 

111 34200 63219 2018010 REFORMA PISCINA MONT-ROIG 107.000,00 107.000,00   

111 34200 63218 2018011 
EQUIPAMENT ESPORTIUS, INVERSIÓ REPOSICIÓ 
PISCINA VIA MARINA 

13.310,00 13.310,00   

120 92000 62500 2018013 ADM G.S. GENERAL MAQUINÀRIA, MOBILIARI 2.500,00 2.500,00   

130 33000 63500 2018014 
ADM.G.CULTURA REPARACIO DE L'EQUIP DE SO I 
LLUMS TEATRE 

8.000,00 8.000,00   

130 33210 62500 2018015 BIBLIOTECA. COMPRA DE MOBILIARI 13.000,00 13.000,00   

140 23101 61901 2018017 ADM.G.S. SOCIALS ADEQUACIÓ LOCAL SERVEIS  68.000,00   68.000,00 

140 23101 62500 2018018 ADM.G.S. SOCIALS MOBILIARI 3.000,00   3.000,00 

140 23101 62600 2018019 ADM.G.S. SOCIALS EQUIP INFORMATIC 2.000,00   2.000,00 

141 32300 63218 2018020 
ENSENYAMENT INFANTIL. ADEQUACIÓ LLAR MARE DE 
DEU DE LA ROCA 

12.000,00   12.000,00 

141 32301 62200 2018021 
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.OBRA CIVIL 
CONSTRUCCIÓ MODUL MARCELÍ ESQUIS 

10.000,00   10.000,00 

150 31201 62300 2018022 SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA 4 DESFIBRIL 6.000,00 6.000,00   

150 15100 22706 - EXECUCIÓ SENTÈNCIA CARRER LONDRES 204.000,00 204.000,00   
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160 33000 63200 2018024 
ADM G. CULTURA. OBRES POLIVALENT  REPARACIÓ 
PARET DE CÀRREGA i OBRES INTERIORS 

40.000,00 40.000,00   

171 16210 62500 2018029 REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS 50.000,00 25.000,00 25.000,00 

182 43000 64100 2018030 ACTIVITATS. ADQUISICIÓ SOFTWARE 3.600,00   3.600,00 

190 43200 62500 2018031 TURISME. INVERSIÓ EN MOBILIARI  I ALTRES 3.000,00 3.000,00   

190 43208 62500 2018032 PROMOCIÓ TURÍSTICA,SENYALITZACIÓ 5.000,00 5.000,00   

191 17900 62300 2018034 
PLA DE BARRIS.TREBALL ALS BARRIS.CAMPANYA DE 
SENSABILITZACIÓ AMBIENTAL 

3.000,00 3.000,00   

200 92002 62600 2018035 ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATIC 10.000,00 10.000,00   

202 92502 64100 2018036 
ATENCIO CIUTADANA, ADQUISICIÓ SOFTWARE I 
EQUIPS PROCESSOS DADES 

15.000,00 15.000,00   

200 92000 62600 2018037 
ADM SERVEIS GENERALS, ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS 
INFORMÀTICS 

12.000,00 12.000,00   

203 15320 74903 2018038 
NOSTRESERVEIS MANTENIMENT VIA PUBLICA I 
SENYALITZACIO INVERSIONS 

18.000,00 18.000,00   

203 32300 74903 2018039 
NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS 
E. INFANTIL I E. PRIMÀRIA INVERSIONS 

8.000,00 8.000,00   

203 33400 74903 2018040 
NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL 
(AULA/ESCOLA MÚSICA) INVERSIONS 

3.000,00 3.000,00   

203 34000 74903 2018041 
NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT. COMPRA 
MATERIAL ESPORTIU 

1.500,00 1.500,00   

220 33600 61910 2018047 RESTAURAR FAÇANA ERMITA ST RAMÓN 12.500,00 12.500,00   

220 33600 61908 2018048 ERMITA ST RAMÓN MANTENIMENT PARETS I TEULADA 12.500,00 12.500,00   

                

        TOTAL  695.910,00 547.310,00 148.600,00 

        TOTAL DESPESES- INGRESSOS  695.910,00 695.910,00 

 

es declaren totalment indisponibles fins al cobrament efectiu dels tributs que les emparen. 
Si es materialitzessin cobraments parcials, es podran establir les pertinents prioritats. 
 

7.   L'Ajuntament, amb l’objectiu de controlar de forma acurada l’evolució de la tresoreria 
municipal, deix com a crèdit indisponible, les operacions d’inversió finançades amb 
alienació de patrimoni i amb ingressos extraordinaris (partides d’ingressos del grup 3: 
32101 i 32903), fins al cobrament íntegre de la primera certificació vinculada amb l'execució 
del Pla de Barris, sempre i quan aquesta no sigui inferior al 20% del total aportat per la 
Generalitat de Catalunya en relació a les iniciatives finançades en el decurs de l’exercici 
2017. 

  
8.   Sotmetre l’aprovació a informació pública mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 

de la Província i al tauler d’anuncis durant el termini de quinze dies hàbils, durant els quals 
els interessats podran presentar reclamacions.  
  

9.   L’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004, 5 de març, text refós reguladora de 
les hisendes locals. 

2. Recursos Humans. Expedient 14085/2017. Aprovació  i publicitat de la massa salarial 
del personal laboral de l’Entitat, empreses públiqu es empresarials corresponent a 
l’exercici 2018.  
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Sr. Alcalde: El punt 2 seria aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de 
l’entitat empreses públiques empresarials corresponent a l’exercici 2018. Aquí el que fa és 
aprovar la massa salarial dels treballadors laborals de l’Ajuntament i de les empreses i que està 
recollit dintre dels pressupostos però és un tràmit que s’ha de passar pel Ple. No sé si tenen 
alguna pregunta o aclariment respecte al punt. Si no hi ha cap pregunta o aclariment passaríem 
a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat per 
unanimitat.  
 
Identificació de l'expedient:    Aprovar la massa salarial del personal laboral per l'exercici 
2018. 
Núm. Expedient:   Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/spg/2017 
Tràmit:    Ordinari 
 
Fets  
1.    Per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 27 de desembre, es va ordenar la iniciació 

d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal 
laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió 
d’informes per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció. 

  
2.    El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2018 s’aprovarà inicialment pel Ple en 

acord de data 15 de gener de 2017 el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al 
públic sense reclamacions. 

  
3.    El 27 de desembre de 2017 s’ha emès l’informe de Secretaria. 
 
4.   Vist el dictamen de la Comissió  Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 8 de 

gener de 2018. 
  
Fonaments de dret  
1.    L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 

i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local, obliga a les Corporacions locals a aprovar 
anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits 
i les condicions establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. 

  
2.    L’article 18 de la Llei  3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2017 , disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir increment 
pel 2018, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 
despeses d’acció social meritades per aquest personal en 2017, en termes d’homogeneïtat 
pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les 
prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la 
Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, 
suspensions o acomiadament. 

  
3.    Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa 

vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon 
a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
(LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 
16a LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL. 
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4.    La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí 

Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis 
LBRL. 

  
Conforme als informes de Secretaria,  
  
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
1.   Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat, empreses municipals, 

empresa pública empresarial per a l’exercici 2018: 
  
  
  
  
  
  
  
2.   Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província. 
 
 
3. Recursos Humans. Expedient 13213/2017. Aprovar, si escau, la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’any 2018.  
 
 
Sr. Alcalde: El punt 3 és aprovar, si s’escau, la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp per l’any 2018. Com a destacable, abans ha fet el regidor esment en la seva 
explicació una miqueta, però es creen places administratius per tal d’anar cobrint aquestes 
places amb auxiliars i es donarien de baixa d’auxiliars. A més a més, també es donen de baixa 
dos places de policia i una de personal eventual, en aquest cas, càrrec de confiança. No sé si 
hi hauria alguna pregunta o algun aclariment respecte aquest punt. No? Passaríem, doncs, a la 
votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs, quedaria el punt aprovat. 
 
 
Identificació de l’expedient:  Aprovació de la plantilla de personal corresponent a l’any 

2018 
Expedient número  Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/sp 

/13213/2017 
Tràmit:               Aprovació  
  
Fets  
1.  S’ha elaborat la plantilla del personal de la corporació, en compliment del que disposen el 

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. 

  

Entitat, òrgan, empresa Massa salarial 
Ajuntament 518.577,56-€ 
NOSTRESERVEIS 2.171.266,72.-€ 
NOSTRAIGUA 859.926.-€ 
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3.  La modificació requerirà l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost 
quan la despesa que s'origini no es pugui compensar. 

  
4.  El Ple de la Corporació ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què 

aprova el pressupost. 
  
5.  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. 

  
6. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 8 

de gener de 2018. 
  

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. 
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 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
  
El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups m unicipals: PSC, A-VX+; IMM i Grup 
mixt), 5 vots en contra (grups municipals: PDeCAT i  ERC) i 2 abstencions (grups 
municipals: FIC i C's) acorda: 
1.    Aprovar la plantilla del personal al servei de la corporació que compren tots els llocs de 

treball reservats als funcionaris de carrera, al personal eventual i al personal laboral, que 
figura en el pressupost i que s’adjunta. Les modificacions que s’han dut a terme són: 

  
-Amortitzar 2 places d’agent de la policia local (funcionari de carrera) 
-Amortitzar Cap de Turisme i impuls econòmic (personal eventual) 

  
2.      Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 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. 

  
3.    Trametre còpies certificades al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 

Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. 
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4. Recursos Humans. Expedient 13214/2017. Aprovar, si escau, la relació de llocs 
de treball de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp pe r a l’any 2018. 
 
Sr. Alcalde: I el punt 4 és aprovar si s’escau la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp per l’any 2018 que també, en certa manera, ho he explicat al punt anterior, 
les que es donen d’alta, les que desapareixen i la relació de llocs de treball, en definitiva. No sé 
si hi ha alguna pregunta. No? Doncs, passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? 
I vots a favor? El vot a favor del grup de Ciudadanos, val, d’acord. 
 
 
Identificació de l’expedient :         Relació de llocs de treball corresponent a l’any 2018 
Expedient número                        Serveis Interns/SecretariGral/RRHH/sp /13214/2017 
Tràmit:                                        Aprovació 
  
Fets  
1.    Es procedeix a realitzar una relació de tots els llocs de treball existents en l’organització 

municipal incloent respecte de cadascun d‘ells les següents dades: la denominació del lloc 
i el seu enquadrament orgànic; les característiques essencials del lloc, incloent, si escau, 
les funcions específiques atribuïdes; els requisits exigits per ocupar el lloc de treball; el 
complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si escau, 
el complement específic corresponent i la forma de provisió del lloc. 
  

2.     Elaborada la Relació de Llocs de treball es dóna trasllat de la mateixa per al seu informe al 
Delegat de Personal o President de la Junta de Personal, a l’Interventor i al Secretari. 

  
3.     Considerant que, en l’informe d’intervenció queda acreditat que al Pressupost municipal 

vigent existeix consignació suficient i adequada per atendre les obligacions econòmiques 
que es deriven de la Relació de Llocs de treball. 

  
4.     Vist l’informe del Secretari i de conformitat amb el que es disposa en els articles 32 del 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de 
les Entitats Locals, i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 

 
5.    Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 8 de 

gener de 2018. 
  
Fonaments de dret  
1.      Els articles 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'Aprova el Reglament 

del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
  

2.      L'article 52.2.j) 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.      Els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 

Refundición en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a 
Catalunya en Matèria de Funció Pública. 
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4.      L'article 169 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

  
5.      Els articles 31 i següents, 69 i 74 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 

Publico aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
  
6.      Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per 

Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
  
7.      La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 

Local. 
  
El Ple de l'Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC, A-VX+; IMM; Grup 

mixt i C's), 5 vots en contra (grups municipals: PD eCAT i ERC) i 1 abstenció (grups 
municipals: FIC) acorda: 

 
1.     Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament, amb el text que 

s’adjunta en l'expedient. 
  
2.     Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar 

des del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions 
davant el Ple. La relació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes 
per resoldre-les. 

  
3.     Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de treball es publicarà 

íntegrament en el termini de trenta dies el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, remetent-se una còpia de la mateixa a l'Administració de 
l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 

 
 
Afers sobrevinguts 
 
Sr. Alcalde: No hi ha cap punt sobrevingut. 
 
Precs i preguntes 
 
Sr. Alcalde: I passaríem al torn de Precs i preguntes. Sr. Aragonès té algun prec o alguna 
pregunta? No? Marxar ja? Sr. Velasco? 
 
Sr. Velasco: Sí, tenía un par de preguntas. Una era, aunque lo habíamos tratado antes en el 
tema del presupuesto, era para recordarle al Sr. Ángel Redondo, bueno, más que recordarle, 
preguntarle, si en este año ha pensado en tener una partida para la fiesta de Halloween que en 
este…la fiesta de los muertos vivientes, así suena mejor, ¿no? En este caso no hay, lo hemos 
visto en el presupuesto que no recoge partida y por tercer año si este es consecutivo, una 
fiesta que creo que participa el pueblo, creo que se está subvencionando por parte de las 
ampas y los colegios, ¿es cierto? No sé si recoge partida o hay alguna variación.  
 
Sr Redondo: Dentro del presupuesto de fiestas hay una parte que es fiestas varias, en ellas, 
entre otras, se hacen aportaciones a otro tipo de fiestas que son las que no tienen partida 
presupuestaria propia. Como bien ha dicho Enrique, una de las cosas que hacemos es 
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colaborar con las entidades locales para fiestas, no sé, la fiesta de las entidades locales de 
Mont-roig o la fiesta de… Intentamos colaborar hasta allá donde llegamos en cualquiera de las 
fiestas que se hacen, que organizan las entidades porque las organizan ellos, ¡eh!, nosotros 
colaboramos en todo lo que podemos. 
 
Sr. Velasco: Vale, con esto entiendo que si solicitan una ayuda… 
 
Sr. Redondo: Como siempre, haremos como siempre. Ayudaremos en todo lo que podamos. 
Generalmente haremos lo mismo que hemos hecho hasta ahora. 
 
Sr. Velasco: Es que en este caso no sé si se ha solicitado pero como inversión cero para esta 
fiesta.  
 
Sr. Alcalde: Pero también hemos de ir con cuidado con esto, a ver si ahora todas las solicitudes 
de fiestas de todo el mundo vamos a tener que cubrirlas, no sé. Si tenemos que cubrir 
Halloween, tendremos que descubrir a lo mejor la N-340, porque hay el presupuesto que hay. 
Pongo esto porque, no sé, simplemente que lo tengamos… 
 
Sr. Redondo: De todas formas, que no esté específicamente en el presupuesto no quiere decir 
que no se haya hecho y que se haga, que es lo que te quiero decir. Hay una partida que es 
“fiestas varias” y ahí está todo lo que o está especificado en lo que podemos porque, como dice 
el alcalde, llegamos donde llegamos. 
 
Sr. Velasco: De acuerdo. Recojo su explicación y es posible que este año sí haya participación. 
Claro, es que… 
 
Sr. Redondo: ¡La hay cada año! ¡La hay cada año! 
 
Sr. Velasco: Para Halloween en este caso, nosotros nos hemos puesto en contacto con 
entidades y nos han dicho que no reciben ninguna aportación. 
 
Sr. Redondo: Eso no es verdad. 
 
Sr. Velasco: Oiga yo, si es verdad, yo si quiere se lo dejo… 
 
Sr. Redondo: No es cierto. 
 
Sr. Velasco: Se lo dejo para el próximo día y lo concreto más. Yo se lo he recordado porque 
entrar ahora en si... Le quería comentar ahora también en este mismo caso, sé que están 
haciendo una licitación de cambios de papeleras en algunas urbanizaciones, espero que esto 
sí que sea verdad, y en este caso se quieren cambiar unas papeleras con un valor de 400 
euros cuando ya hay unas papeleras que su valor son de 60 euros. Nos gustaría que nos daría 
una explicación y que sería prudente que de una papelera que ya está situada de 60 euros por 
otra de 400 euros nos llama la atención la diferencia económica. Gracias. 
 
Sr. Redondo: Bien, primero, también hay coches de 6 mil y coches de 120 mil. Claro, vamos a 
ver, en este caso lo que hemos hecho, hace referencia a papeleras de urbanizaciones, no. 
Cambiamos papeleras de todo el municipio. La idea es mejorar en un ámbito que tenemos 
unas papeleras obsoletas que son la mayoría de ellas basureros porque la gente aprovecha 
para tirar la basura porque son grandes, entendemos que era una de las cosas que hay que 
mejorar y se está en ello. Entonces la idea es, se ha hecho una propuesta de una papelera que 
tiene que ser una muy buena papelera, de muy buen material que tiene que, además, las 
inclemencias del tiempo en nuestro municipio, el viento, tienen que ser consistentes, buscamos 
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algo que tiene que durar años, algo de buen material. A día de hoy, dice usted “400 euros”. 
Bueno, el coste real de la papelera, si usted divide el presupuesto que hay por el número de 
papeleras a lo mejor sale esto, los 400 euros incluye el proyecto, incluye la retirada de la vieja, 
incluye el reciclaje del material, incluye la colocación, o sea, no es realmente el coste 400 
euros. 400 euros, sí pero incluye todo, ¿de acuerdo? Sí, en principio no, creo que está sobre 
este precio pero es que lo incluye todo. Y, además, claro, además lo que incluye son las 
mejoras. O sea, la mejora en este caso, la mejora que se propuso es la colocación de 36 áreas 
de reciclaje en parques públicos, espacios municipales, y esto está incluido con lo cual 
descuenta lo del precio de la papelera, al final la papelera, en sí, la que ponemos igual vale la 
mitad porque lo incluye todo. Y luego es eso, lo importante…una cosa es el que valga 400 
euros, si lo valiera, con la de 60…es que depende, la papelera que vamos a poner tiene…es 
más se está retrasando algo porque parece ser que solo ha quedado una empresa que se va a 
quedar la obra y se le ha pedido que antes de abrir el tercer sobre, que es el sobre de la 
duración y tal, nos traigan una muestra para ver realmente lo que nos van a poner, tanto la que 
hemos pedido como la mejora de reciclaje, para hacer una valoración realmente lo que 
queremos. Estamos…si no me equivoco, mañana llegan las papeleras para verlas.  
 
Sr. Velasco: Yo es que le vuelvo a comentar, mire, Masos d’en Blader, lo digo porque nos han 
pasado esta información, se instaló 46 papeleras como las de la figura, una estándar, que es la 
cantidad de 60 euros a un precio con instalación incluida. Las últimas hace solo tres años, 
incluso está bastante documentado, han hecho un pequeño estudio de las papeleras que se 
necesitan por metro, etcétera, etcétera. Le vuelvo a decir lo mismo, si es de mejora ya lo ha 
contestado aquí pero nos llama mucho la atención que hace tres años unas papeleras que 
estaban funcionando en una urbanización cuestan 60 euros y pasemos a unas papeleras de 
400 la unidad con mejoras. Si las tenemos que hacer en el municipio cuidado con, aunque 
haya mejoras, 400 euros por metro si cumplimos normativa, etcétera, etcétera se va a un 
presupuesto en papeleras muy considerable, comparando las papeleras que existen en 
municipios de alrededor que nosotros nos hemos fijado también con las papeleras y modelos 
que hay en municipios de alrededor. Usted me dice que de 400 euros, hombre, tiene que ser 
muy buena esa papelera por 400 euros. Gracias.  
 
Sr. Redondo: No me voy a volver a repetir. Realmente la papelera no vale 400 euros, se lo voy 
a decir. Los 400 euros incluye todo el gasto y no solo eso, también las mejoras que la mejora 
es…no ya cuando tenga el dato exacto de lo que vale cada una de las papeleras ya se lo diré 
pero no son los 400 euros.  
 
Sr. Alcalde: Sr. Velasco, qué hacemos con las papeleras de Masos d’en Blader, ¿las 
cambiamos o no? Sí, claro, usted habla con los vecinos, le han explicado esto… 
 
Sr. Velasco: Yo creo que unas papeleras que hace tres años que están nuevas creo que, 
seguramente, si es como inversión en esa urbanización, creo que mantendría esas papeleras. 
 
Sr. Alcalde: Bien, ya está, sabemos su opinión ya. 
 
Sr. Velasco: Mi opinión.  
 
Sr. Alcalde: Usted es partidario de no cambiar las papeleras de Masos d’en Blader.  
 
Sr. Velasco: Yo no soy partidario de que no se cambien, soy partidario de que unas papeleras 
que están en condiciones según nos dicen… 
 
Sr. Alcalde: Oiga, no diga “según nos dicen”. Hay un tema, claro, usted…es por un tema del 
Pleno que una información que a nosotros nos exige la máxima puntualidad de la información 
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pero usted está con el “según me han dicho”, por eso yo ahora le digo “¿qué hacemos con las 
papeleras de Masos d’en Blader? ¿las cambiamos o no las cambiamos, según usted?” 
 
Sr. Velasco: Las papeleras de Masos d’en Blader están en condiciones de funcionamiento, yo 
no cambiaría esas papeleras. 
 
Sr. Alcalde: Vale, ya está, de acuerdo. Ya sabemos su opinión, muchas gracias, Sr. Velasco. 
 
Sr. Velasco: Gracias. Al Sr. Gallardo le quería preguntar, me parece que le comenté, le envié la 
información sobre el tema de la explotación de la ganadería, sobre la información sobre la riera 
de las, de esa explotación del estado de las ovejas que habían tres o cuatro muertas y otro 
estado de dos o tres de ellas de una mala situación. No, eso va… 
 
 
 
Sr. Gallardo: Sí, me pasó usted la información. Entonces, mire, se la pasé al jefe de la policía 
local. Sé que está haciendo las averiguaciones pertinentes, también se ha puesto en contacto 
con el departamento de actividades pero no sé nada más. Me comprometo a contestarle por 
escrito a la mayor brevedad posible y disculpe porque con todo el follón del presupuesto no me 
he acordado más del tema que usted me pasó, simplemente se lo he remitido al jefe de la 
policía local y este incluso sé que ha enviado a los agentes. Ya le preguntaré exactamente 
cómo ha terminado el tema. Me comprometo a contestarle por escrito. 
 
Sr. Velasco: De acuerdo, gracias. 
 
Sr. Alcalde: No? Per part d’Esquerra? Per part del PDeCAT? ¿Sobre papeleras? ¿Las ovejas? 
Coge, coge, no, vale, vale.  
 
Sra. Garcia: Bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, ja ho vam fer personalment però creiem que 
també és de rebut fer-ho aquí en aquest Ple. Ens agradaria felicitar al regidor de Festes i 
sobretot al seu equip i al seu departament per la gran tasca que creiem que van fer durant les 
festes de Nadal, sobretot del dia dels Reis, ens consta que van agradar molt les festes i ens 
agradaria que continuessin en aquesta línia i per això el volíem felicitar. Això en primer lloc. Bé, 
després volia fer un prec, ja fa gairebé mig any, ja ho vam demanar a través d’una instància i 
avui, ja que s’ha fet referència moltes vegades, ens agradaria també demanar-ho amb més 
motiu i és que ens agradaria poder tenir accés a l’expedient del PAM perquè ens agradaria 
saber en quin estat es troba aquest expedient, el grau d’assoliment, les accions que s’han 
realitzat, el percentatge d’assoliment, accions que no s’han fet, si no s’han fet si es faran, quan 
es faran. Ho dic perquè ja que els pressupostos van tan lligats a aquest PAM estaria bé que 
després de dos anys, dos anys i mig, ens expliquessin quin és el grau d’assoliment d’aquest 
PAM i ja que ho vam demanar gairebé fa sis mesos estaria bé que ens ho poguessin facilitar. 
Apuntat. Ah!, val. No, com que no em contesta, dic...  
 
Sr. Alcalde: Acaba si vols. 
 
Sra. Garcia: Ah, val. I l’última pregunta era pel Sr. Ferran Pellicer i era saber què tenien previst 
fer en el solar de l’antic casino perquè hem vist que hi ha una partida per la compra del solar de 
90 mil euros en els pressupostos del 2018 i ens agradaria saber si tenen previst algun projecte. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: El solar? El solar de...no, bueno, hem fet una oferta de compra del solar però... 
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Sr. Pellicer: L’Ajuntament ja fa molt temps des de que al seu moment va tindre que entrar a 
enderrocar el casino per situacions de l’immoble que estava malament i sempre ha tingut un 
interès en acabar adquirint-lo. El fet és que hasta fa molt poc acabat i ens consta que hi havia 
el propietari és La Caixa o Servihabitat i, a partir d’aquell moment, ens posem, hem 
pressupostat perquè creiem oportú comprar aquell solar a fi efecte de...perquè sigui propietat 
de l’Ajuntament perquè és al centre del poble i jo personalment crec que de moment, si es 
pogués ser nostre, així com immediat que la gent hi pogués aparcar perquè seria una zona, 
pensem que més endavant, els anys que han de vindre, un edifici... 
 
Sr. Alcalde:  Gràcies. 
 
Sra. Margalef: Enrique, és que jo crec que no m’ha contestat les preguntes que li he fet abans. 
Una era si havia parlat amb els directors dels centres educatius del municipi per detectar les 
necessitats de manteniment de cara a incorporar potser alguna partida extra en els 
pressupostos? I el tema molt concret per exemple de les portes d’accés a l’edifici de l’escola 
Mare de Déu de la Roca, si tenen previst fer aquesta acció de canviar-les? 
 
Sr. López: Quant a si m’he reunit amb els directors, el mes de desembre, vostè va estar 
present, al Consell escolar municipal on sortien totes les mancances que hi havia en els 
centres educatius, totes les intencions que hi havia de fer qualsevol tipus d’intervenció i se li va 
donar paraula als director per si volien afegir o si volien demanar alguna cosa. És a dir, 
evidentment, sí, hem parlat amb tots i al mes de desembre vostè va estar present quan els vaig 
preguntar. Quant a si la millora entranya un problema de seguretat, evidentment, ho posarem 
sobre la taula, el punt número 1. Ara mateix no hi és al pressupost que digui “canviar les portes 
de Mare de Déu de la Roca” no ho posa a cap puesto però sí que tinc algo de partida que en 
cas de que fos necessari i fos urgent...evidentment també li diré que, abans de gastar els 
diners de la gent de Mont-roig, el que faré serà anar al departament a posar sobre la taula que 
s’ha de fer uns inversió i que ells tenen l’obligació de fer-la i, si no la fan, el que no faré serà el 
pardillo com he fet moltes vegades perquè ells havien de fer, havien d’haver pagat els lavabos 
que van ser 20 mil euros i encara estem esperant els altres 20 mil euros que havien de posar 
ells que no els han posat ni ens els han donat per fer la inversió per fer la inversió en un altre 
puesto i com aquesta li podria dir moltes més. La separació de l’escomesa de la llum de 
l’institut i de l’escola va costar 24 mil euros que l’havia de pagar el departament i també la vam 
assumir nosaltres. Si ens posem a fer números, nosaltres hem assumit més de 200 mil euros 
de despesa que havia de fer el departament quan els nens tenien fred a l’hivern i els hi saltava 
la llum...Ja està bé, ja està bé! Que cadascú assumeixi les seves responsabilitats i si això és un 
tema d’inversió el que ho ha d’assumir és el departament que són de la seva corda. Els agrairia 
que el mateix que vostès ens estan preguntant aquí, aviam si poden fer un cop de mà perquè 
afluixin la mosca. Gràcies. 
 
Sra. Margalef: Bé, el tema del Consell escolar municipal té previst convocar-lo ara al març? 
Perquè el primer va ser per aprovar la jornada continuada, el segon va ser pel Pla educatiu 
d’entorn...jo no sé si la dinàmica serà convocar-lo cada vegada que s’hagi d’aprovar algun 
projecte o bé serà convocar-lo quan realment toqui. Llavors, el cobrament de la subvenció dels 
llibres i material digital, quan està previst que les escoles puguin cobrar-lo perquè ells han 
hagut de fer la inversió i si tenen present que aquest any es va demanar al Consell escolar que 
es faci coincidir amb l’any natural per no fer anar malament els comptes dels centres educatius. 
I, pel que fa als directors, jo li comentava de manera individual, evidentment, i no al consell 
escolar hi érem i ja vam veure. Jo em referia a un tracte més individual, regidor-director. 
 
Sr. López: Evidentment, per portar el dossier que portava el dia del Consell escolar municipal 
abans hi havia una feina prèvia que era parlar amb tots ells i posar sobre el paper les 
necessitats que hi ha reals. Perdoni, la següent pregunta, es que m’he despistat. 
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Sra. Margalef: El Consell escolar municipal, si té previst convocar-lo quan diu el reglament i el 
cobrament de la subvenció de llibres i material digital. 
 
Sr. López: El cobrament dels llibres sí que s’ha fet ja perquè es pagui en un any natural per tant 
no s’haurà d’esperar al mes de desembre. Això ja està en marxa. La subvenció dels llibres, el 
50% si ho demanen se’ls hi dona de forma immediata i l’altre 50% se’ls hi dona quan es fa la 
resolució de la subvenció. Això porta el que triguin els tràmits burocràtics, un mes i mig, dos 
mesos, tres, no sé, no li sé dir exactament quan. El Consell escolar municipal el convocarem 
quan tenim alguna notícia o algo a aportar. Evidentment s’han de fer cada tres mesos, no li diré 
que no, però li posaré un exemple, a la Selva del Camp se n’ha fet un des de que està 
governant...Jo li poso exemples d’altres municipis, el que no faré serà convocar per repetir el 
mateix que he dit fa tres mesos abans amb la càrrega de feina que això suposa. Si nosaltres 
ens ho podem permetre i no hem de desatendre altres tasques, el convocarem als tres mesos 
quan toca, si no, quan hi hagi algo que comunicar. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Un moment. Sí, però...vol respondre a...? Anabel. 
 
Sr. Redondo: Agraeixo la felicitació, la veritat que aquest any ha sigut, ha estat molt bé i li he 
agraït al meu equip i aprofitar que avui tinc la reunió amb el Consell festiu aquí a Mont-roig 
també serà, per la part que li toca a ells, la felicitació. Gràcies. 
 
Sr. Pérez: No, solamente decir que en las ordenanzas, hablo de memoria, las ordenanzas que 
aprobamos para este año ya se bajó la fianza de, no sé si es de 300 a 100 y la tasa también se 
ha bajado. Están corregidas las dos, en las obras mayores es la que hay. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. No existeix expedient del PAM com a tal. No existeix un expedient del 
PAM. Cada departament va fent execució del PAM, no podem dir el que es fa ara. I després 
l’altra cosa és que no fa dos anys i mig dos, fa un any i mig que es va aprovar el PAM. El que 
es va fer ja quan vau demanar això i regularment es demana a cada departament un estat 
d’execució del PAM. Això està una miqueta, no està com un document i tal, cadascú va 
enviant, en aquest cas al gabinet d’alcaldia, van enviant l’estat d’execució. Li passarem, Li 
passem perquè veieu com està cada departament perquè al final és l’acció, l’estat d’execució i 
la previsió. Val. Alguna pregunta més? No? Doncs, gràcies, s’aixeca la sessió.  
 
 
Precs i preguntes 
 
El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Fran Morancho López                                                           Octavi Anguera Ortiga 
Alcalde                                                                                 Secretari accidental 
 
15 de gener de 2018 
 


