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ACTA DE LA SESSIÓ 

 

Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 

Núm de la sessió:  2017/4 

Caràcter de la sessió:  Ordinari 

Convocatòria:   21 d’abril de 2017 

Data:    26 d’abril de 2017 

Horari:    13:00 h. –   15:45  h. 

Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 

 

  

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 

 

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 

Enrique López González, regidor PSC-CP 

Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 

 

Juan Gallardo Algueró, regidor IMM 

Vicente Pérez Mula, regidor IMM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+ 

Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU 

José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU 

Imma Margalef Ciurana, regidor CIU 

Annabel Garcia Echevarria 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 

 

Francisco Velasco Autor, regidor C’s 

 

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 

 

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 

 

 

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 

 

S’ha excusat d’assistir-hi: 

 

 

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 

sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 

 

En aquests punts no funciona la gravació. 
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1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de data 8 de març de 2017. 

 

 

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a les redacció 

de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 8 de març de 2017. 

 

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 303 al 470 de 2017. 

 

La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió 

ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit 

íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia. 

 
3. Via Pública i Serveis Generals. Expedient 3638/2017. Aprovar, si s'escau, el nou text 

del Reglament del Servei de Proveïment d'aigua potable i clavegueram d'aigües 
residuals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 
Sr. Alcalde: Sí. Ara sí que... Sí? Val, passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? 
Abstencions? I vots a favor? La resta. Quedaria, doncs, aprovat el punt 

 

Identificació de l’expedient:  Modificació del Reglament del Servei d’aigua i 

clavegueram 

Expedient núm.:    Serveis interns/ Secretaria General/Serveis Generals  

Exp: 3638/2017 

Tràmit:      Ordinari 

  

Fets: 

1.   En ús de la facultat d’autoorganització dels ens locals, correspon a l’Ajuntament de Mont-

roig del Camp establir la forma de gestió dels serveis públics de subministrament d’aigua 

potable i de clavegueram d’aigües residuals. Els serveis públics de subministrament 

d’aigua potable i de clavegueram d’aigües residuals els presta l’Entitat Pública Empresarial 

per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua), com a forma directa de serveis 

públics, que té la condició d’ens gestor dels serveis. 

2.   El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 9 de 

maig de 2012 va acordar aprovar inicialment el Reglament del servei del proveïment 

d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, 

amb el nou redactat resultant de les modificacions introduïdes. Un cop formalitzats els 

tràmits que corresponen a aquest expedient, d’acord amb el que disposen els articles 49 de 

la LBRL, 178 TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, va quedar aprovat definitivament en data 17 

de juliol de 2012. 

3.   El Consell d’Administració de l’Entitat, en la seva sessió ordinària de 6 d’octubre de 2016, 

va adoptar l’acord d’aprovar el Pla d’actuacions, inversions i finançament anual de l’Entitat 

Pública Empresarial per la Gestió del cicle Complet de l’Aigua per a l’exercici 2017, que 

s’inclou com a punt al document annex “PRESSUPOST I PAIF DE L’EPE PER LA GESTIÓ 

DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA - EXERCICI 2017”. 

4.   Dins el Pla d’actuacions, inversions i finançament es fixa l’objectiu de poder recaptar amb 

mitjans propis la facturació dels consums corresponents al tercer trimestre de 2017, com a 

màxim i s’especifica que per assolir aquesta fita serà imprescindible iniciar l’exercici 2017 

amb els mitjans humans i materials que es necessiten per a realitzar aquest servei. 

5.   Un dels elements més importants per tal de definir els procediments a realitzar pel que fa a 

la gestió de la recaptació és el de determinar amb claredat quina és la naturalesa jurídica 
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de la prestació que han de pagar els usuaris del servei de subministrament d’aigua. El fet 

que aquesta naturalesa jurídica s’estableixi d’una o altra forma (taxa o bé tarifa) té una 

incidència capital en el fet de com s’han de tramitar tots els procediments que afecten, tant 

a la facturació, com a la recaptació. 

6.   La determinació de quina ha de ser aquesta naturalesa jurídica ha donat lloc a un intens 

debat doctrinal i a una abundant i canviant jurisprudència dels tribunals ordinaris, a raó de 

la legislació aplicable en cada moment, dels informes redactats per la Direcció General de 

Tributs i de la jurisprudència del Tribunal Suprem. 

7.   Atesa la complexitat jurídica per la determinació d’aquesta naturalesa jurídica, des de 

l’Entitat s’ha cregut absolutament imprescindible encarregar un informe jurídic a una 

empresa especialitzada per tal d’establir-la amb tota la argumentació jurídica possible. 

8.   Per aquest motiu, s’ha contactat amb l’empresa AGS4 Consulting a la que se li ha 

encarregat un dictamen que estableixi quina ha de ser, segons la legislació, informes i 

jurisprudència existent, aquesta naturalesa jurídica. 

9.   El Consell d’Administració de l’Entitat, en la seva sessió ordinària de 6 d’octubre de 2016, 

va adoptar l’acord d’aprovar l’inici de les actuacions necessàries per modificar la naturalesa 

jurídica de l’ingrés a percebre per l’Entitat dels abonats del servei d’aigua i clavegueram a 

partir del moment en què NOSTRAIGUA realitzi la recaptació amb mitjans propis. 

10.  En data 27 de març de 2017 el gerent de l’Entitat emet informe el cos del qual es transcriu 

a continuació: 

EXPOSICIÓ 

Per tal de seguir amb el procediment de modificació de la naturalesa jurídica de l’ingrés a 

percebre per l’Entitat dels abonats del servei d’aigua i clavegueram, segons es desprèn de 

l’informe i la jurisprudència esmentada, cal adequar el reglament del servei en tots els 

aspectes tècnics necessaris per realitzar la tasca encomanada pel Consell d’Administració 

de l’Entitat. 

Amb aquesta voluntat, s’ha redactat un nou text per al Reglament del serveis de 

proveïment d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals de l’Ajuntament de Mont-roig 

del Camp, en el que, fonamentalment, es realitzen les següents modificacions: 

a.     S’inclouen amb molta més definició procediments de facturació i cobrament de 

factures per tal que els usuaris pugin estar-ne informats, atès que ja no serà 

d’aplicació la legislació administrativa en aquest sentit. 

b.    Es racionalitza la estructura general dels apartats del Reglament i s’inclou com a 

annex el capítol referent a autoritzacions d’abocaments, per tal que no interfereixi 

tant en el cos del text. 

c.     S’ha intentat ser menys repetitiu en alguns dels conceptes que es repetien en 

varis dels articles de l’antic reglament. 

CONCLUSIONS 

Atès el que s’ha exposat, es proposa l’aprovació del nou text del REGLAMENT DEL 

SERVEIS DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D’AIGÜES 

RESIDUALS DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP i, en cas que el Consell 

d’Administració de l’Entitat acordi aprovar-lo, elevar aquest text al Ple Municipal per a la 

seva aprovació i posterior tramitació. 

11.  El Consell d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua), 
en la seva sessió ordinària de data 6 d'abril de 2017, adopta l’acord d’aprovar el Reglament 
del servei de proveïment d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals de l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp i elevar-lo al Ple per a la seva aprovació definitiva. 

12. En data 18 d'abril de 2017 el secretari accidental emet informe.  

13. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de territori de data 21 d’abril de 2017. 
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Fonaments de dret: 

1. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals. 

2. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals. 

3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

4. Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

5. Llei 6/1997, de 14 d’abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General 

del Estado 

6. Llei 58/2003, de 17d e desembre, General Tributaria. 

7. Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible. 

8. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

9. Informe de la Direcció General de Tributs de 26 de juliol de 2011. 

10. Informe de la Direcció General de Tributs de 20 de maig de 2016. 

11. Estatuts de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua 

  

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

mixt i C’s) i 6 abstencions (grups municipals: PDeCAT; ERC) acorda: 

1.   Aprovar inicialment el Reglament del Servei de Proveïment d’aigua potable i clavegueram 

d’aigües residuals de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que s’adjunta com a document 

annex, amb el nou redactat resultant de les modificacions introduïdes. 

  

2.   Sotmetre el text íntegre del Reglament, a informació pública, mitjançant anunci al tauler 

d’edictes i publicació al BOPT i al DOGC durant un termini de 30 dies. 

  

3.   En el cas que no es presentin al·legacions o reclamacions durant el període d’informació 

pública, l’esmentada modificació del Reglament s’entendrà aprovada definitivament. El text 

definitiu s’ha de publicar íntegrament als diaris oficials. 

  

Peu de recurs 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 

de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma 

potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 

termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 

4. Via Pública i Serveis Generals. Expedient 3626/2017. Aprovar, si s'escau, l'Ordenança 
reguladora de les tarifes del servei de subministrament d'aigua, del servei de 
clavegueram i d'altres serveis del cicle integral de l'aigua per aplicar-les a partir de l'1 
de juliol de 2017. 

Sr. Alcalde: El següent punt és notificar a BASE, doncs, aquesta nova ordenança que 
aprovarem després. Aquest punt hauria d’estar, hauria d’anar un punt darrere l’altre. En tot cas, 
comento el 4 i el 5. Primer el 5 que és l’aprovació, si s’escau, de l’ordenança reguladora i de les 
tarifes de servei de subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del 
cicle integral de l’aigua per aplicar a partir del dia 1 de juliol de 2017. Aquí sí que és, aquesta 
modificació de tarifes que només es van introduir un parell de tarifes noves que no estaven 
contemplades de serveis que es fan específics des de l’empresa d’aigües i, com a destacable, 
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és la introducció de la tarifa social dintre de la tarifa. Alguna pregunta? No? Passaríem, doncs, 
a votació. Vots en contra? Abstencions? I la resta, a favor. 

 

Identificació de l’expedient:  Ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua i clavegueram exercici 2017 

Expedient núm.:    Serveis interns/ Secretaria General/Serveis Generals  

Exp: 3626/2017 

Tràmit:                 Ordinari 

  

Fets: 

1.    En ús de la facultat d’autoorganització dels ens locals, correspon a l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp establir la forma de gestió dels serveis públics de subministrament d’aigua 
potable i de clavegueram d’aigües residuals. Els serveis públics de subministrament 
d’aigua potable i de clavegueram d’aigües residuals els presta l’Entitat Pública Empresarial 
per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua), com a forma directa de serveis 
públics, que té la condició d’ens gestor dels serveis. 

2.    El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 20 
de desembre de 2012 va acordar aprovar inicialment les tarifes del Servei d’Aigua Potable i 
Clavegueram d’Aigües Residuals del municipi de Mont-roig del Camp per a l’exercici 2013. 
Un cop formalitzats els tràmits de les publicacions d’aquestes resolucions, i traslladat 
l’acord a la Comissió de Preus de Catalunya, les tarifes del servei es van aplicar a partir 
dels consums del segon trimestre de l’exercici 2013. 

3.    El Consell d’Administració de l’Entitat, en la seva sessió ordinària de 6 d’octubre de 2016, 

va adoptar l’acord d’aprovar el Pla d’actuacions, inversions i finançament anual de l’Entitat 
Pública Empresarial per la Gestió del cicle Complet de l’Aigua per a l’exercici 2017, que 
s’inclou com a punt al document annex “PRESSUPOST I PAIF DE L’EPE PER LA GESTIÓ 
DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA - EXERCICI 2017”. 

4.    Dins el Pla d’actuacions, inversions i finançament es fixa l’objectiu de poder recaptar amb 
mitjans propis la facturació dels consums corresponents al tercer trimestre de 2017, com a 
màxim i s’especifica que per assolir aquesta fita serà imprescindible iniciar l’exercici 2017 
amb els mitjans humans i materials que es necessiten per a realitzar aquest servei. 

5.    Un dels elements més importants per tal de definir els procediments a realitzar pel que fa a 
la gestió de la recaptació és el de determinar amb claredat quina és la naturalesa jurídica 
de la prestació que han de pagar els usuaris del servei de subministrament d’aigua. 

6.    El fet que aquesta naturalesa jurídica s’estableixi d’una o altra forma (taxa o bé tarifa) té 
una incidència capital en el fet de com s’han de tramitar tots els procediments que afecten, 
tant a la facturació, com a la recaptació. 

7.    La determinació de quina ha de ser aquesta naturalesa jurídica ha donat lloc a un intens 
debat doctrinal i a una abundant i canviant jurisprudència dels tribunals ordinaris, a raó de 
la legislació aplicable en cada moment, dels informes redactats per la Direcció General de 
Tributs i de la jurisprudència del Tribunal Suprem. 

8.    Atesa la complexitat jurídica per la determinació d’aquesta naturalesa jurídica, des de 
l’Entitat s’ha cregut absolutament imprescindible encarregar un informe jurídic a una 
empresa especialitzada per tal d’establir-la amb tota la argumentació jurídica possible. 

9.    Per aquest motiu, s’ha contactat amb l’empresa AGS4 Consulting a la que se li ha 
encarregat un dictamen que estableixi quina ha de ser, segons la legislació, informes i 
jurisprudència existent, aquesta naturalesa jurídica. 

10.  El Consell d’Administració de l’Entitat, en la seva sessió ordinària de 6 d’octubre de 2016, 
va adoptar l’acord d’aprovar l’inici de les actuacions necessàries per modificar la naturalesa 
jurídica de l’ingrés a percebre per l’Entitat dels abonats del servei d’aigua i clavegueram a 
partir del moment en què NOSTRAIGUA realitzi la recaptació amb mitjans propis. 

11.  En data 27 de març de 2017 el gerent de l’Entitat emet informe el cos del qual es transcriu 
a continuació: 



6 
 

EXPOSICIÓ 

Per tal de seguir amb el procediment de modificació de la naturalesa jurídica de l’ingrés a 

percebre per l’Entitat dels abonats del servei d’aigua i clavegueram, segons es desprèn de 

l’informe i la jurisprudència esmentada, cal aprovar una ordenança no fiscal reguladora de 

les tarifes del servei de subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres 

serveis del cicle integral de l’aigua on s’especifiquin, a banda de la tarifa, tots els aspectes 

tècnics necessaris per realitzar la tasca encomanada pel Consell d’Administració de 

l’Entitat. 

Amb aquesta voluntat, s’ha redactat la ordenança no fiscal reguladora de les tarifes del 

servei de subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle 

integral de l’aigua, en la qual, a més a més d’aquests aspectes tècnics, es realitzen tres 

modificacions: 

a.     S’inclou una tarifa social per als abonats que compleixin les condicions que 

s’estableixen. 

b.    Es preveu l’ampliació de trams per a famílies nombroses a la tarifa municipal. 

c.     S’unifica el preu de fuita en el servei d’aigua, enlloc de mantenir-lo separat en 

aigua i clavegueram. Aquesta actuació no afecta al preu total de l’aigua. 

d.     S’introdueixen els conceptes no tarifaris necessaris per la tramitació d’expedients 

d’impagaments, atès que no serà d’aplicació la legislació administrativa en aquest 

sentit. 

Amb les noves tarifes proposades del servei, es realitza una simulació d’ingressos amb les dades del 

padró de les quals es disposa, simulació que s’annexa a aquest informe en el document justificatiu 

de proposta de noves tarifes a aplicar a partir de l’1 de juliol de 2017, on s’observen les següents 

dades: 

Total recaptació prevista amb la tarifa vigent: 1.767.145,80 € 
Total recaptació prevista amb la tarifa proposada: 1.767.145,80 € 
Increment preu tarifa: 0,00 % 

Tot i que amb aquestes dades no es prevegi un augment de la recaptació del servei, pel fet de no 

modificar conceptes tarifaris, es proposa igualment que es traslladi l’acord a la Comissió de Preus de 

Catalunya per tal que en tingui coneixement. 

  

CONCLUSIONS 

Per tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement l’aprovació de la ORDENANÇA NO FISCAL 

REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, DEL SERVEI 

DE CLAVEGUERAM I D’ALTRES SERVEIS DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, així com 

l’aprovació de la Memòria justificativa sobre l’aprovació de tarifes del servei de subministrament 

d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals del municipi de Mont-roig del Camp i, en cas que el 

Consell d’Administració de l’Entitat acordi aprovar-les, elevar-les al Ple Municipal per a la seva 

aprovació i el posterior tràmit davant la Comissió de Preus de Catalunya. 

  

12.  El Consell d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua), 

en la seva sessió ordinària de data 6 d'abril de 2017, adopta l’acord d’aprovar l’ordenança 
reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i 
d’altres serveis del cicle integral de l’aigua. El text de l’ordenança aprovada, i les tarifes que 
l’acompanyen, és el que es transcriu a la proposta. 

13. En data 30 de març de 2017 l'interventor general emet informe. 

14. En data 18 d'abril de 2017 el secretari accidental emet informe. 



7 
 

15. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de 21 d'abril de 
2017. 
 

  

Fonaments de dret: 

1.   Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

2.   Llei 6/1997, de 14 d’abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General 

del Estado 

3.   Llei 58/2003, de 17d e desembre, General Tributaria. 

4.   Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible. 

5.   Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

6.   Informe de la Direcció General de Tributs de 26 de juliol de 2011. 

7.   Informe de la Direcció General de Tributs de 20 de maig de 2016. 

  

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

mixt i C’s) i 6 abstencions (grups municipals: PDeCAT; ERC) acorda: 

1.    Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de 

subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de 

l’aigua del municipi de Mont-roig del Camp, que serà d’aplicació a partir de la facturació de 

l’1 de juliol de 2017, amb text que segueix: 

  

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

  

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de l’Ordenança 

a)    L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de les tarifes dels serveis de 
subministrament d’aigua i de clavegueram, i d’altres del cicle integral de l’aigua, que es 
realitzin en el municipi de Mont-roig del Camp. 

b)    Els serveis públics de subministrament i de clavegueram són de titularitat municipal i els 
presta i els gestiona en règim de dret privat l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del 
Cicle Complet de l’Aigua (en endavant Nostraigua), de conformitat amb el que preveu la 
legislació vigent. 

c)    Pel que fa als serveis objecte d’aquesta Ordenança, els serà d’aplicació el que estableixi el 
reglament regulador del servei que hagi aprovat el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp i que estigui vigent en cada moment. 

  

Article 2. Objecte i naturalesa de les tarifes 

a)    L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació econòmica 
per la utilització dels serveis de subministrament d'aigua potable i de clavegueram, o bé per 
la prestació, el gaudiment o la realització d’algun dels fets regulats en l’annex de tarifes que 
s’incorpora a la present Ordenança. 
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b)    No són objecte d’aquesta Ordenança ni les vendes d'aigua en alta, ni la venda de 
productes aliens a l’aigua. 

c)    Les tarifes regulades en aquesta Ordenança tenen naturalesa d’ingrés o preu privat, i 
resten subjectes a les prescripcions civils i mercantils. Per aquest motiu, queda 
expressament exclosa l’aplicació de la normativa tributària, pel que fa a la gestió, la 
liquidació, la recaptació i la inspecció de l’esmentat ingrés. La tarifa o preu és un ingrés 
propi de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua, com a gestor dels serveis. 

  

Article 3. Obligats al pagament 

a)    Estan obligades al pagament de les tarifes a Nostraigua, en qualitat de beneficiàries dels 
serveis, les persones físiques o jurídiques titulars de contractes de subministrament 
d'aigua, subscrits amb Nostraigua o bé, amb anterioritat, amb l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp, els usuaris del servei de clavegueram en els àmbits de gestió municipal, així com 
aquells que, d’acord amb el corresponent procediment, siguin responsables o beneficiaris 
d’alguna prestació, gaudiment o de la realització d’algun dels fets regulats en l’annex de 
tarifes que s’incorpora a la present Ordenança, encara que no disposin de contracte de 
subministrament. 

Les persones responsables de qualsevol defraudació (connexions directes, manipulació de 
comptadors o la utilització de qualsevol altre mecanisme per defraudar) no podran ser 
considerades obligades al pagament o abonats, sense perjudici de la responsabilitat que 
els hi sigui exigida. 

b)    La tipologia d’usos, amb independència de la forma de subministrament, bé mitjançant 
mesura directa o per analogia, és d’acord al que disposi el Reglament regulador del servei 
que estigui vigent en cada moment. 

  

Article 4. Naixement de l'obligació i la facturació 

L'obligació de satisfer la tarifa a Nostraigua neix en el moment en què s'inicia la prestació o 
gaudiment dels serveis objecte d’aquesta Ordenança, es disposi o no de contracte de 
subministrament. 

L’Empresa documentarà els serveis prestats a cada obligat al pagament mitjançant factures, 
ajustades a la normativa reguladora d’aquests tipus de documents. 

  

  

CAPÍTOL SEGON. ESTRUCTURA DE LA TARIFA 

  

Article 5. Tarifa pel servei de subministrament d’aigua mitjançant comptador 

La tarifa de subministrament d’aigua consta de dos termes, una quota fixa i una quota variable, 
que aniran en funció dels següents criteris: 

a)    Quota fixa. La quota fixa del subministrament d’aigua s’establirà per a cada trimestre, en 
funció del diàmetre del comptador instal·lat, del tipus d’ús de l’aigua i del nombre 
d’immobles subministrats. No es consideren fraccions de quota en cas de períodes de 
facturació inferiors al trimestre. 
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b)    Quota variable. La quota variable modula els imports en funció del volum d’aigua 
subministrada segons els següents trams: 

         Primer tram: fins a 18 m3 per trimestre (200 l/dia) 

         Segon tram: de 19 fins a 36 m3 per trimestre (201-400 l/dia) 

         Tercer tram: de 37 fins a 54 m3 per trimestre (401-600 l/dia) 

         Quart tram: més de 54 m3 per trimestre (més de 600 l/dia) 

En cas que el període entre lectures sigui diferent a un trimestre (90 dies), s’augmentaran o 
disminuiran els metres cúbics de cada tram de forma directament proporcional en funció dels 
dies transcorreguts entre les dues lectures de comptador. 

En cas de subministraments domèstics individuals en els quals hi hagi més de tres persones 
empadronades a l’immoble, es majoraran els trams de consum de la següent forma: 

         Primer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada 

         Segon tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada 

         Tercer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada 

No es majoraran els trams de consum de subministraments múltiples. 

  

Article 6. Tarifa pel servei de clavegueram en cas de subministrament d’aigua mitjançant 
comptador 

La tarifa de clavegueram, en cas de subministrament d’aigua mitjançant comptador, consta de 
dos termes, una quota fixa i una quota variable, que aniran en funció dels següents criteris: 

  

a)    Quota fixa. La quota fixa de clavegueram s’establirà per a cada trimestre, en funció del 
nombre d’immobles subministrats. No es consideren fraccions de període de facturació. 

b)    Quota variable. La quota variable modula els imports en funció del volum d’aigua 
subministrada segons els següents trams: 

         Primer tram: fins a 18 m3 per trimestre (200 l/dia) 

         Segon tram: de 19 fins a 36 m3 per trimestre (201-400 l/dia) 

         Tercer tram: de 37 fins a 54 m3 per trimestre (401-600 l/dia) 

         Quart tram: més de 54 m3 per trimestre (més de 600 l/dia) 

En cas que el període entre lectures sigui diferent a un trimestre (90 dies), s’augmentaran o 
disminuiran els metres cúbics de cada tram de forma directament proporcional en funció dels 
dies transcorreguts entre les dues lectures de comptador. 

En cas de subministraments domèstics individuals en els quals hi hagi més de tres persones 
empadronades a l’immoble, es majoraran els trams de consum de la següent forma: 

         Primer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada 

         Segon tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada 

         Tercer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada 

No es majoraran els trams de consum de subministraments múltiples. 

  

Article 7. Tarifa pel servei de subministrament d’aigua en cas de consums alçats 
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Actualment no es contracten els subministraments d’aigua en cas de consums alçats i tan sols 

s’utilitza aquesta tarifació en cas de contractes antics o bé en cas que, per qualsevol motiu 

justificat, no es pugi realitzar la facturació d’un subministrament per lectura directa de 

comptador o bé per altres mitjans d’estimació de consum. 

La tarifa de subministrament d’aigua en cas de consum alçat consta d’un únic terme, un quota 

fixa que s’estableix per a cada trimestre, i que es considera en funció de l’ús i del nombre 

d’immobles subministrats. No es consideren fraccions de quota en cas de períodes de 

facturació inferiors al trimestre. 

  

Article 8. Tarifa pel servei de clavegueram en cas de subministrament d’aigua per consums 

alçats o en cas que el subministrament d’aigua no sigui gestionat per l’Entitat 

La tarifa de clavegueram, que només s’aplicarà en els supòsits indicats al primer paràgraf de 

l’article anterior d’aquesta Ordenança, consta d’un únic terme, un quota fixa que s’estableix per 

a cada trimestre, i que es considera en funció de l’ús i del nombre d’immobles subministrats. No 

es consideren fraccions de quota en cas de períodes de facturació inferiors al trimestre. 

En cas dels àmbits en què el subministrament d’aigua no sigui gestionat per Nostraigua, però 

que aboquin les aigües residuals que generen a un clavegueram en baixa municipal, 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp serà l’ens que emeti les liquidacions als propietaris dels 

immobles del sector i tindrà la naturalesa jurídica de taxa. 

  

Article 9. Tarifes per altres serveis 

Les tarifes que s’aplicaran per altres serveis no inclosos a l’apartat anterior, hauran d’estar 

justificades per mitjà dels preus que figurin a l’annex d’aquesta ordenança. En cas de serveis 

prestats no previstos en aquest annex, caldrà justificar els preus aplicats amb les factures de 

les empreses de subministraments, serveis o obres que sigui necessari contractar. 

A les factures emeses per la prestació d’altres serveis s’indicarà, clarament, la naturalesa dels 

mateixos, així com la justificació de l’aplicació dels diferents preus unitaris. 

  

Article 10. Tarifa social 

Els abonats per ús domèstic que siguin beneficiaris de la tarifa social regulada a l’article 40, de 

la Llei 7/2011, de 27 de juliol, els serà d’aplicació una reducció del 50% de les quotes fixes 

d’aigua i clavegueram. Aquesta bonificació s’aplicarà de forma automàtica a partir de la data en 

què l’Agència Catalana de l’Aigua comuniqui a l’ens gestor el compliment de les condicions per 

gaudir de la tarifa social. 
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CAPÍTOL TERCER. ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LA TARIFA 

  

Article 10. Establiment i modificació de la tarifa 

El Consell d’Administració de l’Entitat aprovarà una proposta de tarifes. Aquesta proposta de 

tarifes es traslladarà al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la seva aprovació 

inicial i incoació del corresponent expedient. 

Tal i com s’estableix a l’ordenament en matèria de política de preus, l’acord del Ple Municipal 

d’aprovació inicial de les tarifes, juntament amb l’estudi econòmic i la documentació 

complementària que sigui requerida, s’ha d’elevar a la Comissió de Preus de Catalunya per tal 

que, en funció de la modificació efectuada, emeti el pronunciament que correspongui per a 

cada expedient. 

Un cop l’òrgan competent, d’acord amb la legislació de règim local, aprovi les tarifes, en donarà 

publicitat, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

El Consell d’Administració de l’Entitat pot aprovar, sense necessitat de cap acord municipal 

posterior, els preus aplicables per aquells serveis o treballs que pugi prestar en règim de 

concurrència. 

Les tarifes vigents figuren en un annex d’aquesta ordenança. 

  

  

CAPÍTOL QUART. PAGAMENT DE LA FACTURACIÓ 

  

Article 11. Termini i formes de pagament 

La forma habitual del pagament és la domiciliació bancària, al número de compte facilitat per 

persona abonada. La devolució per impagament d’una domiciliació, habilita l’empresa per 

procedir a trametre un nou càrrec a l’entitat bancària o d’estalvi, o bé passar el tràmit que es 

regula en l’article següent. 

Així mateix, l’obligat al pagament també pot efectuar-lo en efectiu o bé per qualsevol 

mecanisme telemàtic que s’estipuli i que s’indiqui a la factura o el document de pagament que li 

lliuri Nostraigua. En cas de rebuts no domiciliats, el pagament s’haurà d’efectuar en el termini 

de 30 dies naturals, comptats des de la data d’emissió de la factura. 

Si l’abonat no fa efectiu l’import en el termini assenyalat, l’import de la factura es veurà 

augmentat en un recàrrec per impagament, que haurà de cobrir les despeses generades per 

aquesta situació. 
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Article 12. Avís de suspensió 

12.1. Transcorregut el termini de pagament, passats 55 dies naturals de la data de factura, es 

notificarà al titular, per mitjà de carta certificada, que, si dins el termini indicat a la comunicació, 

que en cap cas podrà ser inferior a 10 dies hàbils, no realitza el pagament, es procedirà a la 

suspensió del subministrament. Les notificacions es realitzaran en el domicili indicat com 

adreça de notificacions per l’obligat al pagament. 

Quan no sigui possible efectuar la notificació per causes no imputables a l’Entitat i intentada 

aquesta en el domicili indicat per l’obligat al pagament, es procedirà a efectuar la notificació 

mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

La notificació refusada s’entendrà efectuada a tots els efectes. 

12.2. Al mateix temps que es tramita aquesta notificació a l’interessat, l’Entitat sol·licitarà a 

l’Àrea de Serveis Socials del Municipi de Mont-roig del Camp si l’interessat és susceptible 

d’estar en situació de pobresa energètica o bé si és susceptible d’acollir-se al Fons de 

Solidaritat de l’Aigua. 

12.3. Tot i el procediment definit per l’avís de suspensió de subministrament, en cas de 

l’existència d’una reglamentació d’ordre superior, s’haurà de procedir segons s’estableixi en la 

legislació vigent. 

12.4. L’emissió de la carta certificada indicada a l’apartat 1 d’aquest article determinarà 

l’exigibilitat del recàrrec 1 previst a l’apartat 4 de l’annex per cobrir les despeses derivades de 

l’inici del procés de suspensió. 

  

Article 13. Suspensió del subministrament 

13.1. En el cas que existeixi una resolució favorable per part de l’òrgan competent de l’Entitat, 

es notificarà l’esmentada resolució al titular. En aquesta segona notificació se li exposarà que 

disposa d’un termini de 5 dies naturals per poder realitzar el pagament del deute o que, en cas 

contrari, es procedirà a la suspensió del subministrament. La suspensió de subministrament es 

realitzarà en dia d’obertura de les oficines per tal de possibilitar la tramitació per al restabliment 

del servei. 

13.2. L’emissió de la resolució indicada a l’apartat 1 d’aquest article determinarà l’exigibilitat del 

recàrrec 2 previst a l’apartat 4 de l’annex per cobrir les despeses derivades de la tramitació del 

procés de suspensió. 

13.3. El servei es reiniciarà una vegada regularitzada la situació que va provocar-ne la 

suspensió. Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió del servei i de la seva 

reinicialització, aniran a càrrec de l’abonat. 
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13.4. No es reposarà el servei mentre no s’abonin a l’Entitat els deutes pendents, les despeses 

connexes i els dèbits ocasionats per la suspensió i la reposició del servei. 

13.5. Si la suspensió del subministrament fos produïda per falta de pagament i la situació es 

perllongués més de 90 dies des de la data de notificació o publicació al Butlletí Oficial de la 

Provincia, es donarà per finalitzat el contracte, sense perjudici dels drets de l’Empresa quant a 

l’exigència del pagament del deute i a la repercussió dels danys i els perjudicis. 

  

Article 14. Anomalies de funcionament de l’aparell de mesura 

Pel que fa a les anomalies o mal funcionament d’aparells de mesura s’estarà al que disposi el 

reglament regulador del servei que estigui vigent. 

  

Article 15. Subministraments municipals especials 

Als subministraments municipals especials que disposin de pòlissa de servei, el gestor dels 

serveis tan sols hi aplicarà els tributs que els hi siguin d’aplicació, però no meritarà cap import 

en funció de quota fixa o consum d’aigua subministrada. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL  

Pel que fa a la resta de supòsits de suspensió de subministrament, així com les que facin 

referència a la facturació del servei, que no estiguin previstes en aquesta ordenança, es regiran 

pel que estableixi el reglament regulador del servei que estigui vigent. 

  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, es consideraran derogades les anteriors 

ordenances, fiscals i no fiscals, en tot allò que es prevegi o s’oposi al que preveu i regula 

aquesta ordenança. 

  

DISPOSICIÓ FINAL  

Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2017 i afectarà els consums que 

es facturin a partir d’aquesta data, sempre i quan hagi estat publicada, prèviament, al Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona, i ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o 

derogació expresses. 
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ANNEX DE TARIFES 

TARIFES APLICABLES PER A L’ANY 2017 

  

1.a.- SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

  

ÚS DOMÈSTIC, COMUNITARI, PISCINES O JARDINS, COMERCIAL O INDUSTRIAL EN 
SÒL URBÀ  

  
QUOTA FIXA €/TRIMESTRE (base imposable) 
COMPTADOR 13 mm 14,850 € 
COMPTADOR 20 mm 38,250 € 
COMPTADOR 25 mm 57,380 € 
COMPTADOR 32 mm 81,590 € 
COMPTADOR 40 mm 101,990 € 
COMPTADOR 50mm 127,480 € 
COMPTADOR 65 mm 159,360 € 
COMPTADOR 80 mm 199,200 € 
COMPTADOR 100 mm 249,320 € 
CONSUM €/M3 (base imposable) 
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 1) 0,240 € 
18 – 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 2) 0,320 € 
36 – 54 M3 /ABONAT /TRIM 1,050 € 
MÉS DE 54 M3/AB/TRIM 1,380 € 
TRAM DE FUITA (PRIMER TRAM O TRAM BÀSIC) 0,550 € 

  

  

USOS EN SÒL NO URBÀ I ÚS PROVISIONAL 

  
QUOTA FIXA €/TRIMESTR (base imposable) 
COMPTADOR 13 mm 26,73 € 
COMPTADOR 20 mm 68,85 € 
COMPTADOR 25 mm 103,28 € 
COMPTADOR 32 mm 146,86 € 
COMPTADOR 40 mm 183,58 € 
CONSUM €/M3 (base imposable) 
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 1) 0,240 € 
18 – 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 2) 0,320 € 
36 – 54 M3 /ABONAT /TRIM 1,050 € 
MÉS DE 54 M3/AB/TRIM 1,380 € 
TRAM DE FUITA (PRIMER TRAM O TRAM BÀSIC) 0,550 € 

  
En cas de comptadors que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes 
quotes fixes, de comptador de 13 mm, com unitats urbanes existeixin a l’immoble, més una 
unitat més, del diàmetre del comptador general instal·lat, en concepte de subministrament 
comunitari, i es mantindran invariables els trams de consum com si es tractés de 
subministraments individuals. 

  

En cas de comptadors que abasteixin una zona comunitària sense abastir cap habitatge, la 
comunitat podrà sol·licitar una tarifa de subministrament d’aigua tipus múltiple, amb tantes 
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unitats abastides com unitats urbanes conformin la comunitat. La quota fixa d’aquests 
subministraments es computarà com la quota fixa del diàmetre del comptador abastit, més 
tantes quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, amb una reducció del 50% 
de la quota d’aquestes últimes. 

  

El volum que excedeixi el consum habitual en casos de fuita per causes no imputables a 
negligència de l’abonat, es facturarà al preu del tram que s’explicita com a tram de fuita 
(primer tram o tram bàsic). 

  

  
CONSUMS ALÇATS PER A QUALSEVOL ÚS (Actualment no es contracten) 

  
IMMOBLE SUBMINISTRAT €/TRIMESTRE (base imposable)) 
Apartaments, estudis, bungalows, habitatges 190,0000 € 
Xalets 190,0000 € 
Restaurants, guinguetes 190,0000 € 
Bars 190,0000 € 
Supermercats 190,0000 € 
Botigues, comerços, oficines, tallers, solars 190,0000 € 
Perruqueries 190,0000 € 
Fleques i pastisseries 190,0000 € 
Piscines i jardins 190,0000 € 
Altres no especificats 190,0000 € 

  
En cas de consums alçats que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes 
quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, més una unitat més en concepte 
de subministrament comunitari. 

  

En cas de consums alçats que abasteixin una zona comunitària, es computaran tantes 
quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble. 

  

  
ÚS ESPECIAL. SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS 

  
DISPONIBILITAT DEL SERVEI €/TRIMESTRE (base imposable) 
COMPTADOR 65 mm 20,45 € 
COMPTADOR 80 mm 33,77 € 
COMPTADOR 100 mm 55,77 € 

  
La disponibilitat del servei inclou el subministrament d’aigua anual equivalent al valor d’una 
desena part del diàmetre del comptador, en m3, per a realitzar les comprovacions 
necessàries del sistema, sempre previ avís a l’Entitat Subministradora, i no inclou una 
garantía de pressió superior a la mínima de servei que estableix el Reglament. 

  

El volum d’aigua que excedeixi de l’especificat, i que no s’hagi utilitzat en cas d’emergència 

justificada de forma fefaent, serà sancionat amb un import equivalent a 10,00 €/m3. 

  

1.b.- SERVEI DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS EN ALTA I EN BAIXA  

 PER A QUALSEVOL ÚS, EN ELS CASSOS EN QUÈ EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  
POTABLE EL GESTIONI LA L’ENTITAT I EL CONTRACTE NO SIGUI PEL SISTEMA 
D’ANALOGIA. 
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QUOTA FIXA €/TRIMESTRE (base imposable)) 
Qualsevol subministrament 7,500 € 
CONSUM €/M3 (base imposable) 
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 75%) 0,058 € 
18 - 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 50%) 0,116 € 
36 - 54 M3 /ABONAT /TRIM (TRAM BÀSIC) 0,232 € 
MÉS DE 54 M3/AB/TRIM 0,232 € 

  
En cas de comptadors que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes 
quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, més una unitat més en concepte 
de subministrament comunitari, i es mantindran invariables els trams de consum com si es 
tractes de subministraments individuals. 

  

En cas de comptadors que abasteixin una zona comunitària sense abastir cap habitatge, la 
comunitat podrà sol·licitar una tarifa de subministrament d’aigua tipus múltiple amb tantes 
unitats abastides com unitats urbanes conformin la comunitat. La quota fixa d’aquests 
subministraments es computarà com la quota fixa del diàmetre del comptador abastit més 
tantes quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, amb una reducció del 50% 
de la quota d’aquestes últimes. 

  

El volum que excedeixi el consum habitual en cassos de fuita per causes no imputables a 
negligència de l’abonat, no es facturarà en concepte de clavegueram 

  

  

QUALSEVOL ÚS, EN ELS CASSOS EN QUÈ EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE NO EL GESTIONI L’ENTITAT O QUE EL CONTRACTE SIGUI PEL SISTEMA 
D’ANALOGIA 

  

CLAVEGUERAM ALTA €/TRIMESTRE (base imposable) 
Per cada unitat urbana 20,75 € 

  
En cas de comptadors que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes 
quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, més una unitat més en concepte 
de subministrament comunitari. 

  
2- DRETS DE CONNEXIÓ, DRETS DE SERVEI I FIANCES 

  

2.a.- DRETS DE SERVEI D’AIGUA POTABLE, QUALSEVOL ÚS  

  

Diàmetre de comptador Base imp. 

Comptador d’aigua de 13 mm 108,06 € 

Comptador d’aigua de 20 mm 115,96 € 

Comptador d’aigua de 25 mm 162,03 € 

Comptador d’aigua de 32 mm 193,36 € 

Comptador d’aigua de 40 mm 278,25 € 

Comptador d’aigua de 50 mm 424,93 € 

Comptador d’aigua de 65 mm 654,40 € 

Comptador d’aigua de 80 mm 1.097,35 € 

  
Els subministraments contra incendis queden exempts dels drets de servei. 
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2.b.- PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR, QUALSEVOL ÚS 

  

Diàmetre de comptador Base imp. 

Comptador d’aigua de 13 mm 103,80 € 

Comptador d’aigua de 20 mm 112,85 € 

Comptador d’aigua de 25 mm 160,00 € 

Comptador d’aigua de 32 mm 188,00 € 

Comptador d’aigua de 40 mm 272,60 € 

Comptador d’aigua de 50 mm 422,53 € 

Comptador d’aigua de 65 mm 654,92 € 

Comptador d’aigua de 80 mm 1.080,62 € 

  

  
2.c.- FIANCES AIGUA POTABLE 

  

Diàmetre de comptador Base imp. 

Ús domèstic, comunitari, piscines, jardins, comercial o industrial en sòl 

urbà. Per a cada immoble 120,00 € 

Sol no urbà i provisionals, per a cada immoble 120,00 € 

Provisionals obres per a conjunts plurifamiliars. Per a cada immoble 120,00 € 

  

  
2.d.- DRETS DE CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM 

  

Drets de primera connexió al clavegueram Base imp. 

Per a cada immoble 167,00 € 

  
3- EXECUCIÓ D’ESCOMESES I HIDRANTS 

  
3.a.- ESCOMESES D’AIGUA POTABLE i HIDRANTS 

  
Escomeses d’aigua potable en carrer pavimentat Base imp. 
Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador 417,96 € 
Increment per metre lineal, fins a DN32, a partir dels 2 m de longitud 68,85 € 
Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador 546,48 € 
Increment per metre lineal, fins a DN40, a partir dels 2 m de longitud 75,73 € 
Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador 898,84 € 
Increment per metre lineal, fins a DN50, a partir dels 2 m de longitud 92,88 € 
Escomeses en carrer no pavimentat Base imp. 
Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador 317,96 € 
Increment per metre lineal, fins a DN32, a partir dels 2 m de longitud 52,00 € 
Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador 446,48 € 
Increment per metre lineal, fins a DN40, a partir dels 2 m de longitud 61,00 € 
Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador 692,36 € 
Increment per metre lineal, fins a DN50, a partir dels 2 m de longitud 72,00 € 
Hidrants per a ús exclusiu de bombers Base imp. 
Subministrament i col·locació d’hidrant per a ús exclusiu de bombers, connexió 
DN100 i una sortida ràcord Barcelona DN70. Inclou connexió a xarxa i vàlvula 
DN100 877,73 € 
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Subministrament i col·locació d’hidrant per a ús exclusiu de bombers, connexió 
DN100 i dues sortides ràcord Barcelona DN70. Inclou connexió a xarxa i vàlvula 
DN100 1.228,82 € 

  
3.b.- ESCOMESES DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS 

  
Escomeses de clavegueram en carrer pavimentat Base imp. 
Arqueta registre d’escomesa de clavegueram (no inclou localització d’escomesa) 419,65 € 
Escomesa de menys de 3 metres de longitud  828,85 € 
Escomesa de 3 a 4 metres de longitud 978,89 € 
Escomesa de 4 a 5 metres de longitud 1.128,93 € 
Escomesa de 5 a 6 metres de longitud 1.278,97 € 
Increment per metre lineal a partir dels 6 metres de longitud 136,40 € 
Escomeses en carrer no pavimentat Base imp. 
Arqueta registre d’escomesa de clavegueram (no inclou localització d’escomesa) 359,65 € 
Escomesa de menys de 3 metres de longitud  726,72 € 
Escomesa de 3 a 4 metres de longitud 847,50 € 
Escomesa de 4 a 5 metres de longitud 967,84 € 
Escomesa de 5 a 6 metres de longitud 1.088,16 € 
Increment per metre lineal a partir dels 6 metres de longitud 109,40 € 

  
4- ALTRES TARIFES DE SERVEI 

  
Concepte Base imp. 
Subministrament de clau giratòria 800,00 € 
Abonament de clau giratòria subministrada per l’Entitat 700,00 € 
Desprecintat i posterior precintat de comptadors 35,60 € 
Subministrament i col·locació de clau de pas anterior al comptador 50,85 € 
Subministrament i col·locació de clau de pas posterior al comptador (inclou vàlvula de 
retenció) 72,03 € 
Verificació de comptador per personal de l’Entitat (comptador instal·lat en sèrie) 63,56 € 
Despeses generades per a verificació oficial de comptador 95,34 € 
Reposició de comptador per precinte d’instal·lació i reinici de subministrament precintat 72,03 € 
Desconnexió de clau de presa d’escomesa d’aigua 76,26 € 
Reconnexió clau de presa d’escomesa d’aigua 76,26 € 
Desconnexió i anul·lació des de vorera d’escomesa d’aigua 106,26 € 
Reposició d’escomesa d’aigua anul·lada des de vorera 106,26 € 
Retirada de clau de pas de bateria i col·locació de placa 76,26 € 
Reposició de placa de clau de pas (2a vegada i posteriors) 76,26 € 
Precinte de connexió al clavegueram 106,26 € 
Desprecintat d’escomesa de clavegueram i reposició del servei 237,96 € 
Subministrament de tapa de comptador de paret (1 comptador) 55,09 € 
Subministrament de tapa de comptador de paret (2 – 3 comptadors) 122,88 € 
Subministrament de tapa de comptador de paret (4 – 5 comptadors) 135,59 € 
Subministrament de tapa de comptador de paret i terra (fosa dúctil) 82,25 € 
Hora d’inspecció tècnica (mínim 1 hora) 29,66 € 
Hora d’encarregat (obra civil i/o fontaneria) 33,89 € 
Hora d’oficial (obra civil i/o fontaneria) 25,42 € 
Hora d’ajudant (obra civil i/o fontaneria) 21,19 € 
Equip acústic per a la detecció de possibles fuites (preu per cada hora de servei) 42,37 € 
Hora d’equip mixt d’aigua a alta pressió i aspiració de llots a pressió  114,41 € 
M3 estimats d’aigua no facturada en cas de malmesa de xarxa pública 1,38 € 
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Emissió de certificat de companyia (a partir del segon certificat en menys de 2 anys) 6,02 € 
Despeses generades per notificació d’impagament de rebut dins el termini establert, o 
per l’incompliment en el pagament d’algun termini de fraccionament (recàrrec 1) 6,35 € 
Despeses generades per la tramitació del procediment de suspensió (recàrrec 2) 25,42 € 
Gestió notificació carta certificada 4,35 € 
Gestió notificació burofax estàndard 8,03 € 
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut 20,34 € 
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut i avís de rebuda 25,07 € 
Fiança per reposició del servei en cas de manipulació d’instal·lacions (1a vegada) 400,00 € 
Fiança per reposició del servei en cas de manipulació d’instal·lacions (2a vegada) 2.000,00 € 

Nota: tots els preus reflectits en aquestes tarifes són base imposable, sense impostos, cànons 
o taxes. 

  

2.    Aprovar la memòria justificativa d’aquestes tarifes que s’acompanya com a document 

annex. 

3.    Donar compte de les tarifes aprovades davant la Comissió de preus de Catalunya. 

4.    Sotmetre aquest acord i el text de les tarifes a informació pública, mitjançant anunci al 

tauler d’edictes i publicació al BOPT i al DOGC durant un termini de 30 dies, dins el qual els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

5.    En el cas que no es presentin al·legacions o reclamacions durant el període d’informació 

pública, l’esmentada modificació s’entendrà aprovada definitivament. 

  

Peu de recurs 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

5. Via Pública i Serveis Generals. Expedient 4422/2017. Notificar a BASE Gestió 
d'Ingressos, si s'escau, l'aprovació de l'Ordenança reguladora de les tarifes del 
servei de subministrament d'aigua, del servei de clavegueram i d'altres serveis del 
cicle integral de l'aigua per aplicar-les a partir de l'1 de juliol de 2017. 

 
Sr. Alcalde:  I aquest  punt  és notificar a BASE, diguéssim, aquesta nova ordenança. Aquesta 
és, perdó, sí, no, però...sí... Sí, ho pot aclarir, si us plau? 
 
Sr. Secretari: Sí, és a dir, entenc que ara s’ha votat el punt 5. Llavors, el punt 4 també s’hauria 
de votar perquè s’acorda notificar a BASE aquesta nova ordenança reguladora de les tarifes. 
Perquè, en tot cas, en els antecedents figura que hi ha un conveni anterior i que el Ple, al 2012, 
va acordar inicialment les tarifes de servei i tal... Hi ha uns antecedents que són acords de Ple 
i, per tant, en aquest sentit, convindria que l’acord també fos plenari. 
 
Sr. Gallardo: Dit d’una altra manera, fins ara, BASE estava cobrant en nom de l’Ajuntament, 
l’Ajuntament va ampliar el perímetre de cobrament per Nostraigua, i ho estava cobrant sota la 
sistemàtica de taxa, tot i que no ho teníem prou definit des del punt de vista jurídic, com la 
majoria dels municipis. Què passa ara? S’aprova una ordenança en la qual es defineix que això 
és un preu, una tarifa. Llavors, BASE no pot cobrar tarifes perquè cobra tributs, cobra taxes, 
cobra impostos, cobra quotes, cobra tot aquest tema. Llavors, el que es diu a BASE és que 
hem aprovat aquestes noves ordenances, en aquestes noves ordenances el concepte passa a 
ser diferent ja de forma clara, passa a ser una tarifa, un preu, que econòmicament ningú ho 
notarà, amb un règim jurídic diferent, perquè ara no parlarem d’executiva, ni de voluntària, 
parlarem del que passa en qualsevol altre municipi amb el rebut de l’aigua o qualsevol rebut, el 
de la llum, telefonia, etcètera, és un subministrament amb el seu propi sistema de recaptació i 



20 
 

amb el seu propi sistema de constrenyiment en el cas d’impagament i que BASE, per tant, ha 
d’estar notificada a fi efecte que deixi de realitzar la recaptació, que la farà directament 
Nostraigua amb els seus propis mitjans. Llavors, primer, en els sentit que ja ha indicat el Sr. 
Alcalde, aprovar l’ordenança i, després, aprovar l’acord de remetre aquesta ordenança perquè 
prengui els efectes oportuns BASE i deixi de cobrar a partir, Ferran, de l’1 de juliol, no? 
Correcte. 
 
Sr. Pellicer: Bàsicament, aquestes modificacions són perquè a partir de l’1 de juliol Nostraigua 
cobrarà directament a l’usuari. Llavors, s’ha hagut de fer aquests canvis i, dintre d’aquests 
canvis, el més significatiu és el que ha dit el Sr. Alcalde, aprovar una tarifa social per situacions 
de persones que tinguin una situació difícil avalada pels Serveis Socials, és a dir, és l’únic canvi 
significatiu, tot el demés són temes administratius per notificar a BASE o acabar dient a BASE 
“vostè a partir de l’1 de juliol ja no cobrarà, que és el trimestre que comença”. Aquests són els 
punts.  
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta o aclariment? No? Votaríem, doncs, el punt  ara. Vots en contra? 
Abstencions? La resta, vots a favor, doncs. Quedaria, doncs, el punt aprovat. 

 

Identificació de l’expedient:  Ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua i clavegueram exercici 2017 

Expedient núm.:    Serveis interns/ Secretaria General/Serveis Generals  

Exp: 3626/2017 

Tràmit:      Ordinari 

  

Fets: 

1.    En ús de la facultat d’autoorganització dels ens locals, correspon a l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp establir la forma de gestió dels serveis públics de subministrament d’aigua 
potable i de clavegueram d’aigües residuals. Els serveis públics de subministrament 
d’aigua potable i de clavegueram d’aigües residuals els presta l’Entitat Pública Empresarial 
per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua), com a forma directa de serveis 
públics, que té la condició d’ens gestor dels serveis. 

2.    En data 23 de maig de 2001 es signa el “Conveni regulador de la delegació de facultats de 
gestió i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a favor de la 
Diputació de Tarragona” per mitjà del qual es concreta la realització, per part de la 
Diputació de Tarragona, de la funció de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret 
públic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb l’abast establert als acords plenaris de 
les respectives corporacions i en el qual s’estableix que la Diputació de Tarragona pot 
exercir aquestes funcions mitjançant un ens instrumental constituït per aquesta finalitat. 

3.    En data 10 de gener de 2012 es signa el document “Annex 1 del Conveni regulador de la 
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a favor de la Diputació de Tarragona”. En aquest 
annex s’estableix que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp delega, entre altres, la 
recaptació en període voluntari i en període executiu de les “taxes i preus públics” de 
clavegueram i subministrament d’aigua. 

4.    El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 20 
de desembre de 2012 va acordar aprovar inicialment les tarifes del Servei d’Aigua Potable i 
Clavegueram d’Aigües Residuals del municipi de Mont-roig del Camp per a l’exercici 2013. 
Un cop formalitzats els tràmits de les publicacions d’aquestes resolucions, i traslladat 
l’acord a la Comissió de Preus de Catalunya, les tarifes del servei es van aplicar a partir 
dels consums del segon trimestre de l’exercici 2013. 

5.    El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió de data 20 de desembre 
de 2013 va adoptar l’acord de requerir a BASE – Gestió d’Ingressos, perquè realitzi la 
recaptació de les tarifes, taxes i altres ingressos de dret públic que s’exigeixin per la 
prestació del servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals, a 
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nom de l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua, amb NIF 
Q4300259A, a partir de la recaptació del quart trimestre de l’exercici 2013. 

6.    El Consell d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua), 
en la seva sessió ordinària de data 6 d'abril de 2017, adopta l’acord d’aprovar l’ordenança 
reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i 
d’altres serveis del cicle integral de l’aigua. El text de l’ordenança aprovada, i les tarifes que 
l’acompanyen, és el que es transcriu a la proposta. 

7.    La Regidoria de Serveis de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp signa, en data 7 d’abril de 
2017, la proposta d’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament 
d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua del municipi 
de Mont-roig del Camp, que serà d’aplicació a partir de la facturació de l’1 de juliol de 2017. 
En aquestes ordenances per a la convocatòria del proper Ple municipal en la qual 
s’estableix la naturalesa jurídica de preu privat a les tarifes que s’hi preveuen. 

8.    En data 18 d’abril de 2017 el gerent de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua 
emet informe, el cos del qual es transcriu a continuació: 

  

  

EXPOSICIÓ 

  

A l’annex 1 del Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a favor de la 
Diputació de Tarragona, signat en data 10 de gener de 2012, s’estableixen, entre altres, les 
següents delegacions de funcions: 

a)     Apartat 2.  

Delegació en període voluntari dels ingressos de dret públic corresponents a la 
taxa de clavegueram i a la taxa de subministrament d’aigua. 

b)    Apartat 3.  

Delegació en període executiu dels ingressos de dret públic corresponents a la 
taxa de clavegueram i a la taxa de subministrament d’aigua. 

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió de data 20 de desembre 
de 2013 va adoptar l’acord de requerir a BASE – Gestió d’Ingressos, perquè realitzi la 
recaptació de les tarifes, taxes i altres ingressos de dret públic que s’exigeixin per la 
prestació del servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals, a 
nom de l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua, amb NIF 
Q4300259A, a partir de la recaptació del quart trimestre de l’exercici 2013. Implícitament es 
considerava d’aplicació el conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona. 

L’ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua, del servei de 
clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua, aprovada pel Consell 
d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua, en la seva sessió 
ordinària de data 6 d’abril de 2017, estableix al seu punt 2 que “les tarifes regulades en 
aquesta Ordenança tenen naturalesa d’ingrés o preu privat, i resten subjectes a les 
prescripcions civils i mercantils. Per aquest motiu, queda expressament exclosa l’aplicació 
de la normativa tributària, pel que fa a la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de 
l’esmentat ingrés”.  

La modificació de la naturalesa jurídica de la contraprestació que els usuaris han de meritar 
al gestor dels serveis provoca que no pugui ser d’aplicació el conveni signat, atès que es 
reflecteix clarament que la delegació de funcions és per a ingressos considerats com a 
taxes, on és d’aplicació la normativa tributària als procediments de liquidació i recaptació de 
l’ingrés. 

  

CONCLUSIONS 

  

Per tot el que s’ha exposat, es proposa el següent: 



22 
 

1.     Notificar a l’organisme BASE, Gestió d’Ingressos, que a partir de l’entrada en vigor de 
la nova Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua, del 
servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua la recaptació de la 
facturació del servei l’efectuarà directament l’EPE per la gestió del Cicle Complet de 
l’Aigua (Nostraigua) amb mitjans propis. 

2.     Requerir a l’organisme BASE, Gestió d’Ingressos i a l’EPE per la gestió del Cicle 
Complet de l’Aigua (Nostraigua) per al que coordinin la gestió de la recaptació de les 
facturacions emeses amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova ordenança. 

  

 9. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de 21 d'abril de 2017. 
 

Fonaments de dret: 

1.   Estatuts de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua relatiu al procediment per la 
seva modificació. 

2.   Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

3.   Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

4.   Llei 58/2003, de 17d e desembre, General Tributaria. 

5.   Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible. 

6.   Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

  

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

mixt i C’s) i 6 abstencions (grups municipals: PDeCAT; ERC) acorda: 

1.   Notificar a l’organisme BASE, Gestió d’Ingressos, que a partir de l’entrada en vigor de la 

nova Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua, del servei 

de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua la recaptació de la facturació 

del servei l’efectuarà directament l’EPE per la gestió del Cicle Complet de l’Aigua 

(Nostraigua) amb mitjans propis. 

  

2.    Requerir a l’organisme BASE, Gestió d’Ingressos i a l’EPE per la gestió del Cicle Complet 

de l’Aigua (Nostraigua) per al que coordinin la gestió de la recaptació de les facturacions 

emeses amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova ordenança. 

 

Peu de recurs 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 

6. Turisme. Expedient 4414/2017. Aprovació d’Ordenança municipal reguladora 
(Platges) 

 
Sr. Alcalde: El punt 6 es retiraria de l’ordre del dia. El de l’ordenança municipal reguladora de 

platges es retira. 
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Sra. Aragonès:  Podríem saber el motiu de la retirada...? 
 
Sr. Alcalde: Sí, perquè hem vist diferents errades i volíem mirar-ho bé i, segurament, passarà al 
Ple d’aquí 15 dies. Perquè es van detectar.... i per no fer exposició pública i...doncs es vol 
estudiar millor. 
 
Sra. Aragonès: Perdoni, nosaltres els haguéssim agraït que ens ho haguessin pogut avançar 
perquè, clar, hem estudiat el reglament una mica intensament per veure si el podíem compartir 
i emetre un vot positiu, que es tractava, suposo, de que l’Oposició també pogués donar suport 
en aquest reglament. Bé, només dir que si passés en una altra ocasió un tema similar, ens ho 
poguessin avançar. 
 
Sr. Alcalde: Jo li convido a que aquest estudi, si vol, abans de la Comissió Informativa, inclús, 
es pot reunir amb la regidora i debatre aquestes coses que vostès han detectat, que a lo millor 
coincideixen moltes, però, si més no, aquesta feina que han fet, evidentment, que no quedi en 
un sac. 

Aquest punt es deixa damunt la taula per un major estudi.  

7. Intervenció. Expedient 1537/2017. Donar compte del Decret número 470/2017 d' 

Aprovació de la liquidació del pressupost de L'Ajuntament de l'exercici 2016. 

Sr. Alcalde: És donar compte, en aquest cas, del decret número 470/2017 de l’aprovació de la 
liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament de l’exercici 2016. Aquest punt és simplement 
donar compte però el regidor farà una breu explicació.  
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Molt breu explicació, atès que ja es va exposar el punt a la 
Comissió Informativa. Indicar que, com és preceptiu, s’ha confeccionat l’estat de liquidació del 
pressupost de 2016, les principals dades són: que presenta un resultat pressupostari positiu 
d’1,4 milions d’euros; el romanent de Tresoreria és positiu també amb 2,5 milions d’euros; el 
període mig de pagament es situa molt per sota del màxim previst legalment... és, d’acord amb 
la normativa en matèria de morositat d’operacions comercials es dóna un termini de 30 + 30 
dies pel seu compliment i estem pagant dins del període de reconeixement de factura, o sigui, 
que estem pagant abans de que s’iniciï el període de pagament ordinari, amb la qual cosa, si 
vostès es miren l’informe d’intervenció, surt un període mig de pagament negatiu, no és que 
s’estigui pagant malament sinó que s’està pagant per sota del 30 + 30 dies, s’estaria pagant a 
25 dies de la data de reconeixement de factura, no de pagament; els fons líquids de Tresoreria 
es situen en 4,78 milions d’euros; i el rati d’endeutament se situa consolidat en el 57%. La qual 
cosa, són unes xifres prou satisfactòries que confirmen la normalitat del desenvolupament 
pressupostari, econòmic i patrimonial de l’Ajuntament. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta o aclariment? No? Passaríem al següent punt.  

DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 470/2017 

ANTECEDENTS 

  

1.1 En data  13/2/2017 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 
corporació. 

1.2. En data 30/3/2017 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
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1.3 En data 30/3/2017 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del 
deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016. 

1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat:  

  

1.4.1. Pressupost de despeses:  

1. Exercici en curs:   
Pressupost inicial de despeses:      18.590.607,00    
Modificacions de despeses:        9.278.120,36    
Pressupost definitiu de despeses:      27.868.727,36    
Despeses compromeses:      24.442.082,70    
Obligacions reconegudes Netes:      19.385.904,18    
Pagaments realitzats:      17.110.601,19    
Obligacions pendents de pagament:        2.275.302,99    
    

2.  Exercicis tancats :   

           948.169,08    

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 
                            
-      

Pagaments realitzats:           931.371,46    

 
             
16.797,62    

    
CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:             2.292.100,61    
    

  

1.4.2. Pressupost d’ingressos: 

1. Exercici en curs:   
      18.590.607,00    

        9.278.120,36    
      27.868.727,36    

Drets reconeguts:      21.723.744,75    
Drets anul·lats:           781.252,74    
Recaptació neta:      17.773.968,99    
Drets pendents de cobrament:        3.124.964,81    
    

2. Exercicis tancats :   

      11.008.660,41    
Baixes:           888.431,53    
Recaptació:        2.292.113,88    
Drets pendents de cobrament al final de 

        7.561.583,84    
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1.4.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

  

  
      

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
rec. Netes Ajustos Resultat 

Pressupostari 

                

  

a. 
Operacions 
corrents 

  18.212.329,89 15.384.342,95   2.827.986,94 

  
b. Operacions 
de capital 

1.143.466,62 2.586.654,00 
  

-1.443.187,38 

1. Total 
operacions 
no 
financeres 
(a+b) 

  

    

19.355.796,51 17.970.996,95 

  

1.384.799,56 

  c. Actius 
financers 

  

  

54.601,64 13.300,00 

  

41.301,64 

  
d. Passius 
financers   

1.488.535,65 1.401.607,23 
  

86.928,42 

2. Total 
operacions 
financeres 
(c+d) 

  

    

1.543.137,29 1.414.907,23 

  

128.230,06 

I. RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI (I=1+2) 

  

  

20.898.933,80 19.385.904,18 

  

1.513.029,62 

AJUSTOS:               
  3. Crèdits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per a despeses grals. 360.528,09   

  
4. Desviacions de finançament 
negatiu de l'exercici   

1.424.664,93 
  

  
5. Desviacions de finançament 
positiu de l'exercici   

1.914.998,04 
  

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) 

  

-129.805,02 

  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 

  

  

1.383.224,60 
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1.4.4. Romanent de tresoreria: 

  

            
COMPONENTS   

      
IMPORTS 
ANY 2016 

1. (+) Fons líquids         4.786.875,62 
2. (+) Drets pendents de 
cobrament 

  
      

10.943.726,4
1 

  (+) del pressupost corrent 
    

3.124.964,8
1 

  

  (+) de pressupostos tancats 
    

7.561.583,8
4 

  

  
(+) d'operacions no 
pressupostàries 

    257.177,76 
  

3. (-) Obligacions pendents de 
pagament  

  
      5.342.570,98 

  (+) del pressupost corrent 
    

2.275.302,9
9 

  

  (+) de pressupostos tancats     16.797,62   

  
(+) d'operacions no 
pressupostàries 

    
3.050.470,3

7 
  

4. (+) Partides pendents 
d'aplicació 

  
      -61.976,06 

  
(-) cobraments efectuats 
pendents d'aplicació definitiva 

    94.079,25 
  

  
(+) pagaments efectuats 
pendents d'aplicació definitiva 

    32.103,19 
  

I. Romanent de tresoreria total (1 
+ 2 - 3 + 4) 

  
      

10.326.054,9
9 

II. Saldos de cobrament dubtós         5.698.561,46 
III. Excés de finançament afectat         2.079.060,38 
IV. Romanent de tresoreria per a 
despeses generals (I - II - III) 

  
      2.548.433,15 

  

No hi ha despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), ni creditors per 
devolucions d'ingressos (compte 418). 

1.4.5. Romanents de crèdit: 

El total de romanents de crèdit ascendeix a 8.482.823,18 €. Estan formats pels romanents 
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria  com a ajustos en l'estat del 
Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 2.079.060,38 € 

  

  - Incorporació obligatòria: 5.056.178,52 € 

  - Incorporació voluntària: 3.426.644,66 € 

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una 
vegada acordada la distribució del superàvit. 

  

1.5. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
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L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté 
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i 
la pressupostària. 

La liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Comptes consolidades) 
per l’exercici 2016  presenta un superàvit  per operacions no financeres, el qual una vegada 
practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de finançament de 1.036.978,64 euros. 

  

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   

Ingressos no financers 19.359.009,60 
Despeses no financeres 17.956.006,21 
Superàvit no financer 1.403.003,39 

Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -430.807,54 
PTE 66.475,80 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  1.693,01 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 18.994.677,86 
Despeses ajustades 17.957.699,22 
Capacitat de finançament 1.036.978,64 

  

1.6. Compliment de la regla de la despesa 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que es 
desprèn de la liquidació del 2016. 

La despesa computable de l'exercici 2016 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, 
les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que 
estableix la tercera edició 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. 
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Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual aplicarem la 
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2015 al 
2016 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i 
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 

  

La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Comptes consolidades) 
per l’exercici 2016 compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit en termes totals per a 
l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència 
existent és de 923.740,79 €. 

  

Concepte 
Liquidació 

exercici 2015 
Liquidació 

exercici 2016   

Suma cap.1 a 7 de despeses 
sense interessos 

16.066.183,82 17.826.097,47 
  

AJUSTOS (Càlcul despeses 
no financeres segons el SEC) 

0,28 0,00 
  

-Venda de terrenys i altres 
inversions reals. 

0,00 0,00 
  

+/-Inversions realitzades per 
compte d'un ens local. 

0,00 0,00 
  

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00   

+Aportacions de capital. 0,00 0,00   
+/-Assumpció i cancel·lació de 
deutes. 

0,00 0,00 
  

+/-Despeses realitzades a 
l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

0,00 0,00 
  

+/-Pagaments a socis privats 
realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

0,00 0,00 
  

+/-Adquisicions amb pagament 
ajornat. 

0,00 0,00 
  

+/-Arrendament financer. 0,28 0,00   

+Préstecs 0,00 0,00   
-Inversions realitzades per la 
Corporació local per compte 
d'altres Administracions 
Públiques 

0,00 0,00 

  

Altres 

0,00 0,00   

  

Despeses no financeres en 
termes SEC excepte 
interessos del deute 

16.066.184,10 17.826.097,47 
  

-Pagaments per transferències 
(i altres operacions internes) a 
altres ens que integren la 
Corporació Local 

3.839.619,64 4.167.312,37 

  

- Despesa finançada amb 
fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques 

709.378,99 2.704.793,13 
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Unió Europea   0,00   

Estat 0,00 0,00   

Comunitat Autònoma 290.348,38 2.043.177,41   

Diputacions 419.030,61 654.687,15   
Altres Administracions 

Públiques 
0,00 6.928,57 

  

- Transferències per fons dels 
sistemes de finançament 

  0,00 
  

 - Despesa finançada amb 
superàvit de la liquidació 

  0,00 
  

Total despesa computable a 
l'exercici (1) 

11.517.185,47 10.953.991,97 
  

Taxa de referència de creix. 
del PIB (2) 

0,018   
  

Despesa computable 
incrementada per la taxa de 
referència   

11.724.494,81   
  

+ canvis normatius que 
suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

153.237,95   
  

- canvis normatius que suposen 
decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   
  

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA 
DESPESA (EX. n-1) (4) 

11.877.732,76   
  

b) TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE  (Exercici n) 
(5) 

  10.953.991,97 
  

Marge de compliment   923.740,79   
% Variació de la despesa 
computable (5-1/1)   -4,89%   

  

  

1.7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 

1.7.1. Deute públic:  

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats  

El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
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    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 18.215.542,98 
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 
3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 18.215.542,98 
4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 10.596.286,43 
5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 58,17% 

  

  

1.7.2. Període mig de pagament 

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -5,20 dies.  

  

FONAMENTS DE DRET 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 

·       Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

       El resultat pressupostari de l’exercici 

       Els romanents de crèdit 

       El romanent de tresoreria 

  

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat. 
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L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del 
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del 
deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’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, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i 
del límit del deute.  

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

Per tant,  

RESOLC: 

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016. 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

  

8. Hisenda Expedient 3595/2017. Modificació de crèdits, modalitat de crèdit 
extraordinari 

Sr. Alcalde: Aquest és “Modificació de crèdit amb modalitat de crèdit extraordinari”. Si us plau, 
Sr... 
 
Sr. Gallardo: Bueno, perdó...  
 
Sr. Alcalde: Perdoneu, és que hi ha dos punts però, realment... Perdoneu, eh! 
 
Sr. Gallardo: Passaríem al punt 8 que és un punt d’Hisenda. És l’expedient 3595/2017 de 
modificació de crèdits amb modalitat de crèdit extraordinari. És un punt que es va comentar a la 
Comissió Informativa en el qual s’estableixen transferències de crèdit entre Nostreserveis i les 
empreses, a fi efecte... entre l’Ajuntament i les empreses, a fi efecte de fer les liquidacions 
corresponents de pagaments que està realitzant a nom de l’Ajuntament i que ja estaven 
pressupostats dins de la EPE en Nostreserveis.  
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Sr. Alcalde: Alguna pregunta o aclariment? No? D’acord. Vots en contra? Perdó. Vots en 
contra? Abstencions? I la resta, a favor. 

 

 

Identificació de l’expedient: Modificació de crèdits núm. 2/2017 per concessió de 

crèdits extraordinaris  finançats i suplement de crèdits 

finançats amb baixes i/o anul·lacions  

Núm. Expedient:  3595/2017   

Tràmit:  Ordinari  

  

Fets  

1.  Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no 

es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo  l’expedient modificació de crèdits. 

2. S’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits número 

2/2017 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides. 

3. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 2/2017, que ha de ser finançat 

amb anul·lacions o baixes d’altres partides  del pressupost vigent no compromeses amb 

destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre de 

sota. 

4. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser 

anul·lades. 

5. Vist l’informe de l’interventor de data 28 de març de 2017  

6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que 

ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del Reial 

Decret 500/1990, de 20 d’abril. 

7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 21 d'abril de 

2017. 

 

Fonaments de dret  

1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 

el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals, en matèria de pressupostos. 

3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la 

seva Aplicació a les Entitats Locals. 

5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

6. L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos 

de les entitats locals. 

7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb 

les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures per al 

Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

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

mixt i C’s) i 4 abstencions (grup municipal: PDeCAT) i 2 vots en contra (grup municipal: 

ERC) acorda: 

1. Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 2/2017 extraordinaris finançat amb 

baixes i/o anul·lacions d’altres partides, per a la realització de la despesa proposada 

conforme al detall següent: 

 CREDITS EXTRORDINARIS   

A)         Partides del pressupost de despeses que afecten a l’expedient. 

  

Any  Org. Prog. Econ. Descripció Inicials Augment Definitius 

2017 203 32300 22100 

NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT 
CENTRES DOCENTS LLAR 
INFANTS. ENERGIA 

0,00 8.400,00 8.400,00 

2017 203 34000 22100 
NOSTRESERVEIS. ADM. GRAL. 
ESPORT. ENERGIA 

0,00 35.400,00 35.400,00 

2017 203 34000 22103 
NOSTRESERVEIS. ADM. GRAL. 
ESPORT. CARBURANTS 

0,00 2.400,00 2.400,00 

        TOTAL 0,00 46.200,00 46.200,00 

  

Recurs financer. 

Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 

a)  Baixes  o anul·lacions 

Any  Org. Prog. Eco Descripció Inicials Baixes Definitius 

2017 203 32300 44903 

NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT 
CENTRES DOCENTS LLAR 
INFANTS.  

615.250,62 8.400,00 606.850,62 

2017 203 34000 44903 
NOSTRESERVEIS. ADM. GRAL. 
ESPORT. 

67.119,94 37.800,00 29.319,94 

        TOTAL 682.370,56 46.200,00 636.170,56 
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Per tant, a nivell de resum, 

  Augments IMPORT 

      

      

Cap. II DESPESES EN BÈNS I SERVEIS 46.200,00 

   TOTAL AUGMENTS 46.200,00 

Baixes Recursos financers emprats:    

      

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 46.200,00 

  TOTAL FINANÇAMENT 46.200,00 

  

1. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es 

presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que 

s’han indicat. 

 

9. Hisenda- Expedient 4243/2017. Crèdits Extraordinaris Finançats amb Càrrec al 

Romanent Líquid de Tresoreria de Conformitat amb l'Ordre EHA 3565/2008, de 3 de 

desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

Sr. Gallardo: El punt 9 és un altre expedient de modificació de crèdits, és l’expedient 4243/2017 
sobre crèdits extraordinaris finançats amb càrrega del romanent líquid de Tresoreria amb el 
qual, el que s’estableixen són modificacions de crèdit entre les empreses i EMSA i EMOMSA, 
d’acord? Per què? EMSA i EMOMSA estan fent encara la liquidació però surten, sobretot, 
subministraments que no s’han pogut donar de baixa i que surten a nom encara de les antigues 
empreses que estan en procés de liquidació. Llavors, es dóna de baixa el crèdit a l’EPE 
Nostreserveis i es passa l’alta de crèdit a EMSA i EMOMSA a fi efecte que puguin atendre 
aquests pagaments amb normalitat. És un tema purament mecànic.  
 
Sr. Pellicer: Es dóna aquesta situació perquè es va pressupostar el Pressupost de l’Ajuntament, 
tot, a través de Nostreserveis des de l’1 de gener hasta... tot l’any. Com va tindre que operar, 
degut a que no es va poder fer el canvi, hasta el dia 16 de gener, de l’1 al 15 va funcionar 
EMOMSA i EMSA i per això es fa aquesta modificació de canvi de... És a dir, no és que variï en 
res el pressupost, és un tema d’aquests 15 dies perquè es pugui liquidar l’empresa, pugui fer 
els pagaments que corresponguin. 
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta o aclariment? No? Per part d’Esquerra? No? Passaríem, doncs, a 
la votació. Vots en contra? Abstencions? I la resta, a favor. 

 

Identificació de l’expedient: Modificació de crèdits núm. 3/2017 per concessió de 

crèdits extraordinaris  finançats i suplement de crèdits 

finançats amb baixes i/o anul·lacions  

Núm. Expedient:  4243/2017   

Tràmit: Ordinari   
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Fets  

1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no 

es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo  l’expedient modificació de crèdits. 

2.    S’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris número 3/2017 amb càrrec a 

anul·lacions i/o baixes d’altres partides. 

3.    L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 3/2017, que ha de ser finançat 

amb anul·lacions o baixes d’altres partides  del pressupost vigent no compromeses amb 

destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre 

de sota. 

4.    Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser 

anul·lades. 

5.    Vist l’informe de l’interventor de data 11 d’abril de 2017  

6.    Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que  

ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del 

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 

7.    Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 21 d'abril 

de 2017. 

 

 

Fonaments de dret  

1.    Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

2.    Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 

les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

3.    Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

4.    L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat 

Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 

5.    Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

6.    L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de 

pressupostos de les entitats locals. 

7.    Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera 

amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures 

per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

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

mixt i C’s) i 4 abstencions (grup municipal: PDeCAT) i 2 vots en contra (grup municipal: 

ERC) acorda: 

  

1. Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 3/2017 extraordinaris finançat amb 

baixes i/o anul·lacions d’altres partides, per a la realització de la despesa proposada 

conforme al detall següent: 

 CREDITS EXTRORDINARIS   

A)         Partides del pressupost de despeses que afecten a l’expedient. 
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ANY ORG. PROG. ECON. Descripció Inicials Augments Definitius 

2017 173 15320 44900 EMOMSA.MANTENIMENT VIA 
PÚBLICA I SENYALITZACIÓ 0,00  24.476,03 24.476,03 

2017 173 16500 44900 EMOMSA .ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00  14.217,35 14.217,35 

2017 173 17100 44900 EMOMSA .PARCS I JARDINS 0,00  22.111,79 22.111,79 

2017 173 32300 44900 EMOMSA .FUNCIONAMENT CENTRES 
DOCENTS LLAR INFANTS 0,00  51,60 51,60 

2017 173 32301 44900 EMOMSA.FUNCIONAMENT CENTRES 
DOCENTS E. PRIMÀRIA 0,00  413,30 413,30 

2017 173 33300 44900 EMOMSA  .EQUIPAMENTS 
CULTURALS I MUSEUS 0,00  1.628,34 1.628,34 

2017 173 33800 44900 EMOMSA.FESTES POPULARS I 
CELEBRACIONS 0,00  3.469,45 3.469,45 

2017 173 34200 44900 EMOMSA .INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 0,00  2,98 2,98 

2017 173 16400 44901 EMSA.CEMENTIRIS I SERVEIS 
FUNERÀRIS 0,00  1.407,41 1.407,41 

2017 173 23100 44901 EMSA .SERVEIS SOCIALS 0,00  3.656,05 3.656,05 

2017 173 32300 44901 EMSA .FUNCIONAMENT CENTRES 
DOCENTS LLAR INFANTS 0,00  33.306,22 33.306,22 

2017 173 32301 44901 EMSA.FUNCIONAMENT CENTRES 
DOCENTS E. PRIMÀRIA 0,00  14.218,84 14.218,84 

2017 173 32600 44901 
EMSA 
.SERV.COMPL.EDUCACIÓ.TRANSPORT 
ESCOLAR 

0,00  723,58 723,58 

2017 173 33300 44901 EMSA  .EQUIPAMENTS CULTURALS I 
MUSEUS 0,00  3.607,08 3.607,08 

2017 173 33400 44901 EMSA .PROMOCIÓ CULTURAL 
(AULA/ESCOLA MÚSICA) 0,00  10.439,67 10.439,67 

2017 173 33701 44901 EMSA .INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ 
DEL TEMPS LLIURE.JOVENTUT 0,00  722,53 722,53 

2017 173 34100 44901 EMSA .PROMOCIÓ I FOMENT DE 
L'ESPORT 0,00  9.271,71 9.271,71 

2017 173 34200 44901 EMSA .INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 0,00  4.877,98 4.877,98 

2017 173 43200 44901 EMSA .INFORMACIÓ I PROMOCIÓ 
TURÍSTICA 0,00  346,37 346,37 

2017 173 44110 44901 EMSA .TRANSPORT DE VIATGERS 0,00  4.096,61 4.096,61 

2017 173 92000 44901 EMSA .OFICINES AJUNTAMENT 0,00  1.155,89 1.155,89 

            154.200,78 154.200,78 

  

  

Recurs financer. 

Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 

a)  Baixes  o anul·lacions 

ANY ORG
. 

PROG
. 

ECON
. Descripció Inicials Disminucion

s Definitius 
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2017 203 15320 44903 NOSTRESERVEIS.MANTENIMENT VIA 
PÚBLICA I SENYALITZACIÓ 516.842,18  24.476,03 492.366,15 

2017 203 16400 44903 NOSTRESERVEIS.CEMENTIRIS I 
SERVEIS FUNERÀRIS 38.435,94  1.407,41 37.028,53 

2017 203 16500 44903 NOSTRESERVEIS .ENLLUMENAT 
PÚBLIC 219.693,38  14.217,35 205.476,03 

2017 203 17100 44903 NOSTRESERVEIS .PARCS I JARDINS 468.145,65  22.111,79 446.033,86 

2017 203 23100 44903 NOSTRESERVEIS .SERVEIS SOCIALS 95.789,36  3.656,05 92.133,31 

2017 203 32300 44903 NOSTRESERVEIS .FUNCIONAMENT 
CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS 615.250,62  33.357,82 581.892,80 

2017 203 32301 44903 NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT 
CENTRES DOCENTS E. PRIMÀRIA 327.204,74  14.632,14 312.572,60 

2017 203 32600 44903 
NOSTRESERVEIS 
.SERV.COMPL.EDUCACIÓ.TRANSPOR
T ESCOLAR 

11.109,08  723,58 10.385,50 

2017 203 33300 44903 NOSTRESERVEIS  .EQUIPAMENTS 
CULTURALS I MUSEUS 107.182,65  5.235,42 101.947,23 

2017 203 33400 44903 NOSTRESERVEIS .PROMOCIÓ 
CULTURAL (AULA/ESCOLA MÚSICA) 179.441,29  10.439,67 169.001,62 

2017 203 33701 44903 
NOSTRESERVEIS .INSTAL·LACIONS 
D'OCUPACIÓ DEL TEMPS 
LLIURE.JOVENTUT 

19.014,87  722,53 18.292,34 

2017 203 33800 44903 NOSTRESERVEIS.FESTES POPULARS I 
CELEBRACIONS 138.439,80  3.469,45 134.970,35 

2017 203 34100 44903 NOSTRESERVEIS .PROMOCIÓ I 
FOMENT DE L'ESPORT 261.084,47  9.271,71 251.812,76 

2017 203 34200 44903 NOSTRESERVEIS .INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 126.095,02  4.880,96 121.214,06 

2017 203 43200 44903 NOSTRESERVEIS .INFORMACIÓ I 
PROMOCIÓ TURÍSTICA 10.221,26  346,37 9.874,89 

2017 203 44110 44903 NOSTRESERVEIS .TRANSPORT DE 
VIATGERS 98.564,12  4.096,61 94.467,51 

2017 203 92000 44903 NOSTRESERVEIS .OFICINES 
AJUNTAMENT 37.356,20  1.155,89 36.200,31 

          3.269.870,63  154.200,78 3.115.669,85 

  

  

  

Per tant, a nivell de resum, 

  

  Augments IMPORT 

      

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 154.200,78 

   TOTAL AUGMENTS 154.200,78 

Baixes Recursos financers emprats:    



38 
 

      

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 154.200,78 

  TOTAL FINANÇAMENT 154.200,78 

        

   

2.Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es 

presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han 

indicat. 

  

  

10. Intervenció. Expedient 4256/2017. Donar compte del Decret d'Alcaldia número 533 
Incorporació de Romanent de crèdits procedents de l'exercici 2016, modificació de 
crèdits número 4/2017 

Sr. Gallardo: Punt 10? 
 
Sr. Alcalde: Sí, donar compte del decret 470/2017 d’aprovació i liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici 2016.  
 
Veu 3: Com cada any, es realitza l’exercici d’incorporar els romanents d’aquelles partides que 
han estat compromeses a fi efecte de poder seguir amb la dinàmica de la seva execució. És un 
punt absolutament mecànic d’incorporació d’aquests romanents.  
 
Sr. Alcalde:Es que... ¡vaya follón! Està repetit, el 10 i el 7 és el mateix. Ja, ja, però, el text...el 
10... i el 7... El 7 i el 10, no és el mateix?  
 
Sr. Gallardo:No, el 10 és la incorporació.  
 
Sr. Interventor:El 7 es la liquidación, que ya lo ha pasado, y el 10 es la incorporación.  
 
Sr. Alcalde: Apago esto. Ho tinc malament jo aquí. 

Identificació de l’expedient:          Incorporació de romanents procedents d’exercici 2016 

Número d’expedient:                       4256/2017 – Hisenda(MC4/2017) 

Tràmit:                                           ordinari 

  

Expedient número 4/2017, referent a la modificació de crèdit per incorporació de romanents de 
crèdit d’exercicis anteriors. 

Fets 
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1. Pel Decret de l’Alcaldia número 508 de data 11  d’abril  de 2017 s’inicia l’expedient de 
modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors, del 
pressupost de 2016. 

 

a. Vist la Memòria del Regidor d’Hisenda de la proposta de la incorporació de 
romanents de crèdits procedents de l’exercici anterior. 

2. D’acord el decret número 407/2017 de data 30 de març de 2017 de la liquidació de 

l’exercici 2016, resultat de la mateixa es xifren  els romanents de crèdit sent un total de 

8.482.823,18 € 
3. Vistos  els informes de la intervenció de l’expedient d’Incorporació de romanents i sobre 

estabilitat i sostenibilitat financera. 
4. Vist els romanents de crèdits  adjuntats a l’expedient. 
5. Amb motiu de a) Crèdits extraordinaris o suplements de crèdits, així com les transferències 

de crèdit que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim trimestre de 

l’exercici,  b) Crèdits que emparen compromisos de despesa degudament adquirits en 

exercicis anteriors,  c) Crèdits per operacions de capital, d) Crèdits autoritzats en funció de 

l’efectiva recaptació dels drets afectats), cal incorporar les següents partides de despeses i 

ingressos al Pressupost actual: 

  

A)Partides de despesa a donar d’alta: 

  

Org. Prog. Econ. Descripció 

Finançam
ent / 

Número 
Projecte 

Incorporable
s 

compromes
os 

Incorporab
les 

autoritzats 
i/o afectats 
obligatoris 

Total 
Crèdits a 

incorporar 

100 24100 14000 FOMENT A L’OCUPACIÓ. 
ALTRE PERSONAL 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 61.958,70 61.958,70 

100 24100 16000 FOMENT A L’OCUPACIÓ. 
SEGURETAT SOCIA 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 21.685,56 21.685,56 

100 92000 16200 ADM.G.S.GENERALS 
FORMACIÓ 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 3.150,00 3.150,00 

100 13200 16200 SEGUR. I ORDRE PÚBLIC 
FORMACIÓ 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 390,00 390,00 

100 32000 16200 ADM. GRAL EDUC. 
FORMACIÓ 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 300,00 300,00 

100 24100 16200 FOMENT A L'OCUPACIÓ 
.FORMACIÓ I PERF 

REC 
ORDINAR
IS 

2.925,00 0,00 2.925,00 

100 13200 16200 SEGUR. I ORDRE PÚBLIC 
FORMACIÓ 

REC 
ORDINAR
IS 

2.726,58 0,00 2.726,58 

100 24100 16200 FOMENT A L'OCUPACIÓ 
.FORMACIÓ I PERF 

REC 
ORDINAR
IS 

1.713,00 0,00 1.713,00 

100 92502 16200 AT.CIUTADANS OMAC 
FORMACIÓ 

REC 
ORDINAR
IS 

192,00 0,00 192,00 

191 23108 20300 PLA DE 
BARRIS.ARRENDAMENTS 
DE MAQUIN 

REC 
ORDINAR
IS 

3.497,02 0,00 3.497,02 
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141 32300 20300 FUNC. ENSENY. INFANTIL.  
ARRENDAMENT 

REC 
ORDINAR
IS 

1.004,30 0,00 1.004,30 

133 34101 20301 ACT ESPORT LLOGUER 
CABINES SANITÀRIE 

REC 
ORDINAR
IS 

1.608,49 0,00 1.608,49 

161 15320 21000 PAVIM.VIES PÚBLIQUES 
REPARACIÓ I MAN 

REC 
ORDINAR
IS 

24.786,86 0,00 24.786,86 

220 17201 21002 M.AMBIENT.CONTROL 
INCENDIS REP. I MA 

REC 
ORDINAR
IS 

18.026,88 0,00 18.026,88 

181 13400 21003 MOV. URBANA REPAR I 
MANTEN.. SENYALI 

REC 
ORDINAR
IS 

16.092,78 0,00 16.092,78 

111 16500 21003 ENLLUMENAT 
REPARACIO I MANTEN. 
BÈNS 

REC 
ORDINAR
IS 

3.011,09 0,00 3.011,09 

181 15500 21003 V. PÚBLICA  REPAR I 
MANTEN.. SENYALI 

REC 
ORDINAR
IS 

857,87 0,00 857,87 

161 17100 21004 PARC I JARDINS 
REPARACIÓ I MANT. INF 

REC 
ORDINAR
IS 

22.306,01 0,00 22.306,01 

170 17204 21005 MANT. PLATGES 
REPARACIÓ I MANT. INFR 

REC 
ORDINAR
IS 

208,58 0,00 208,58 

220 17200 21008 M.AMBIENT.CONTROL 
ABOCADOR REPAR I M 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 418,00 418,00 

210 43306 21200 DESENV.EMPRESARIAL. 
MANTENIMENT D'ED 

REC 
ORDINAR
IS 

29.023,91 0,00 29.023,91 

180 13200 21200 POLICIA LOCAL. EDIFICIS 
I ALTRES CON 

REC 
ORDINAR
IS 

736,44 0,00 736,44 

130 33000 21200 ADM.G.CULTURA REPAR. 
I MANTEN D'EDIF 

REC 
ORDINAR
IS 

302,50 0,00 302,50 

190 43203 21201 TURISME RUTA BTT 
REPAR I MANTEN. EDI 

REC 
ORDINAR
IS 

726,00 0,00 726,00 

111 16400 21300 CEMENTIRI, MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACION 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 12.251,45 12.251,45 

171 16210 21300 REC. DE 
RESIDUS.REPARACIÓ I 
MANTENIM 

REC 
ORDINAR
IS 

7.078,50 0,00 7.078,50 

141 32301 21300 FUNC. ENSENY. 
PRIMÀRIA REPAR. I MANT 

REC 
ORDINAR
IS 

1.660,76 0,00 1.660,76 

140 33705 21300 CASAL AVIS, 
MANTENIMNET I 
REPARACIO 

REC 
ORDINAR
IS 

1.554,46 0,00 1.554,46 

180 13200 21300 POLICIA REPAR. I 
MANTEN.EN MAQUINARI 

REC 
ORDINAR
IS 

1.076,90 0,00 1.076,90 

171 16210 21300 REC. DE 
RESIDUS.REPARACIÓ I 
MANTENIM 

REC 
ORDINAR
IS 

399,30 0,00 399,30 

140 23100 21300 ADM.G.S. SOCIALS 
REPAR. I MANT.MAQ., 

REC 
ORDINAR
IS 

175,45 0,00 175,45 

140 23101 21300 ADM.G.S. SOCIALS 
REPAR. I MANT.MAQ., 

REC 
ORDINAR
IS 

131,50 0,00 131,50 

190 43208 21400 TURISME PROMOCIO, 
MANTENIMENT ELEMEN 

REC 
ORDINAR
IS 

379,94 0,00 379,94 

170 17204 21500 MANT.PLATGES.MOBILIA REC 3.389,06 0,00 3.389,06 
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RI. ORDINAR
IS 

200 92002 21600 ADM.G.NT REPAR I 
MANTEN.EN. EQUIPS D 

REC 
ORDINAR
IS 

4.126,13 0,00 4.126,13 

120 92000 21600 ADM.G.S.GENERALS 
REPAR I MANTEN EN E 

REC 
ORDINAR
IS 

157,30 0,00 157,30 

180 13000 22000 ADM.G. SEGURETAT 
MATERIAL D'OFICINA 

REC 
ORDINAR
IS 

1.689,44 0,00 1.689,44 

120 92000 22000 ADM.G.S.GENERALS 
MATERIAL D'OFICINA 

REC 
ORDINAR
IS 

865,29 0,00 865,29 

130 33210 22000 BIBLIOTECA PREMSA, 
MATERIAL NO INVEN 

REC 
ORDINAR
IS 

158,56 0,00 158,56 

160 15000 22000 ADM.G.URB.MATERIAL 
D'OFICINA ORDINAR 

REC 
ORDINAR
IS 

139,46 0,00 139,46 

130 33210 22001 BIBLIOTECA PREMSA, 
REVISTES, LLIBRES 

REC 
ORDINAR
IS 

1.638,10 0,00 1.638,10 

120 92000 22001 ADM.G.S.GENERALS 
PREMSA, REVISTES, L 

REC 
ORDINAR
IS 

371,91 0,00 371,91 

120 92000 22001 ADM.G.S.GENERALS 
PREMSA, REVISTES, L 

REC 
ORDINAR
IS 

114,95 0,00 114,95 

160 15000 22002 ADM.G.URB.MATERIAL 
INFORMÀTIC NO INV 

REC 
ORDINAR
IS 

57,48 0,00 57,48 

200 92002 22002 ADM.G.NT MATERIAL 
INFORMÀTIC NO INVE 

REC 
ORDINAR
IS 

5.170,27 0,00 5.170,27 

180 13200 22104 POLICIA VESTUARI REC 
ORDINAR
IS 

11.222,94 0,00 11.222,94 

111 24100 22104 FOMENT A L'OCUPACIO. 
VESTUARI 

REC 
ORDINAR
IS 

1.552,90 0,00 1.552,90 

180 13200 22104 POLICIA VESTUARI REC 
ORDINAR
IS 

208,85 0,00 208,85 

140 23102 22105 POL.IGUAL.BANC 
ALIMENTS. COMPRA 
PROD 

REC 
ORDINAR
IS 

1.770,00 0,00 1.770,00 

190 43208 22114 TURISME.SUBMINISTRAM
ENTS.SENYALITZAC 

REC 
ORDINAR
IS 

781,66 0,00 781,66 

170 17204 22114 MANT. PLATGES 
SUBMINISTRAMENTS DE 
SE 

REC 
ORDINAR
IS 

459,80 0,00 459,80 

181 13400 22114 MOV. URBANA 
SUBMINISTRAMENTS DE 
SENY 

REC 
ORDINAR
IS 

287,00 0,00 287,00 

181 13400 22114 MOV. URBANA 
SUBMINISTRAMENTS DE 
SENY 

REC 
ORDINAR
IS 

12,10 0,00 12,10 

111 24100 22199 FOMENT A L'OCUPACIO. 
ALTRES SUBMINIS 

REC 
ORDINAR
IS 

5.785,71 0,00 5.785,71 

191 23104 22199 PLA DE BARRIS. 
SUMMINISTRAMENTS 
(VOR 

REC 
ORDINAR
IS 

4.908,97 0,00 4.908,97 

133 34000 22199 ADM G. ESPORT ALTRES 
SUBMINISTRAMENT 

REC 
ORDINAR
IS 

243,40 0,00 243,40 

180 13000 22199 ADM.G. SEGURETAT 
ALTRES SUBMINISTRAM 

REC 
ORDINAR
IS 

64,31 0,00 64,31 
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120 92000 22199 ADM.G.S.GENERALS 
ALTRES SUBMINISTRAM 

REC 
ORDINAR
IS 

30,25 0,00 30,25 

120 92000 22200 ADM.G.S.GENERALS DE 
TELECOMUNICACION 

REC 
ORDINAR
IS 

5.487,35 0,00 5.487,35 

131 33704 22300 JOVEN. TOK'L 2 
TRANSPORTS 

REC 
ORDINAR
IS 

1.765,50 0,00 1.765,50 

190 43208 22300 TURISME PROM. 
TURÍSTICA TRANSPORTS 
V 

REC 
ORDINAR
IS 

394,33 0,00 394,33 

190 43200 22400 TURISME PRIMES 
D'ASSEGURANCES 

REC 
ORDINAR
IS 

108,90 0,00 108,90 

112 91201 22601 G. ALCALDIA  ATENCIONS 
PROTOCOL. I R 

REC 
ORDINAR
IS 

3.783,67 300,00 4.083,67 

110 91201 22601 G. ALCALDIA  ATENCIONS 
PROTOCOL. I R 

REC 
ORDINAR
IS 

3.993,00 0,00 3.993,00 

190 43200 22601 TURISME ATENCIONS 
PROTOCOLÀRIES I RE 

REC 
ORDINAR
IS 

733,26 0,00 733,26 

110 91201 22601 G. ALCALDIA  ATENCIONS 
PROTOCOL. I R 

REC 
ORDINAR
IS 

202,07 0,00 202,07 

130 33000 22601 ADM.G.CULTURA 
ATENCIONS 
PROTOCOLÀRIE 

REC 
ORDINAR
IS 

18,80 0,00 18,80 

190 43208 22602 TURISME PROM. 
TURÍSTICA PUBLICITAT I 

REC 
ORDINAR
IS 

21.819,75 958,61 22.778,36 

210 43304 22602 PROM. EC. FESTA OLI 
NOU PUBLICITAT I 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 135,51 135,51 

190 43208 22602 TURISME PROM. 
TURÍSTICA PUBLICITAT I 

REC 
ORDINAR
IS 

3.318,60 0,33 3.318,93 

113 49100 22602 SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ.PUBLICITAT 

REC 
ORDINAR
IS 

3.650,16 0,00 3.650,16 

190 43213 22602 TURISME ESPORTTIU 
PUBLICITAT I PROPA 

REC 
ORDINAR
IS 

1.052,70 0,00 1.052,70 

141 32600 22602 FUNC. ENSENY. 
SECUNDÀRIA.PUBLICITAT 

REC 
ORDINAR
IS 

581,52 0,00 581,52 

190 43217 22602 SETMANA SANTA 
PUBLICITAT I 
PROPAGAND 

REC 
ORDINAR
IS 

390,29 0,00 390,29 

110 49100 22602 SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ.PUBLICITAT 

REC 
ORDINAR
IS 

272,25 0,00 272,25 

190 43212 22602 TURISME FAMILIAR 
PUBLICITAT I PROPAG 

REC 
ORDINAR
IS 

254,10 0,00 254,10 

130 33400 22602 PROM. CULTURALS 
PUBLICITAT I PROPAGA 

REC 
ORDINAR
IS 

252,41 0,00 252,41 

190 43204 22602 TURISME BANYS DE 
LLUNA, PUBLICITAT I 

REC 
ORDINAR
IS 

145,20 0,00 145,20 

180 13200 22602 POLICIA PUBLICITAT I 
PROPAGANDA 

REC 
ORDINAR
IS 

114,95 0,00 114,95 

132 33821 22602 FESTES VÀRIES MIAMI. 
PUBLICITAT I PR 

REC 
ORDINAR
IS 

111,94 0,00 111,94 

132 33801 22602 FESTES VÀRIES MONT-
ROIG PUBLICITAT I 

REC 
ORDINAR
IS 

111,91 0,00 111,91 
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190 43211 22602 TURISME RUTA 
SENDERISME. 
PUBLICITAT 

REC 
ORDINAR
IS 

54,45 0,00 54,45 

190 43200 22605 TURISME DESPESES 
DIVERSES 

REC 
ORDINAR
IS 

305,40 0,00 305,40 

131 33702 22605 JOVEN. KDAT DESPESES 
DIVERSES 

REC 
ORDINAR
IS 

202,96 0,00 202,96 

141 32400 22605 FUNC. ENSENY. 
SECUNDÀRIA DESPESES 
DI 

REC 
ORDINAR
IS 

194,56 0,00 194,56 

140 23103 22605 ACCIÓ SOCIAL CENTRE 
OBERT DESPESES D 

REC 
ORDINAR
IS 

174,08 0,00 174,08 

141 32300 22605 FUNC. ENSENY. INFANTIL. 
DESPESES DIV 

REC 
ORDINAR
IS 

72,82 0,00 72,82 

210 43304 22609 PROM. EC. FESTA OLI 
NOU ACTIVITATS C 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 82,05 82,05 

132 33804 22609 NADAL MONT-ROIG 
ACTIVITATS CULTURALS 

REC 
ORDINAR
IS 

8.648,25 0,00 8.648,25 

132 33824 22609 NADAL MIAMI. 
ACTIVITATS CULTURALS I 

REC 
ORDINAR
IS 

8.288,50 0,00 8.288,50 

133 34101 22609 ACT ESPORT ACTIVITATS 
CULTURALS I ES 

REC 
ORDINAR
IS 

3.626,22 0,00 3.626,22 

190 43208 22609 TURISME PROM. 
.ACTIVITATS CULTURALS 

REC 
ORDINAR
IS 

2.837,30 0,00 2.837,30 

132 33803 22609 FIRA ACTIVITATS 
CULTURALS I ESPORTIV 

REC 
ORDINAR
IS 

2.490,47 0,00 2.490,47 

190 43212 22609 TURISME FAMILIAR 
ACTIVITATS CULTURAL 

REC 
ORDINAR
IS 

1.664,00 0,00 1.664,00 

190 43208 22609 TURISME PROM. 
.ACTIVITATS CULTURALS 

REC 
ORDINAR
IS 

1.052,73 0,00 1.052,73 

132 33824 22609 NADAL MIAMI. 
ACTIVITATS CULTURALS I 

REC 
ORDINAR
IS 

926,53 0,00 926,53 

132 33804 22609 NADAL MONT-ROIG 
ACTIVITATS CULTURALS 

REC 
ORDINAR
IS 

817,96 0,00 817,96 

132 33808 22609 ST MIQUEL ACTIVITATS 
CULTURALS I ESP 

REC 
ORDINAR
IS 

738,60 0,00 738,60 

132 33801 22609 FESTES VÀRIES MONT-
ROIG ACTIVITATS C 

REC 
ORDINAR
IS 

730,84 0,00 730,84 

130 33400 22609 PROM. CULTURALS 
ACTIVITATS CULTURALS 

REC 
ORDINAR
IS 

632,55 0,00 632,55 

132 33825 22609 SANT JAUME ACTIVITATS 
CULTURALS I ES 

REC 
ORDINAR
IS 

600,00 0,00 600,00 

131 33702 22609 JOVEN. KDAT ACTIVITATS 
CULTURALS I E 

REC 
ORDINAR
IS 

555,00 0,00 555,00 

190 43209 22609 ESTACIÓ NÀUTICA 
ACTIVITATS CULTURALS 

REC 
ORDINAR
IS 

544,81 0,00 544,81 

132 33808 22609 ST MIQUEL ACTIVITATS 
CULTURALS I ESP 

REC 
ORDINAR
IS 

502,15 0,00 502,15 

210 43301 22609 DES.EMP.FIRA MULTI 
ACTIVITATS CULTUR 

REC 
ORDINAR
IS 

458,72 0,00 458,72 
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130 33210 22609 BIBLIOTECA ACTIVITATS 
CULTURALS I ES 

REC 
ORDINAR
IS 

379,29 0,00 379,29 

140 23103 22609 ACCIÓ SOCIAL CENTRE 
OBERT ACTIV. CUL 

REC 
ORDINAR
IS 

314,85 0,00 314,85 

130 33404 22609 AGENDA CULTURAL 
ACTIVITATS CULTURALS 

REC 
ORDINAR
IS 

303,90 0,00 303,90 

190 43207 22609 TURISME JORNADES POP 
ACTIVITATS CULT 

REC 
ORDINAR
IS 

298,68 0,00 298,68 

190 43207 22609 TURISME JORNADES POP 
ACTIVITATS CULT 

REC 
ORDINAR
IS 

280,92 0,00 280,92 

132 33810 22609 FESTES DE LES POBLES. 
ACTIVITATS CUL 

REC 
ORDINAR
IS 

217,39 0,00 217,39 

190 43213 22609 TURISME ESPORTTIU 
ACTIVITATS CULTURA 

REC 
ORDINAR
IS 

175,00 0,00 175,00 

190 43213 22609 TURISME ESPORTTIU 
ACTIVITATS CULTURA 

REC 
ORDINAR
IS 

134,85 0,00 134,85 

130 33407 22609 DIA INTERNACIONAL DE 
LA DONA. POLÍTI 

REC 
ORDINAR
IS 

123,20 0,00 123,20 

190 43201 22609 TURISME GUARDERIA 
PLATJA ACTIVITATS 

REC 
ORDINAR
IS 

108,90 0,00 108,90 

131 33703 22609 JOVEN. SALUT JOVE 
ACTIVITATS CULTURA 

REC 
ORDINAR
IS 

100,00 0,00 100,00 

133 34102 22609 AT. ESTIU ACTIVITATS 
CULTURALS I ESP 

REC 
ORDINAR
IS 

98,72 0,00 98,72 

210 43305 22609 PROM. EC. JORNADA 
TÈCNICA ACTIVITATS 

REC 
ORDINAR
IS 

60,50 0,00 60,50 

132 33826 22609 SANT JOSEP. ACTIVITATS 
CULTURALS I E 

REC 
ORDINAR
IS 

39,70 0,00 39,70 

132 33805 22609 ST ISIDRE ACTIVITATS 
CULTURALS I ESP 

REC 
ORDINAR
IS 

25,45 0,00 25,45 

140 23103 22609 ACCIÓ SOCIAL CENTRE 
OBERT ACTIV. CUL 

REC 
ORDINAR
IS 

7,55 0,00 7,55 

210 43303 22699 PROM. EC.DINAMIT. 
COMERÇ  DIVERSES A 

REC 
ORDINAR
IS 

633,05 0,00 633,05 

160 15100 22706 URBANISME ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS 

REC 
ORDINAR
IS 

14.785,25 11.579,70 26.364,95 

120 92000 22706 ADM.G.S.GENERALS 
ESTUDIS I TREBALLS 

REC 
ORDINAR
IS 

18.064,30 0,00 18.064,30 

133 34300 22706 INSTAL.ESPORTIVES. 
ESTUDIS I TREBALL 

REC 
ORDINAR
IS 

17.242,50 0,00 17.242,50 

191 24100 22706 FOMENT 
OCUPACIÓ.FOAP.ESTUDI
S I TREBA 

REC 
ORDINAR
IS 

11.470,00 0,00 11.470,00 

160 15100 22706 URBANISME ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS 

REC 
ORDINAR
IS 

7.199,50 0,00 7.199,50 

113 49100 22706 SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ.ESTUDIS I 

REC 
ORDINAR
IS 

2.492,60 0,00 2.492,60 
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210 43302 22706 PROM ECON. PROM. 
POLIGONS ESTUDIS I 

REC 
ORDINAR
IS 

2.214,30 0,00 2.214,30 

220 17203 22706 M. AMBIENT. CONTROL 
MEDIAMBIENTAL. E 

REC 
ORDINAR
IS 

1.496,90 0,00 1.496,90 

111 16500 22706 ENLLUMENAT ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNIC 

REC 
ORDINAR
IS 

1.481,40 0,00 1.481,40 

120 92000 22713 ADM.G.S.GENERALS 
TREBALLS QUE REALIT 

REC 
ORDINAR
IS 

318,84 0,00 318,84 

210 24101 22714 FOM. DE L'OCUP. 
FORMAC. LAB. TREBALL 

REC 
ORDINAR
IS 

5.030,00 0,00 5.030,00 

210 24100 22714 FOM. DE L'OCUP. 
TREBALLS REALITZATS 

REC 
ORDINAR
IS 

484,00 0,00 484,00 

172 16300 22715 NET.VIÀRIA.TREBALLS 
QUE ES REALITZ A 

REC 
ORDINAR
IS 

7.793,32 0,00 7.793,32 

171 16210 22715 REC. DE 
RESIDUS.TREBALLS QUE 
ES REAL 

REC 
ORDINAR
IS 

3.896,20 0,00 3.896,20 

113 49200 22716 GESTIÓ DEL 
CONEIXEMENT. EST. I 
TREBA 

REC 
ORDINAR
IS 

30,00 0,00 30,00 

113 92000 22799 ALTRES TREBALLS 
REALITZATS PER ALTRE 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 35.000,00 35.000,00 

182 43000 22799 ACTIVITATS. TREBALLS 
REALITZATS PER 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 2.090,00 2.090,00 

150 31100 22799 SALUB. PÚBLICA  
TREBALLS REALITZATS 

REC 
ORDINAR
IS 

10.403,23 0,00 10.403,23 

200 92002 22799 ADM.G.NT  TREBALLS 
REALITZATS PER AL 

REC 
ORDINAR
IS 

5.900,00 0,00 5.900,00 

200 92002 22799 ADM.G.NT.TREBALLS 
REALITZATS PER ALT 

REC 
ORDINAR
IS 

4.729,53 0,00 4.729,53 

191 24101 22799 PROGR. FOMENT DE LA 
INTEGR. SOCIAL 

REC 
ORDINAR
IS 

384,00 0,00 384,00 

180 13200 22799 ALTRES TREBALLS 
REALITZATS PER ALTRE 

REC 
ORDINAR
IS 

181,50 0,00 181,50 

220 17201 22799 M.AMBIENT.ALTRES 
TREBALLS REALITZATS 

REC 
ORDINAR
IS 

181,50 0,00 181,50 

112 91201 23010 G. ALCALDIA DEL 
PERSONAL DIRECTIU. 

REC 
ORDINAR
IS 

3,00 0,00 3,00 

180 13200 23020 POLICIA DIETES DEL 
PERSONAL NO DIREC 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 124,15 124,15 

160 15000 23120 ADM.G.URB.LOCOMOCIÓ 
DEL PERSONALS NO 

REC 
ORDINAR
IS 

153,00 228,80 381,80 

120 92000 23120 ADM.G.S.GENERALS 
LOCOMOCIÓ DEL PERSO 

REC 
ORDINAR
IS 

785,52 0,00 785,52 

112 91201 23120 G.ALCALDIA LOCOMOCIO 
DEL PERSONAL NO 

REC 
ORDINAR
IS 

576,00 0,00 576,00 

140 23100 23120 ADM.G.S. SOCIALS 
LOCOMOCIÓ DEL PERSO 

REC 
ORDINAR
IS 

92,88 0,00 92,88 

130 33000 23120 ADM.G.CULTURA 
LOCOMOCIÓ DEL 
PERSONAL 

REC 
ORDINAR
IS 

90,90 0,00 90,90 
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180 13200 23120 POLICIA LOCOMOCIÓ DEL 
PERSONALS NO D 

REC 
ORDINAR
IS 

68,40 0,00 68,40 

141 32000 23120 ADM.G.EDUCACIÓ. 
LOCOMOCIÓ DEL 
PERSON 

REC 
ORDINAR
IS 

57,60 0,00 57,60 

201 93100 23120 POLÍTICA ECO I FISCAL.  
LOCOMOCIÓ DE 

REC 
ORDINAR
IS 

48,90 0,00 48,90 

180 13200 23120 POLICIA LOCOMOCIÓ DEL 
PERSONALS NO D 

REC 
ORDINAR
IS 

45,00 0,00 45,00 

110 91201 23120 G.ALCALDIA LOCOMOCIO 
DEL PERSONAL NO 

REC 
ORDINAR
IS 

36,00 0,00 36,00 

220 17000 23120 LOCOMOCIO DEL 
PERSONAL NO DIRECTIU. 

REC 
ORDINAR
IS 

23,40 0,00 23,40 

173 94300 44900 EMPRESES MUNICIPALS. 
TRASNFERÈNCIA E 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 1.435,54 1.435,54 

191 24101 45390 PLA BARRIS. ALTRES 
SUBVENCIONS A SOC 

REC 
ORDINAR
IS 

24.684,00 316,00 25.000,00 

190 43208 45390 ALTRES SUBVENCIONS A 
SOCIETATS MERCA 

REC 
ORDINAR
IS 

500,00 0,00 500,00 

190 43208 46100 TURISME PROM. TUR. 
CONVENI DIPU TARR 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 2.040,00 2.040,00 

150 31100 46500 SALUB. PÚBLICA  
ACOLLIDA ANIMALS CON 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 8.550,00 8.550,00 

140 23101 46500 ADM.G.S. SOCIALS 
CONVENI CCBC SERVEI 

REC 
ORDINAR
IS 

84.000,00 0,00 84.000,00 

130 33400 48100 PROM. CULTURALS 
PREMIS, BEQUES I PEN 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 440,33 440,33 

132 33822 48100 CARNAVAL MIAMI. 
PREMIS I BEQUES 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 169,59 169,59 

132 33802 48100 CARNAVAL PREMIS, 
BEQUES I PENSIONS D 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 59,50 59,50 

210 43300 48900 DES. EMP. ALTRES 
TRANSFERENCIES A FA 

REC 
ORDINAR
IS 

4.995,00 25.005,00 30.000,00 

140 32602 48900 S. COMPL. D'EDUCACIÓ. 
AJUTS LLIBRES 

REC 
ORDINAR
IS 

12.746,68 15.000,00 27.746,68 

130 33400 48900 PROM. CULTURALS 
TRANSFERENCIES A FAM 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 11.000,00 11.000,00 

210 43300 48900 DES. EMP. ALTRES 
TRANSFERENCIES A FA 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 2.196,64 2.196,64 

140 32602 48900 S. COMPL. D'EDUCACIÓ. 
AJUTS LLIBRES 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 1.020,00 1.020,00 

133 34101 48900 ACT ESPORT 
TRANSFERÈNCIES 
ALTRES FAM 

REC 
ORDINAR
IS 

9.500,00 0,00 9.500,00 

130 33400 48900 PROM. CULTURALS 
TRANSFERENCIES A FAM 

REC 
ORDINAR
IS 

1.087,69 0,00 1.087,69 

110 91200 48901 O.GOVERN 
INDEMNITZACIONS ALS 
GRUPS P 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 3.400,00 3.400,00 
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140 32602 48901 S. COMPL. 
D'EDUCACIÓ.AJUTS 
ACTIVITAT 

REC 
ORDINAR
IS 

5.372,51 0,00 5.372,51 

140 23101 48904 POL. IGUAL. ACCIÓ 
SOCIAL AJUTS PUNTU 

REC 
ORDINAR
IS 

483,80 2.448,18 2.931,98 

140 23102 48904 POL. IGUAL. ACCIÓ 
SOCIAL AJUTS PUNTU 

REC 
ORDINAR
IS 

298,28 0,00 298,28 

140 23101 48910 POL. IGUAL. BANC 
D'ALIMENTS CONVENI 

REC 
ORDINAR
IS 

25.000,00 0,00 25.000,00 

140 23102 48910 POL. IGUAL. BANC 
D'ALIMENTS CONVENI 

REC 
ORDINAR
IS 

25.000,00 0,00 25.000,00 

133 34101 48933 FOMENT ESPORT, JOSE 
CARLOS PACHECO G 

REC 
ORDINAR
IS 

500,00 0,00 500,00 

133 34101 48940 FOMENT ESPORT, EQUIP 
MONT-ROIG TEAM 

REC 
ORDINAR
IS 

500,00 0,00 500,00 

161 17100 62500 MOBILIARI 20100180
1 

0,00 143,00 143,00 

180 13000 62500 ADM.G. SEGURETAT 
MOBILIARI 

REC 
ORDINAR
IS 

263,78 0,00 263,78 

133 34000 62500 ADM G. ESPORT COMPRA 
MATERIAL ESPORTIU 

REC 
ORDINAR
IS 

368,80 0,00 368,80 

210 24100 62600 FOMENT OCUPACIO. 
EQUIPS PER A 
PROCESSOS 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 410,91 410,91 

130 33600 63300 SISTEMA 
CONTRAINCENDIS 
ERMITA MARE DE ROCA 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 676,00 676,00 

111 16500 63300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS 
TÈCNIQUES I 

20160130
1 

683,65 0,00 683,65 

140 33705 63210 CASAL AVIS, AULA 
INFORMATICA PER A 
GENT GRAN 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 847,50 847,50 

180 13200 62400 POLICIA COMPRA 
ELEMENTS DE 
TRANSPORTS 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 859,50 859,50 

120 93100 64100 SOFTXARE-PROGRAMES 
INFORMÀTICS 

20130030
1 

0,00 944,89 944,89 

120 92000 64100 ADM.G.S.GENERALS 
COMPRA DE SOFTWARE 
LOPD 

20150020
1 

0,00 973,50 973,50 

111 16500 63306 ENLLUMENAT, 
REORDENACIO DE 
FANALSDESEMBOCADUR
A DEL RIU LLASTRES 

20160180
1 

0,00 1.458,15 1.458,15 

120 92000 62300 ADM GENERAL. INVERSIÓ 
MAQUINÀRIA 

20160190
1 

1.827,10 0,00 1.827,10 

160 15200 60901 REP.SERVEIS OBRA 
PASSEIG MEDITERRANI 

20160190
1 

0,00 2.494,69 2.494,69 

111 24100 62300 FOMENT A L'OCUPACIO. 
MAQUINARIA,INST 

REC 
ORDINAR
IS 

2.525,44 0,00 2.525,44 

180 13000 62300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS 
TÈCNIQUES I 

REC 
ORDINAR
IS 

2.612,39 0,00 2.612,39 

191 23108 62300 PLA DE 
BARRIS.MAQUINÀRIA, 

20150090
1 

2.995,62 0,00 2.995,62 

120 92000 62602 EQUIPAMENT TÈCNIC 20150090 0,00 3.110,11 3.110,11 
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1 

141 32301 62500 FUNC. ENSENY. 
PRIMÀRIA. MOBILIARI. 

20160030
1 

3.589,93 0,00 3.589,93 

141 32301 62300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS 
TÈCNIQUES I 

20140020
1 

5.869,71 0,00 5.869,71 

191 23108 61174 PLA DE BARRIS 
SENYALITZACIÓ BARRI LA 
FLORIDA 

20160010
1 

  6.675,32 6.675,32 

130 33000 63300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS 
TÈCNIQUES I 

20160030
1 

0,00 6.886,13 6.886,13 

200 92002 62600 ADM.G.NT ADQUISICIÓ 
MATERIAL I EQUIPS 
INFORMATICS 

20160140
1 

7.223,78 0,00 7.223,78 

141 32300 62500 FUNICION. ENSEY. 
INFANTIL. MOBILIARI 

20160020
1 

8.374,94 0,00 8.374,94 

171 16210 62500 REC. DE RESIDUS. 
COMPRA CONTENIDORS 

20130080
1 

9.020,55 0,00 9.020,55 

133 34200 62300 INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES. 
MAQUINÀRIA, 

20160060
1 

0,00 10.000,00 10.000,00 

133 34200 62201 PAM2015. DIPU.REHABIL. 
POLIESPORTIU MONT-
ROIG PAM2015 

REC 
ORDINAR
IS 

8.698,69 2.922,34 11.621,03 

112 92000 62300 INSTAL. ESTACIONS 
RECÀRREGA VEHICLES 
ELÈCTRIC ANAV 2016 

20150080
1 

0,00 14.000,00 14.000,00 

130 33000 63211 ADEQUACIÓ DOS SALES, 
OFICINES POLIVALENT 
MIAMI 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 18.046,37 18.046,37 

180 13000 63200 ADM.G. SEGURETAT. 
EDIFICIS I ALTRES 

REC 
ORDINAR
IS 

21.175,00 0,00 21.175,00 

130 33000 63203 DEFICIENCIES CASA 
CULTURA.( DIPU. PAM) 

REC 
ORDINAR
IS 

24.040,09 5.000,82 29.040,91 

130 33400 61169 PAS INFERIOR CARRER 
OLEASTRUM 

REC 
ORDINAR
IS 

29.091,87 0,00 29.091,87 

130 92000 63213 REMODELACIÓ OFICINES 
MUNICIPALS DE MIAMI 
PLATJA 

20150010
1 

26.620,00 3.688,78 30.308,78 

191 23108 61174 PLA DE BARRIS 
SENYALITZACIÓ BARRI LA 
FLORIDA 

20150010
1 

0,00 32.340,47 32.340,47 

172 34200 62200 REHABILTACIO INTEGRAL 
POLIESPORTIU MIAMI 

20120010
1 

39.859,30 140,70 40.000,00 

160 15100 62301 SETENCIA CASALOT 
1348/2012 

20160050
1 

0,00 41.028,25 41.028,25 

191 23109 61900 ACCESSIBILITAT I 
SUPRESIÓ DE BARRERES 

20160070
1 

57.779,97 0,00 57.779,97 

172 15501 61190 V.PUBLIQUES 
RECONSTRUCCIO 
VORERES 

20160110
1 

0,00 80.243,26 80.243,26 

160 15501 60915 ADM.G. URBANISME 
CONVENI STRENGHT 

REC 
ORDINAR
IS 

0,00 118.100,13 118.100,13 
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161 17100 62500 PARCS I JARDINS. 
COMPRA MOBILIARI 

20160150
1 

78.704,42 121.295,58 200.000,00 

130 15320 61168 INVERSIONS DE 
REPOSICIÓ 

20160160
1 

244.373,84 124.887,11 369.260,95 

111 34200 63300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS 
TÈCNIQUES I UTILLATGE. 

20160160
1 

0,00 1.065.535,6
5 

1.065.535,6
5 

111 16500 63300 RENOVACIO ENLLENAT 
PÚBLIC IDEA 

20180250
1 

3.892.660,75 98.910,78 3.991.571,5
3 

      Total 2016   5.056.178,52 
1.985.353,5

8 
7.041.532,1

0 

  

  

B)Partides d’ingressos a donar d’alta: 

  
Aplicació  Denominació Import 

2017/1/87010 Romanent de tresoreria afectat 2.079.060,38 

2017/1/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  908.473,09 

2017/1/75061 Generalitat, Pla de Barris 2016 46.558,03 

2017/1/76111 PAM,Poliesportiu Mont-roig  8.614,14 

2017/1/76107 DIPU PAM Deficiències cas cultura  7.254,93 

2017/1/91103 Prèstec IDAE. 3.991.571,53 

TOTAL 
INGRESSOS:  

  7.041.532,10 

  

Fonaments de dret  

1. l’article 182 del RD 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals i articles 9.d), 34, 47, 48 i 98 a 100 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 

es desenvolupa la Llei d’ Hisendes Locals en matèria de pressupostos, caldrà tramitar un 

expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit d’exercici. 
2. L’article 175 del RD 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL) i l’art.99 del RD 500/1990, de 20 d’abril,  determinen que com a 

regla general els romanents de crèdit restaran anul·lats al tancament de l’exercici i, en 

conseqüència, no es podran incorporar al Pressupost de l’exercici següent, excepte en els 

supòsits assenyalats a l’art.182 del TRLRHL i 47 del RD 500/90, aquests romanents de 

crèdit no anul·lats, podran incorporar-se al Pressupost de l’exercici següent d’acord amb el 

que s’estableix a l’art.48 del RD 500/1990, mitjançant l’oportuna modificació pressupostària 

i justificació de l’existència de suficients recursos financers. 
3. L’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LLOEPiSF) determinen que l’elaboració, aprovació i execució dels 

Pressupostos i la resta d’actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 

Administracions Públiques i la resta d’entitats que formen part del sector públic es sotmetrà 

al principi d’estabilitat pressupostària. Tanmateix, l’art.11.4 de la Llei de referència, 

especifica que les Corporacions Locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o 

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

mixt i C’s) i 4 abstencions (grup municipal: PDeCAT) i 2 vots en contra (grup municipal: 

ERC) acorda: 

1. Aprovar la incorporació al nou pressupost de les partides de despeses i ingressos 

detallades al punt 2 dels antecedents, sota la modalitat d’incorporació de romanents de 

crèdit. 
 

2. Donar compte del present acord a Intervenció per a què procedeixi a portar a terme les 

anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
 

11. Secretaria. Expedient 2180/2017. Aprovació inicial, si s’escau, de la segona 

modificació del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
 
Sr. Alcalde: Vinga, perdoneu, eh! L’11, aprovar inicialment, si s’escau, la segona modificació 
del reglament orgànic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas, es fa una 
modificació del reglament orgànic en el qual es modifica l’horari de les Comissions que es feien 
a les nou, nou i mitja del matí i es canvia per les dotze del migdia. Alguna pregunta o 
aclariment? Sí? Per part d’Esquerra. 
 
Sra. Aragonès: Bé, una miqueta, aprofitant el tema de que s’incorpori aquesta modificació 
d’horaris de les Comissions de... que assisteix l’Equip de Govern, de fet nosaltres no hem de 
dir res que es modifiquin els horaris de les assistències seves, però, bé, he sabut d’alguna 
manera que el reglament orgànic municipal regula el règim organitzatiu i de funcionament, això 
és sabut i està clar i, d’alguna manera, és la raó de ser que tinguem un reglament orgànic, 
d’acord? El que sí que voldria deixar constància és que sovint no es respecten les 
convocatòries d’alguns dels òrgans. A vegades, nosaltres entenem que el calendari no és fix i 
el Ple, el segon dimecres de mes, depèn de com caigui el calendari, s’ha de moure, 
evidentment, i, a més a més, ja ho preveu el ROM però ens trobem en alguna ocasió, com per 
exemple ha estat aquest mes, que estem celebrant un Ple extraordinari en quant s’hauria 
d’haver celebrat, si no recordo malament, el 12 d’abril, tal com contempla el ROM, perquè no hi 
ha cap festiu, etc. Aleshores, bé, més que res per deixar constància que si tenim un ROM que 
regula les assistències, les convocatòries, etcètera i no hi ha cap greuge o no hi ha cap 
moviment de calendari, jo penso que s’hauria de respectar. Fins i tot jo vaig fer un correu 
electrònic preguntant el motiu del desplaçament del Ple ordinari a l’extraordinari i jo no en sé el 
motiu. No sé si és que va coincidir en Setmana Santa i, pel fet de que caigui en Setmana 
Santa, malgrat ser dos dies abans dels festius marcats per calendari, no en tinc el motiu. 
Aleshores, el Ple extraordinari d’avui és per temes de l’ordre del dia, de punts de l’ordre del dia, 
o és per tema que el 12 d’abril va caure en plena Setmana Santa? 
 
Sr. Alcalde:  Sí, el motiu de que no es va fer el Ple ordinari del mes d’abril, el que tocava, és 
perquè queia enmig de la Setmana Santa, aleshores vam considerar que ho traslladàvem i 
fèiem un Ple dintre del mes. En qualsevol cas, en cap cas, el que no hem volgut fer és cap Ple, 
simplement és traslladar-ho en el temps perquè queia enmig de la Setmana Santa i vam 
considerar que era millor passar-lo. 
 
Sra. Aragonès: Val, d’acord, el que passa és que consideracions que no estan considerades en 
el ROM, tenim... o sigui, l’Equip de Govern té la llibertat de prendre les seves consideracions 
per desplaçar un Ple ordinari. Entenc això? 
 
Sr. Alcalde: No, no, l’Equip de Govern no té cap d’aquesta consideració, el que va considerar, 
en aquest cas, l’Alcalde, que és qui convoca els plens, és que com que queia enmig de la 
Setmana Santa, hi havia molt personal de festa, hi havia alguns regidors que també tenien 
previst marxar, vaig considerar “escolta, ho passem”, sense pensar que això afectaria tant...no 
sé...pel que m’està dient, els ha afectat bastant, no era la nostra intenció. Es manté el mateix 
dia de la setmana, l’hem mantingut, les Comissions es van, també, forçar fins el divendres 
perquè no caiguessin també... però, bueno, és una potestat que, en tot cas, tinc jo per convocar 
els plens i així ho vaig fer. 
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Sra. Aragonès: Bueno, evidentment que vostè té la potestat com a Sr. Alcalde però, aleshores, 
qualsevol potestat queda en evidència el ROM? És a dir, jo vull insistir en el tema d’aquest Ple, 
jo entenc que si m’haguessin contestat, m’haguessin respost... 
 
Sr. Alcalde:  A qui li va preguntar això? 
 
Sra. Aragonès: Sí, ja li diré. És a dir, jo pregunto, si jo adreço un correu i pregunto el motiu 
quan vostès alteren sense respectar el ROM la convocatòria d’un Ple, que ho puguin justificar. 
Nosaltres entendríem perfectament que no s’ha pogut fer en plena Setmana Santa perquè hi ha 
personal de l’Ajuntament que estava de vacances, d’acord? Però és moltes vegades la manca 
d’informació i de resposta. 
 
Sr. Alcalde: No, no, no. A qui li va preguntar? A qui li va preguntar? On va enviar el correu? Jo 
crec que si ha de preguntar coses d’aquest tipus, s’ha de dirigir a l’Equip de Govern o 
especialment a mi. Si m’ho pregunta a mi directament.  
 
Sra. Aragonès:  Sí, sí. Val. 
 
Sr. Alcalde: Si vostè es dirigeix a un auxiliar de la casa, probablement no tingui aquesta 
informació, lògicament. En quant a informació, se’ls va avisar amb suficient temps, o sigui, amb 
temps suficient, jo crec que van ser dos setmanes abans de la celebració del Ple que això es 
canviava la data, crec que van ser dos setmanes, no estic segur ara. Aleshores, en aquest 
aspecte i en qüestió d’informació —sí, acabo— escolti’m, l’han tingut amb suficient temps 
perquè vam avisar amb temps. A qui? Jo li recomano que si vol tractar temes d’aquest tipus, 
que són eminentment polítics, que no són tècnics, perquè la convocatòria del Ple és una 
decisió de l’Alcalde, recolzada evidentment en l’Equip de Govern, escolta, es dirigeix a mi 
“escolta, Fran, com és que fas això?” i ja està. El motiu de que es traspassés també el vam 
ficar, el motiu de que queia en Setmana Santa. Escolti’m, no....jo crec que hem actuat, s’ha 
actuat amb temps, s’ha actuat amb informació i motivat en què queia enmig de la Setmana 
Santa. En cap cas volíem fer...tot el contrari...no vam preguntar a altres regidors si anaven de 
vacances o no anaven de vacances, simplement vam considerar “bueno, estem en període de 
plena Setmana Santa, ho traslladem i a està”. 
 
Sra. Aragonès: Val, jo, que quedi constància que no m’he queixat en el temps que vostès van 
enviar la convocatòria, hem tingut temps suficient.  
 
Sr. Alcalde: No, però jo li explico, jo ho explico perquè, clar, s’està donant una part de la 
informació.  
 
Sra. Aragonès:I es va...jo, més que res, comentar-ho perquè les persones, els regidors que 
estem a l’Oposició tenim un horari laboral, les nostres empreses ens han donat, tenim permís 
per assistències de forma molt controlada i, aleshores, a la més mínima que marxem del que 
se’ns va aprovar, doncs, això ens ocasiona problemes de compatibilitat amb la feina. 
 
Sr. Alcalde: Entenc perfectament la seva situació i, per això mateix, es va fer així, perquè hi 
havia problemes amb la feina de regidors que no podien assistir i per incompatibilitat es va 
traslladar, clar. Però amb suficient temps i informant. Sí. I també podríem haver dit “bueno, no 
ho fem aquest mes i ja passem al següent”. No, hi havia punts, pues, escolti, el fem. D’aquí dos 
setmanes en farem un altre. No crec que... sento si per vostè és una molèstia però estem 
complint, en certa manera, amb el fet de fer un Ple cada mes, informar amb el temps suficient, 
motivat perquè queia enmig de la Setmana Santa... Molt bé. Passaríem, doncs...si? 
 
Sr. Chamizo: No, jo sí, perdó, jo, més que el tema de retrassar o no retrassar el Ple, nosaltres 
aquí volem fer un altre, demanar un altre cop perquè aquestes comissions estratègiques i que 
ara es canvia el ROM, nosaltres hi votarem a favor, és a dir, vostès poden reunir-se quan 
vostès creguin oportú. El que sí que nosaltres reclamem, que ja ho hem fet varies vegades, són 
les actes d’aquestes comissions estratègiques i de projectes que costen diners al contribuent i, 
llavors, nosaltres només tenim les dels vuit o nou primers mesos de mandat. Per tant, ens 
sembla que quan ens les van donar, o no sé si està reflexat en un Ple, que igual que es penja 
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una Junta de Govern Local, crec que seria bo, dins del portal de la transparència, que també es 
pengessin aquestes comissions estratègiques i de projectes que vosaltres us reuniu. Aquest, 
simplement, és el prec que el nostre grup municipal fa. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Li recolleixo el prec. Li demano un altre cop disculpes, ja vaig donar ordre de que 
això es pengés i es pengés cada vegada que s’aprovés l’acta. Mirarem a veure què és el que 
està passant, per què aquestes actes no es pengen. Passaríem, doncs, ara, si no hi ha cap 
intervenció més, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat el punt per 
unanimitat. 

Identificació de l’expedient:   Aprovació del Reglament orgànic municipal 

Expedient número:  Secretari General/Serveis interns 

Tràmit:      Aprovació inicial 

  

Fets 

1. L’objecte dels Reglaments orgànics municipals és regular, a l’empara dels articles 4.1.a), 
20, 24, 62, 69 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL), modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i dels articles 8.1.a), 49, 154 i 158 de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), el règim 
organitzatiu i de funcionament dels ajuntaments així com també, articular els drets i deures 
dels membres de la Corporació.  

2. En virtut i reconeixement de la potestat reglamentària i la capacitat d’autoorganització de 
les corporacions locals reconeguda l’article 4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals; l’article 8.1.a) i la disposició final tercera 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; 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar inicialment en sessió plenària de data 9 de 
març de 2016 el seu Reglament orgànic municipal. Posteriorment es va sotmetre aquest a 
informació pública. 

3. En no haver-se presentat al·legacions en el tràmit d’informació pública, el Reglament 
orgànic municipal es va entendre aprovat definitivament. El Butlletí oficial de la província de 
Tarragona núm. 100, de 26 de maig de 2016, va publicar el text del Reglament orgànic 
municipal. 

4. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, ens local amb personalitat jurídica plena, exerceix les 
seves competències en règim d’autonomia i, en ús de la potestat d’autoorganització 
municipal, desenvolupa les seves funcions organitzatives, executives i administratives, 
d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració, coordinació i servei 
al ciutadà, amb submissió plena a la llei i al dret. 

5. Per tal de millorar la gestió interna de les sessions dels òrgans col·legiats, es proposa 
modificar l’article 39.2 i l’article 41.2 reguladors de les comissions de Projectes Estratègics i 
de Ciutadania, respectivament, de forma que l’horari d’ambdues comissions serà a les 13 
h, els mateixos dies que estava reglamentat. 

6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 21 d'abril 
de 2017. 
 
 

Fonaments de dret 

1.     Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
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2.     Articles 8.1.a) i 178 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.     Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
  

4.     Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

  
  

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

1.    Aprovar inicialment la següent modificació del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament 
de Mont-roig: 

On diu: Article 38.2. Comissió de Projectes Estratègics. Composició i funcionament 

La Comissió de Projectes Estratègics es reunirà el primer i tercer dijous de cada 
mes a les 9,30 h, a les dependències municipals.  

Ha de dir: Article 38.2. Comissió de Projectes Estratègics. Composició i funcionament 

La Comissió de Projectes Estratègics es reunirà el primer i tercer dijous de cada 
mes a les 12,00 h, a les dependències municipals. 

I on diu: Article 41.2. Comissió de Ciutadania. Composició i funcionament 

La Comissió de Ciutadania es reunirà el segon i quart dijous de cada mes a les 
9,30 h, a les dependències municipals.  

Ha de dir: Article 41.2. Comissió de Ciutadania. Composició i funcionament 

La Comissió de Ciutadania es reunirà el segon i quart dijous de cada mes a les 
12,00 h, a les dependències municipals. 

  

2.    Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació.  

3.    Una vegada finalitzat el període d’exposició pública, en el cas que no es presentin 
al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense la necessitat de resolució 
expressa. En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions 
presentades en el període d’al·legacions i es procedirà a la seva aprovació definitiva per 
l’òrgan competent. Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació. 

 

12. Secretaria. Expedient 2180/2017. Donar compte del canvi de nom del grup municipal 

PDeCAT 

 

 

Sr. Alcalde: El punt 12 és donar compte del canvi de nom del grup municipal PDeCAT. Aquí, a 

l’últim Ple, es va fer una modificació al ROM per canviar el nom del grup de Convergència i 
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Unió pel de PDeCAT i es dóna compte al Ple que això, suposo, s’ha aprovat definitivament i 

que no hi ha hagut cap al·legació, per tant, a partir d’ara serà el grup de PDeCAT. Molt bé. 

Identificació de l’expedient                          Donar compte del canvi de nom del grup municipal 
Expedient número                                        Serveis Interns/Secretaria General/ Cartipàs  

                                                                   2015-2019 Exp. 2180/2017 

Tràmit                                                         Ordinari 

Fets 

1. El dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va 
constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 

2. El dia 19 de juny de 2015 en sessió plenària es va donar compte de la constitució dels 
grups polítics de l’Ajuntament. 

3. El dia 27 de gener de 2017 el Sr. Francisco Chamizo Quesada, com a portaveu del grup 
municipal CIU, sol.licitant el canvi de nom del grup municipal a PDeCAT 

Fonaments de dret 

1. Articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
2. Article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, 
3. Articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

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

 
1. Donar compte del canvi de nom del grup municipal de CIU a PDeCAT. 
2.    Notificar-ho als interessats. 

 

13. Afers sobrevinguts 
Sr. Alcalde: El punt 13 són afers sobrevinguts que, entenc, no n’hi ha cap. 
 
 
14. Mocions 
 
Sr. Alcalde: I el punt 14 són mocions. En aquest cas, hi ha dos mocions per part del grup de 
Ciudadanos. Si us plau, Sr. Velasco. 
 
 
14.1 Moció presentada pel grup municipal C’s de SOL.LICITUD DE REDUCCIÓ DE 

RÀTIOS DE 25 A 20 ALUMNES A P3  A LES NOSTRES ESCOLES 

Sr. Velasco: Buenos días a todos. Ciudadanos va a presentar dos mociones. Vamos a empezar 
por la exposición de motivos de la solicitud de reducción de ratios, de 25 a 20 alumnos en P3, 
en nuestras escuelas. Nuestra sociedad ha experimentado un descenso de la demografía y el 
Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya aprovecha para argumentar que ya 
no hay necesidad de mantener las líneas educativas abiertas de P3. En lugar de verlo como 
una oportunidad de disminuir el número de niños por clase para contribuir a la mejora de la 
educación, dado que el ratio es uno de los indicadores de los que disponemos a la hora de 
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medir la calidad de la educación y es una prioridad para alcanzar este objetivo, se pone de 
manifiesto que la bajada de ratio a 20 alumnos tiene un efecto positivo sobre el rendimiento 
académico del alumnado y sobre las prácticas pedagógicas del profesorado y debe ser 
entendido como una oportunidad ante el descenso demográfico; permite una enseñanza más 
individualizada y una correcta atención a las necesidades del alumnado; garantiza una mayor 
satisfacción profesional del profesorado porque puede dedicar más tiempo a la enseñanza y 
reducir las intervenciones no académicas; facilita la posibilidad de implantar nuevas 
tecnologías, perdón, metodologías de innovación en el aula; favorece la implicación familiar en 
la educación de los niños. Por este motivo y de acuerdo con la resolución 175/11 del Parlament 
de Catalunya sobre el cierre de líneas de enseñanza y sobre las ratios de alumnos que insta el 
Gobierno a estos efectos, la agrupación municipal de Ciudadanos propone la aprobación de los 
siguientes acuerdos: el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp llevará a cabo todas las acciones 
necesarias para instar al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya a: 
mantener en funcionamiento todas las líneas y todos los grupos educativos, adecuar los ratios 
por interés general a la demanda del municipio con un ratio base de 20 alumnos en P3, 
modificación del decreto 75/2007 de 27 de marzo por el que se establece el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros y modificación de la Ley 12/2009 de 10 de julio de 
Educación donde se establece la base legal máxima, y comunicar este acuerdo al presidente 
de la Generalitat, a la consellera de Educación, al Consejo Escolar Municipal y a las escuelas 
del municipio. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:  Gracias, Sr. Velasco. Intervenció, Ferran? No? Tico? No? Per part d’Esquerra?  
 
Sra. Aragonès: No, perquè d’alguna manera a la Junta de Portaveus ja vaig posar de manifest 
els arguments. 
 
Sr. Alcalde: Com vostè vulgui. Per part de Convergència? 
 
Sra. Margalef: Bé, el principal avantatge de treballar amb classes reduïdes no necessàriament 
és obtenir altes qualificacions per part dels alumnes perquè ens podem trobar, per exemple, 
amb entorns o amb orígens sòcio-culturals desfavorits, sinó que el que té de positiu és que 
s’interacciona amb els professors, amb els companys i els tutors d’una manera més òptima que 
si ho fessin amb grups grans i afavoreix qualitativament i quantitativament els aprenentatges. 
Llavors, el nombre d’alumnes per grup o classe repercuteix de manera directa o indirecta sobre 
l’aprenentatge de l’alumnat, al clima de l’aula, la cohesió del grup, la gestió de la diversitat, la 
metodologia, com vostès comenten a la moció, i s’ha demostrat que la reducció del nombre 
d’alumnes per classe és una estratègia beneficiosa per l’educació dels infants i, per això, el 
nostre grup municipal li donarà suport.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies.  
 
Sr. López: Bien, como le dije en la Junta de Portavoces, el Ayuntamiento no tiene potestad 
para decidir las ratios de Educación, eso es la consellera de Educació la que tiene esta 
potestad. Le diré, ya me ha pasado con otras mociones y tengo la sensación de que si nosotros 
seguimos esto es porque ustedes lo dicen. Nosotros ya estamos peleando para que…para 
tener una ratio inferior, para que no se cierren líneas. Este año pasado se cerró una línea en el 
Joan Miró y yo no tuve el apoyo de su grupo en las redes ni en ningún otro sitio, si quieres lo 
puedo enseñar fuera de línea, tuve una entrevista con los señores, con este señor que está 
haciendo la grabación de Televisión de Reus y lo único que recibí por su parte fueron 
recriminaciones y reprimendas. Esto ya se está cumpliendo, sí, ya se está cumpliendo. 
Tenemos cursos que tenemos una ratio de 14 críos, estamos peleando también, no solamente 
en P3, lo estamos peleando también en el instituto, que tenemos 60 matriculaciones en lo que 
será el nuevo instituto de Miami y estamos peleando para que sean tres líneas. Es decir, no 
solamente nos paramos en P3, sino que estamos haciéndolo en todo el espectro educativo de 
nuestro municipio y por eso nosotros votaremos en contra, porque ya lo estamos haciendo. 
 
Sr. Velasco: Sí, bueno, vamos a ir por partes. Me sorprende un poco la…lo que me dice de las 
redes. Las redes, me imagino, que serán las… ¡ah! las redes sociales. Cuando se acerque a 
Ciudadanos, me imagino, que lo hará de una manera oficial y cuando me confirme que 
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Ciudadanos no le ha apoyado en alguna de esas decisiones…Porque, claro, cuando su 
consejería se pone en contacto con los medios para otras cuestiones, con nosotros no cuenta 
en ningún momento. Eso por un lado. Si me dice que se está cumpliendo, pues, lo único que 
tiene que hacer es apoyar esta moción. Yo creo que no se está cumpliendo. Bajar los ratios no 
se está para nada, creo, que cumpliendo. Le voy a decir una respuesta, nosotros nos hemos 
puesto en contacto con parte de nuestra comunidad docente y una opinión de esta parte nos 
dice que es una propuesta muy razonada y en línea de la escuela inclusiva, escuela para 
atender toda la diversidad del aula. Nos dice el tema de las mociones, ¡oiga! en el tema de las 
mociones, le recuerdo que yo no le voy a marcar su hoja de trabajo o su hoja de ruta pero 
seguro que si me plantea una moción como esta, con lo importante que es, no se preocupe que 
a Ciudadanos nos tendrá, por su puesto, a favor. De todas formas, quiero recordar que 
Ciudadanos, siempre que se le ha pedido apoyo, en este caso, le quiero recordar una Comisión 
Informativa, el Sr. Alcalde nos pidió apoyo para apoyar el tema de las calas, dijo que los que 
teníamos representación en Madrid, que haríamos ese trabajo, haríamos exactamente igual 
que haríamos si nos pediría apoyo para no la reivindicación que me está diciendo de P3, 
espero que nos la pida y, no se preocupe, que nos tendrá a su lado. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gracias. Responda, responda. 
 
Sr. Velasco: Sí. Y, luego, es importante aclarar, que no me lo quería dejar, que a veces cuando 
dice “es que está marcándonos la política” y se hace un poco de populismo, etcétera, etcétera, 
esta moción está apoyada por la Federación de FaPaC, de AMPAS, y creo que tenemos la 
obligación de apoyarla. Le recuerdo que es la Federación de AMPAS de Cataluña, la más 
grande, que engloba a 2.200 AMPAS repartidas en 750 municipios y con cerca de más de 400 
familias. Creo que es una moción para tenerla en cuenta. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gracias. 
 
Sr. López: El año pasado, tampoco voy a hacer un conflicto de esto, pero sí que el año pasado 
tuvimos una conversación cuando esto se nos… nos dieron la confirmación oficial de que se 
cerraba una línea de P3, yo hablé con las AMPAS por si querían hacer colaboración y hablé 
con usted específicamente de este tema. Yo, sinceramente, no me sentí apoyado cuando el 
año pasado perdimos una línea. Este año, este año, estamos intentando recuperarla, ¿de 
acuerdo? Por eso, en cierto modo, no encuentro…me hubiese gustado que esta moción se 
hubiese presentado el año pasado cuando yo pedí ayuda para que no cerraran la línea. 
 
Sr. Velasco: Yo es que creo que no es correcto lo que usted está diciendo. Si, oficialmente, 
como estamos haciendo nosotros, usted me dice, mire, cuando le pedimos apoyo a una 
moción, a una propuesta, está usted aquí su posicionamiento. Esto que me está comentando 
de las conversaciones, normalmente, cuando hay conversaciones, yo mismo muchas veces 
puedo entender algo que no es lo correcto, cuando hay un documento oficial y firmado, yo creo 
que es una respuesta oficial y coherente con lo que firma uno.  
 
Sra. Margalef: No, només un incís perquè les línies que es mantenen en un municipi o un 
centre escolar depenen de les matriculacions o preinscripcions que hi hagi. Tot són números i 
si no s’arriba a un mínim, llavors, és evident que s’han de tancar línies però no perquè sigui 
voluntat del Departament, ni molt menys, sinó perquè no hi ha prou canalla per omplir una línia.  
 
Sr. López: Parlem, per exemple, en el cas d’enguany, que tenim 8 nens per fer una tercera 
línia, o bé massificar les aules, com per exemple ha passat aquest matí, al Marcel·lí hi ha 30 
alumnes quan són de 25 i al Joan Miró, quan és a 22, té 25. Hi ha 8 nens, doncs, que estan en 
el limbo. Hem de mirar i hem d’intentar lluitar perquè aquesta línia, encara que sigui una 
miqueta de cada un dels... i lo que li deia al Sr. Francisco Velasco és intentar lluitar perquè 
treballem amb ratios més petites però continuem mantenint la línia perquè això, com molt bé 
sap vostè, significa més dotació de professorat a l’escola i, per tant, que els nens estiguin més 
ben atesos.  
 
Sra. Margalef: És evident, però m’estic referint al curs passat, que vostè ha fet referència al 
tancament de la línia el curs passat, no aquest curs.  
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Sr. Alcalde: Bé, únicament aclarir que no va ser una Comissió que li vam demanar el 
recolzament pel tema de... ja, acabo, acabo, no va ser una Comissió sinó un acord de Ple quan 
se li va demanar a tots els grups, no únicament representació del Ple sinó també del Congrés, i 
vostès van fer evidentment això. Hi va haver un Consell Escolar Municipal fa quatre dies, 
vostès van assistir. Allà es va explicar molta de la tasca que s’està fent des de la regidoria i 
saben perfectament bé que, des de la regidoria i des de l’Equip de Govern, s’està treballant en 
reduir al màxim, el que estan demanant vostès, s’està fent des de fa temps. I, si vol, hi ha actes 
de les Taules mixtes en Educació en les quals ja estem treballant en aquesta línia. Aleshores, 
vostè diu “és una cosa lògica...”, sí, perfecte, però ja ho estem fent. Potser, la propera moció 
que... facin el que vulguin, eh!, abans de presentar-la ens diuen “escolti, què esteu fent amb 
això?” i nosaltres li direm “mira, estem fent això, això...” que per això està la Junta de Portaveus 
i estan les Comissions, “miri, estem fent això, això, això i això”. I veurà que ja ho estem fent. 
Aleshores, presentar una moció aquí amb una cosa que ja és reincident i que ja ho estem 
treballant, entenem l’Equip de Govern que no, bueno, si més no, creiem que és voler entrar en 
un tema en el qual ja s’està treballant i no volem entrar. Sí? 
 
Sr. Velasco: Sí, a ver. Como usted dice, el Equipo de Gobierno toma sus decisiones, ¿no?, y le 
agradecemos la atención que nos dedica a los grupos de la Oposición pero a la Oposición, 
también, déjenos hacer nuestro trabajo, nosotros decidimos las mociones que queremos 
presentar y en el momento que las queremos presentar. Porque yo sé y es cierto que nos 
informan y nos comunican en las Juntas de Portavoces y las Comisiones Informativas pero, 
evidentemente, muchas veces nos responden que tienen su programa y tienen sus ideas de 
trabajo. 
 
Sr. Alcalde: Eso sí que no, ¡eh! Perdone, no, ¡eh!, nunca. Cualquier grupo que hace una 
pregunta, tanto en Junta de Portavoces como en Comisiones, se responde a lo que se está 
haciendo. No, esto nunca lo hemos hecho, eso sí que no, ¡eh! Evidentemente que ustedes 
pueden presentar todas las mociones que quieran y como quieran, yo simplemente les digo 
que, bueno, no sé, hagan ustedes lo que quieran… El objetivo de presentar una moción, 
supongo, que es llevarla adelante, creo, eh, entonces, si ustedes quieren llevar mociones 
adelante, presenten mociones con seguridad; si ustedes lo que quieren es presentar una 
moción porque toca, bueno, pues, ustedes mismos. 
 
Sr. Velasco: Ciudadanos no presentamos mociones porque toca o sin seguridad, presentamos 
mociones porque creemos, lo primero que hacemos es escuchar a nuestros ciudadanos y, 
sobre esas bases, decidimos, ya que la ley nos lo permite, proponer las mociones y 
agradecemos que usted nos las apruebe, por ejemplo, o, mejor dicho, su grupo político. El 
resto, déjenos hacer nuestro trabajo.  
 
Sr. Alcalde: De acuerdo. Si no hi ha cap comentari, passaríem, doncs, a les votacions. Vots en 
contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, no aprovada la primera moció del grup 
de Ciudadanos. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La nostra  societat ha experimentat un descens de la demografia i el Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya aprofita per argumentar que ja no hi ha 

necessitat de  mantenir les línies educatives obertes de P3, enlloc de veure-ho com una 

oportunitat de disminuir el nombre de nens per classe per contribuir a la millora de l'educació. 

 

Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals disposem a l'hora de mesurar la qualitat de 

l'educació i és una prioritat per assolir aquest objectiu, posem de manifest que: 
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 La baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de 

l'alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès com 

una oportunitat davant el descens demogràfic. 

 Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de 

l'alumnat. 

 Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar més 

temps a l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques. 

 Facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula. 

 Afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants 

 

Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya sobre el 

tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el Govern a aquests 

efectes,  l'Agrupació Municipal de Ciutadans proposa l'aprovació del següent 

ACORD 

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp durà a terme totes les accions necessàries per tal d'instar 

al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a: 

 Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius 

 Adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base de 

20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s'estableix 

el procediment d'admissió d'alumnat als centres i modificació de la Llei 12/2009, del 10 

de juliol, d’educació, on s’estableix la base legal màxima). 

 Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera d'Ensenyament, 

al Consell Escolar Municipal, i a les escoles del municipi. 

                   

 

14.2 Moció presentada pel grup municipal C’s  PER LA IMPLANTACIÓ GRADUAL D’UNA 

XARXA PÚBLICA DE PUNTS D’ACCÉS WI-FI LLIURE I GRATUÏT EN CENTRES PÚBLICS 

DE MONT-ROIG DEL CAMP. 

 

Sr. Alcalde: La segona, si us plau. 
 
Sr. Velasco: Sí. Bueno, pues, vamos a nombrar la segunda moción. Ciudadanos quiere 
presentar una moción para la implantación gradual de una red pública de puntos de acceso de 
wifi libre y gratuito en centros públicos de Mont-roig del Camp. Queremos exponer ciertos 
motivos. Yo creo que la sociedad del siglo XXI vive inmersa en la era de la información y eso 
ha contribuido, sin lugar a dudas, a la expansión vertiginosa de las nuevas tecnologías. Hoy en 
día, las telecomunicaciones han alcanzado un nivel de desarrollo que está convirtiendo el 
mundo en ciudades globales en las que la implantación de internet está jugando un papel 
importante en la generación, el acceso y el intercambio de información en todos los ámbitos de 
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la vida moderna, comercio, educación, cultura, ciencia, tecnología y ocio. Creemos que el 
abaratamiento de los equipos informáticos y los servicios de acceso a las denominadas 
autopistas de la información han conseguido que esta tecnología esté cada vez más al alcance 
de crecientes sectores sociales. La disponibilidad de transmisiones inalámbricas ha venido a 
añadir nuevas potencialidades al facilitar el acceso a la red desde prácticamente cualquier 
lugar de nuestro planeta. Queremos recordar que hay numerosas ciudades que han apostado 
por esta infraestructura, creemos que es una infraestructura que se puede crear sin grandes 
desembolsos económicos que, sobretodo, es lo más importante para nuestros ciudadanos. Y, 
por lo expuesto anteriormente, leemos los acuerdos. Queremos que…iniciar por parte del 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp las acciones y gestiones necesarias que permitan la 
implantación gradual de una red pública de puntos de acceso wifi libre y gratuito a internet en 
varios puntos y centros públicos de nuestro municipio; trasladar la presente moción en su 
totalidad y el resultado del presente acuerdo al conjunto de la población a través de los medios 
de comunicación municipales, así como a todas las asociaciones y colectivos de nuestra 
localidad. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:  Gracias, Sr. Velasco.  
 
Sr. Pérez: Yo, es un poco más de lo mismo. A mí me sabe mal, Sr. Velasco, pero si usted 
presenta mociones, que es lo que le ha dicho el Sr. Alcalde, en las cuales el Equipo de 
Gobierno ya está trabajando y así se lo explican en las Informativas, pues, desgraciadamente, 
a mí me sabe muy mal decirle que no pero nosotros ya le dijimos que ya estábamos trabajando 
e incluso le dije que había una empresa externa que estaba haciendo un informe y un estudio 
del municipio para implantar el wifi y se está trabajando en ello. Pasa un poco lo mismo que 
con los ratios, si le están diciendo desde Ensenyament que ya estamos trabajando no 
solamente en P3, que me parece muy bien que usted pueda presentar todas las mociones que 
sea pero, claro, decir usted que aprobemos algo que ya estamos haciendo o se está trabajando 
es un poco incoherente. A mí me sabe muy mal…pero bueno, le digo lo mismo, ya le dijimos en 
la Informativa que se está trabajando, me consta que desde Turismo ya implantan algo, y yo le 
dije que se estaba haciendo un estudio, no solamente en algunos puntos como dice usted, sino 
en todo el municipio. Claro, yo le voy a tener que votar otra vez en contra porque, como ya he 
dicho, estamos trabajando en ello y me sabe muy mal pero… Y con esto, no quiere decir, 
evidentemente, ninguno de los que está en esta sala que no pretendamos que el wifi no esté 
implantado en nuestro municipio, ¡ojala!, el wifi el wimans y todo lo que venga. Pero, claro, 
presentar mociones en las cuales ya se está haciendo trabajo y se está haciendo avances, 
entiendo que… Cuidado, con todos mis respetos, usted la presenta y nosotros la votamos. 
Nada más. 
 
Sr. Pellicer: Yo sólo quiero añadir una cosa. Nuestro voto en contra en esta moción o en la otra 
no significa que no lo queramos, en ningún momento, ¡eh! Que nadie tome el concepto de que 
no queremos ni que haya menos ratios ni que no haya wifi. Lo que pasa es que entendemos 
que este procedimiento totalmente a derecho que se puede ejercer no lo vemos el camino 
adecuado.  
 
Sr. Alcalde: Per part d’Esquerra? ¿Prefiere contestar o al final? ¿Perdón? Ah, vale. Per part 
d’Esquerra.  
 
Sra. Aragonès: Bé, per part d’Esquerra no podrem votar a favor perquè és un punt que ja ho 
contempla el Pla d’Acció Municipal, està com a punt del Pla d’Acció, per tant, també prenent 
una mica nota del que ens va avançar a la Junta de Portaveus que estan treballant en el tema, 
sí que podríem deixar un temps prudencial per a veure si la proposta que van dir en zona 
turística de platja es porta a terme potser durant aquest estiu, deixar un termini de 6 mesos a 
veure si s’ha pogut fer alguna cosa i, llavors, bé, que poguéssim valorar una miqueta el tema. 
Després tinc una curiositat, Sr. Velasco, quan vostè es refereix a mitjans de comunicació 
municipals, en quins...? Perquè, clar, no en conec cap a part del Comunica. La pàgina web, 
gràcies. Com que diu “mitjans de comunicació”, igual es refereix a altres de les xarxes socials... 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Convergència? Ara... però m’he donat compte jo, eh! Per part 
de PDeCAT? 
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Sra. Margalef: Bé, amb la implantació de la seu electrònica, l’Ajuntament impulsa utilitzar les 
tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació dels veïns a través de 
presentació de documents i realitzar tràmits administratius i, des del PDeCAT, creiem en la 
importància de desenvolupar una sòlida administració electrònica i pensem, com ja portàvem 
en el programa electoral, que cal dotar als ciutadans dels mitjans necessaris per accedir-hi, per 
exemple, a través dels punts d’accés wifi gratuït en diversos centres del municipi és una bona 
manera de fer-ho. Llavors, ens sembla molt bé que ja s’estigui fent de cara al turisme però 
també pensem que s’ha de fer pels ciutadans que residim permanentment aquí al municipi i, en 
aquest sentit, ens abstindrem. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Sr. Velasco? 
 
Sr. Velasco: Sí. 
 
Sr. Alcalde:  Perdó, perdó, perdó.  
 
Sr. López: Jo he de dir que... si nos ceñimos a la moción, es un poco peligroso el todos los 
edificios municipales dotarlos de wifi para que… Lo digo, por ejemplo, en la biblioteca se ha 
tenido que quitar el wifi por la noche porque se hacían botellones y había problemas con los 
vecinos. Durante el día se hace, ya se hace en las bibliotecas esto de que tú te puedes 
conectar al wifi en las bibliotecas, simplemente tienes que entrar allí dentro, si no me equivoco, 
y solicitar la contraseña de wifi y puedes conectarte. Es decir, sí pero con miramientos, ¿de 
acuerdo? Y, paralelamente, le comentaré que, como bien ha dicho Tico, se está, como ya le 
informamos en la Comisión Informativa, en la Junta de Portavoces, perdón, ya dijimos que se 
está mirando una empresa para que pueda hacer el wifi en todo el municipio. Ya comentamos 
que es mejor que la fibra óptica en nuestro municipio. Estamos siguiendo lo que ya 
comentamos en el Pleno pasado.  
 
Sr. Alcalde: Gracias. Sr. Velasco. 
 
Sr. Velasco: Sí. Bueno, yo contesto un poco…me imagino que…espero que no se me olvide 
contestar… Vamos a ver, desde Ciudadanos creo que no debe de sentar mal o tenerse en 
cuenta, yo creo que muchas veces se implementa el trabajo que creemos que el Equipo de 
Gobierno puede realizar y luego verificaremos si es cierto o no. Yo, lo mismo, en la Junta de 
Portavoces que hablé con el Sr. Alcalde, creo que el instalar las redes de wifi, la información 
que me dio a mí en la Junta de Portavoces no era en edificios, era que iban a empezar con una 
experiencia piloto en las playas. En segundo lugar, me está diciendo que los problemas que 
recoge el tener una wifi por los problemas de seguridad que me dice el Sr. Enrique, hombre, 
estamos hablando que hay que limitar, pues, se limita, bueno, pues si se detecta algún 
problema creo que se puede limitar. Y, luego, lo importante es que lo tengamos en edificios, en 
todos los edificios públicos, creemos que no es un gran desembolso, y creo, creo no 
equivocarme, me parece que quitando en las bibliotecas, no sé si ha habido la implantación 
libre y gratuita para todos los vecinos y nuestros visitantes para que puedan acceder a esta 
oferta que tiene, que creo que es tan importante que ofrezcamos a nuestros vecinos y a 
nuestros visitantes. No sé si… ¡ah! cuando se refería al tema, evidentemente, a todos los 
medios que tenemos informativos en el municipio, que nos gustaría que serían más extensos 
para todos los grupos municipales porque, claro, tenemos tres pero creo que la participación de 
los grupos, que es muy concreta y muy nimia, creo que podría ser mayor en esos tres 
espacios.  
 
Sr. Alcalde:  Tenemos un bloc que nos han pedido en diferentes ocasiones, lo tiene a su 
disposición desde hace tiempo y no lo ha utilizado. Si quiere otro tipo, se lo podemos hacer, si 
ese no le gusta o algo, porque el bloc no lo está utilizando…ahora está diciendo que es 
pequeña y… bueno, utilice todos los que tiene y después hable de si es poco o mucho. Todo 
su argumentario estamos de acuerdo, sí, tiene que haber wifi en todos… bueno, pero es que ya 
lo estamos haciendo…tiene que haber wifi en los equipamientos públicos, sí, todo lo 
estamos…es que….ya se le dijo y está previsto en el PAM, como ha comentado Esquerra, y lo 
veremos. Mire, si de aquí un año o un año y medio no lo hemos hecho, denos por todos los 
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lados, tendremos que decirle “sí, de acuerdo” pero… y estoy de acuerdo con Tico, es una 
lástima que tengamos que votar en contra pero es que estamos igual que lo de antes, no toca 
en estos momentos porque estamos en ello. Pasaríamos… 
 
Sra. Pérez: Nada, seré breve. Ya que en Turismo hemos empezado ya con la…o vamos a 
implantar la red wifi en Playa Cristal, en concreto, que empezaremos aquí, aclarar que sí que lo 
hacemos Turismo, sí que es un recurso turístico muy importante en nuestro municipio pero que 
no sólo lo hacemos para los turistas, evidentemente, todo el mundo tiene acceso a la playa, 
turistas y vecinos, la playa no es un sitio donde únicamente se va en verano, es una playa que 
además tiene mucha vida, hay parques infantiles, hay negocios, hay mucha actividad. 
Entonces, que quede claro que no lo hacemos por el turista, lo hacemos también para la gente 
de aquí que, además, es mucha gente de aquí la que asiste a la playa y no sólo en verano. 
Más que nada que el wifi va a estar durante todo el año, no sólo los meses de verano, de enero 
a diciembre, habrá más cobertura durante los meses fuertes porque así lo hemos contratado, 
porque va a haber más usuarios en verano, evidentemente, que en temporada baja y el 
servicio va a ser para todos los vecinos.  
 
Sr. Alcalde: Gracias. 
 
Sr. Velasco: Sí, le quería comentar, primero, al Sr. Alcalde, creo que no ha sido nuestro bloc 
municipal porque Ciudadanos lo está utilizando.  
 
Sr. Alcalde: ¿Perdone? 
 
Sr. Velasco: El bloc informativo municipal, Ciudadanos lo está utilizando, como dice que no… 
No le he entendido muy bien. 
 
Sr. Alcalde: No, usted ha dicho que son pocos, de acuerdo, los medios. Le he dicho que utilice 
todos, el bloc, ¿lo está utilizando el de Ciudadanos? 
 
Sr. Velasco: ¡Claro! 
 
Sr. Alcalde: Ustedes son los que lo utilizan…. 
 
Sr. Velasco: Le invito además a que lo consulte porque es interesante. 
 
Sr. Alcalde: Vostès també? Tothom l’està utilitzant ja? Ah, val, val, perdoneu. Ho retiro. Ho 
retiro. M’havia arribat que no, perdoneu, perdoneu. Diga, diga. 
 
Sr. Velasco: Contestar a la… Sí, contestar a la concejala que, seguramente, es más agradable 
utilizar los medios en un entorno donde sea más confortable en invierno, que son los espacios 
públicos, bibliotecas, ayuntamientos, etcétera que no irse a la playa a conectarse en wifi. Mire, 
en este caso, acabando de contestar un poquito, a veces tenemos la sensación que el PAM es 
una herramienta que utiliza el Equipo de Gobierno cuando quiere utilizar en beneficio y, en 
otros momentos, parece ser que los demás grupos no podemos…porque estuvimos de 
acuerdo y votamos a favor el PAM porque creemos que es una herramienta de todos y 
nosotros recogemos propuestas que coincidían con nuestro grupo político y, en este caso, 
permítame que…estamos hablando de lo mismo. Esperar un año a ver si cumplen, hombre, yo 
creo que, ya que coincidimos, no le sepa mal que implementemos estas mociones. Vótenosla a 
favor. Claro, nosotros tenemos que cuestionar, que proponer el trabajo que este Equipo de 
Gobierno está realizando, no le sepa mal, pero por otro lado, creemos que no tiene la suficiente 
delicadeza de acercarse a los demás grupos municipales para escuchar, bueno, más que 
escuchar, igual sí, pero muchas veces recoger algunas de las propuestas, que yo sepa, muy 
justas en este Ayuntamiento.  
 
Sr. Alcalde: Bueno, es su percepción, yo creo que no es correcta. Traer…que traigan ustedes 
aquí una moción sobre una cosa que está en el PAM, que no se aguanta bien, nosotros no la 
vamos a tirar adelante. Hace cuestión de…no sé si fue el Pleno pasado o el anterior, ahora no 
lo recuerdo, Esquerra presentó una moción muy concreta sobre el tema de la Policía local aquí 
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en Mont-roig, nosotros lo teníamos recogido en el PAM pero la propuesta que hizo…Usted me 
está diciendo que no recogemos estas cosas, la propuesta que hizo…y nosotros lo hemos 
puesto en marcha… Bueno, entonces, no me diga que no somos…y, escuche, ha traído usted 
mociones de otra índole que a lo mejor se la han votado a favor, esta no porque ya la estamos 
haciendo.  Y si usted trae una moción aquí constructiva de algo que no estemos haciendo, ya 
verá cómo será debatida, será tenida… bueno, si usted dice que no, pruebe, en tal caso, 
pruebe. No sé. 
 
Sr. Velasco: Está diciendo términos “una moción constructiva”… coincidirá conmigo que a 
usted le gustará más o menos pero nosotros pensamos que es constructiva e implementa, es 
que usted también… con lo que nos está diciendo, no estamos de acuerdo. En una cosa estoy 
de acuerdo, es su opinión y la de nuestro grupo.  
 
Sr. Alcalde: Muy bien. Pasaríamos a la votación. Vots en contra? Abstencions? A favor? No 
quedaria, doncs, aprovada la moció. No hi ha cap moció més.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La societat del segle XXI viu immersa en la era de la informació, i això ha contribuït, sense cap 
dubte, a l'expansió vertiginosa de les noves tecnologies. Avui en dia, les telecomunicacions han 
aconseguit un nivell de desenvolupament que està convertint al món en ciutats globals, en la 
que la implantació d'Internet està jugant un paper important en la generació, l'accés i l' 
intercanvi d'informació en tots els àmbits de la vida moderna: comerç, educació, cultura, ciència 
i tecnologia, oci, etc. 

L'abaratiment dels equips informàtics i dels serveis d'accés a les denominades autopistes de la 
informació ha aconseguit que aquesta tecnologia estigui cada vegada més a l'abast de 
creixents sectors socials. La disponibilitat de les transmissions sense fil ha vingut a afegir noves 
potencialitats, al facilitar l'accés a la “xarxa” des de pràcticament qualsevol lloc del nostre 
planeta.  

En aquest context, són ja nombroses les ciutats que han apostat per crear les infraestructures 
necessàries per a dotar de cobertura sense fil als seus corresponents municipis. Així, i per 
circumscriure'ns a l'àmbit geopolític més pròxim, els serveis públics de punts d'accés Wi-Fi 
augmenten en ciutats i municipis.  

Dins d'aquesta línia, molts municipis estan fent una aposta decidida per implantar aquesta nova 
tecnologia als seus corresponents àmbits territorials, per a oferir als ciutadans un servei d'accés 
universal a la informació, un valor afegit que, a més de contribuir a la qualitat de vida dels 
veïns, suposen un atractiu per als visitants potencials i un indubtable increment de les 
oportunitats de negoci local.  

Ciutadans entén, per les raons exposades, que l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha de fer 
un esforç per implantar aquesta tecnologia a diferents zones d'accés públic del nostre municipi, 
ja que la tecnologia sense fil és cada vegada més assequible tècnicament i econòmicament, i 
els costos de la seva implantació no serien massa onerosos per a les arques municipals, al 
poder-se beneficiar de múltiples fonts de finançament externes, al mateix temps que 
representaria un important benefici social immediat.  

 

Per lo exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament del Ple els següents 
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ACORDS 

 

1.- Iniciar per part de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp les accions i gestions necessàries 
conduents que permetin la implantació gradual d'una xarxa pública de punts d'accés Wi-Fi lliure 
i gratuït a Internet en diversos punts i centres públics del nostre municipi. 

2.- Traslladar la present moció en la seva totalitat i el resultat del present acord al conjunt de la 
població a través dels mitjans de comunicació municipals, així com a totes les associacions i 
col·lectius de la nostra localitat. 

 

15. Precs i Preguntes 

Sr. Alcalde: Passaríem a Precs i Preguntes. A l’últim Ple, que jo no vaig poder tancar-ho, es 
van quedar preguntes pendents, van comentar, doncs, que ara començaria, així com 
normalment comencem del grup, si m’equivoco em corregiu, no? No cal? No? Val. Aleshores... 
No, no, avui tenim tot el temps. Sí? D’acord, d’acord, molt bé. Continuaríem, doncs, amb el 
grup de Ciudadanos, si té alguna pregunta o algun prec. 
 
Sr. Velasco: Sí. Vamos a ver, tenemos varias preguntas, en este caso, para el Sr. Gairal o 
Vicente Pérez. Tenemos constancia que ha tenido, que ha mantenido una reunión con 
responsables de la unidad medicalizada, área del sistema de emergencias médicas, SEM, y 
con técnicos sanitarios que trabajan en nuestra zona y que tanto tiempo llevan reclamando 
habilitar zonas de aterrizaje para el helicóptero. Queremos saber, para que quede constancia 
en este Pleno, si se aprueban las dos zonas propuestas lo más cerca de los CAP de Miami y 
de Mont-roig para que pueda aterrizar el helicóptero sanitario y si nos puede dar una respuesta 
y en cuánto tiempo seria si han llegado a algún acuerdo. Gracias. 
 
Sr. Pérez: Sí, bueno, yo estuve reunido porque me lo comentó el Sr. Gairal y asistí a esa 
reunión, simplemente era para hacer según la propuesta desde los servicios de ambulancias y 
tal, que haría falta un…llámese, no helipuerto pero sí un aterrizaje para tema de emergencia, 
para cuando hay algún caso de urgencia en el CAP de Miami, para el tema de que pudiera 
aterrizar un helicóptero. Estuve mirando la zona que ellos nos dijeron y hemos hecho un 
estudio, incluso está valorado ya, más o menos, ese plano, el Sr. Gairal o alguno de ustedes se 
lo puedo enseñar cuando quieran porque es en la calle Sevilla, al lado de una zona que de 
alguna manera hay poca edificación y está en un sector, en un SUD [Inaudible 57:45] donde el 
tipo de construcción puede tardar bastantes años… De momento, lo que sí hay es un estudio 
hecho desde los servicios técnicos es el coste y valoración de la losa que se necesita para 
aterrizar y acondicionamiento. Bueno, no hay más. En cuanto el Ayuntamiento tenga la partida 
presupuestaria o económica para hacer la obra la sacaremos a licitar y no hay nada más. En 
principio, creo que estamos todos de acuerdo. Sí, sí, en Miami. Y en Mont-roig, bueno, en 
Mont-roig, si acaso, que lo explique el Sr. Gairal. 
 
Sr. Gairal: La contestación es la que ha dicho Tico. Tico es el que lleva el [Inaudible 58:21] de 
las obras, es el que tiene que dar más prisa al tema. En cuanto al apartado sanitario, el CAP de 
Mont-roig y el CAP de Miami, históricamente los helicópteros estos aterrizaban en una 
carretera lo que pasa era para darles cualquier lugar con más seguridad, era darles un sitio fijo 
como punto de referencia porque la actividad del helicóptero siempre se ha realizado. 
Entonces, en Miami tuvimos una reunión, hablamos con el SEM, los responsables del SEM, 
encontramos que ya nosotros, sin haber tenido esta reunión, ya se había previsto la avenida 
Sevilla y todo, ya estaba previsto, se estaba trabajando en ello. Y entonces se habló de la 
avenida Sevilla, lo encontraron muy bien los del SEM, en cuanto a la referencia del CAP de 
Miami. En cuanto a la referencia del CAP de Mont-roig, también se encontró que el sitio más 
adecuado sería la parte, el segundo nivel del parking de detrás del CAP de Mont-roig. 
Entonces, ya se ha dado instrucción al departamento de obras para que sea un proyecto 
porque se tendrían que eliminar la hilera de árboles, de la mitad de árboles, y las aceras que 
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hay allí, un pequeño proyecto para cerrarlo con unas llaves que tuviera todo el mundo y esto, 
en breve, Tico ya dará las instrucciones a su departamento, para que se haga el proyecto y 
ponerlo en marcha, o sea que es una cosa inminente y necesaria porque tengan un punto de 
referencia los helicópteros, no porque no puedan venir hasta ahora, han venido siempre los 
helicópteros pero para más seguridad y más punto de referencia.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sr. Velasco: La verdad es que es una satisfacción que algo tan importante como habilitar zonas 
para helicópteros medicalizados se haga realidad, ya que era una propuesta exclusiva de 
nuestro programa electoral y nos alegra que llegue antes de que pudiéramos entrar una moción 
tratando este tema después de que veamos cómo el helicóptero tiene dificultades para aterrizar 
en lugares no habilitados y la dificultad de nuestra policía para darles el apoyo necesario que 
les gustaría prestar. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Fíjese usted, Sr. Velasco, que esto no lo tenemos ni en el PAM. Para que vea 
que… 
 
Sr. Velasco: Le estoy diciendo que esto es una propuesta de nuestro programa. 
 
Sr. Alcalde: No, pero…ya, por eso, por eso que… 
 
Sr. Velasco: Que le agradecemos que miren también nuestro programa. 
 
Sr. Alcalde: Creo que no está en el PAM, me parece que no. 
 
Sr. Velasco: Yo le aseguro…perdón…no, en el PAM no está. De todas formas, se pueden 
proponer y se pueden recoger del PAM. 
 
Sr. Alcalde: Que sí, que sí, que sí… pero lo digo como curiosidad, que esta acción que no está 
en el PAM. ¿Alguna pregunta más? 
 
Sr. Velasco: Teníamos otra pregunta para el Sr. regidor de Esport, Vicente Pérez. Si nos podría 
dar… ¡ay, perdón! Perdón porque había tenido conversaciones la otra vez que no vino el Sr. 
Ángel Redondo. Si nos podría dar una explicación de por qué a día de hoy no se han iniciado 
las obras de los campos de césped artificial y, en este caso, si hay algún problema con los 
pliegos técnicos y con las empresas que han ofertado. Gracias.  
 
Sr. Redondo: Esto le contestará mejor el Sr. Pérez, le puedo dar yo información pero él tiene 
mejor conocimiento que yo de esto. 
 
Sr. Pérez: A ver, [Inaudible 01:01:30] es la empresa adjudicataria de la licitación de los campos 
de césped, tanto de Mont-roig como de Miami. Cuando presentaron el proyecto de ejecución, 
estuve mirando la empresa externa que habíamos contratado y también estuve mirando los 
departamentos municipales. Lo que se ha observado, que con el proyecto de ejecución no 
concuerda con las bases de licitación. Entonces, el Ayuntamiento, lo que hemos hecho ha sido 
reclamarle a la empresa que realmente corrija las deficiencias que hay en el proyecto de 
ejecución con el proyecto de licitación. Justamente, no sé, me parece, no me acuerdo, 
[Inaudible 01:02:09] la semana pasada le reclamamos a la empresa que en un plazo de 10 días 
hábiles hiciera, entrara las correcciones que tuviera que hacer. Mañana jueves, creo, tengo yo 
ya la reunión, supongo que con Ángel Redondo, para hablar con la empresa, para ver donde 
ellos, realmente, no han realizado las obras que, de alguna manera, licitaron y en cuanto ellos 
entreguen un pliego de un proyecto de dirección y ejecución que es el que han licitado, el 
Ayuntamiento dará la vía verde, tanto en el campo de futbol de Mont-roig como el de Miami 
Playa. No podemos sacar ni tirar para adelante algo que no se contempla o no concuerda con 
lo que licitaron. Nosotros pedimos en un pliego de condiciones una serie de obras y licitación y 
ellos han entrado otra. No sabemos si es un error de la empresa o un error técnico porque 
entiendo que a lo mejor [Inaudible 01:03:00] el que hizo la licitación fue otra… Entonces, como 
lo que nos han ofertado en el proyecto de ejecución no coincide con lo licitado, el Ayuntamiento 
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evidentemente se lo exige. Yo creo que, sinceramente, les hemos dado 10 o 12 días, les ha 
llegado la carta y ya piden reunión esta semana. Nosotros esta semana diremos el qué, 
supongo que la semana que viene entrarán el proyecto y, si cumple lo que de alguna manera 
se licitó y por eso ganaron la licitación, lo tiraremos en marcha. ¿El tiempo de ejecución? 
Bueno, pues, más o menos, podríamos hablar de dos meses, dos meses y medio por campo 
de futbol y que se harían los dos a la vez.  
 
Sr. Velasco: Desde mi desconocimiento, ¡eh!, cuando se supervisa este proyecto, ¿no se ha 
podido, con antelación, ver que se iba a retrasar más este proyecto? ¿Alguien supervisa…?  
 
Sr. Pérez: Sí, pero es lo que le digo. Usted gana una licitación y usted me tiene que traer un 
proyecto de ejecución. Cuando me presenta el proyecto de ejecución no coincide con el de la 
licitación. El Ayuntamiento, lo que hace es decir “oiga, perdón, usted ha licitado una cosa y me 
está trayendo otra ejecución que es otra, esto no puede ser”. Le marcamos los puntos que, en 
teoría, más o menos, son los que son y la empresa dirá “bueno, pues, ¿dónde me he 
equivocado?” Nosotros lo que le diremos donde se ha equivocado, “usted licitó una cosa y 
ahora me está proponiendo otra, esto no es lo que habíamos quedado”, nada más. Por eso 
ahora ellos vienen a corregir ese error, el error es de ellos. Entiendo que lo han de corregir y, si 
no lo corrigen, pues entonces el Ayuntamiento tendrá que tomar las medidas que tenga que 
tomar. Claro, no vamos a aceptar un pulpo como animal de compañía.  
 
Sr. Velasco: Esperemos no aceptarlo. 
 
Sr. Gallardo: Desde el punto de vista de contratación, hablo técnicamente porque es quien 
conoce de forma más experta el tema, pero todo proyecto de ejecución se tiene que adaptar al 
pliego de condiciones técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se detecta por parte de los 
servicios técnicos municipales que no se adapta al pliego de condiciones técnicas, que era el 
que contenía el pliego de licitación, se le envía una notificación para que subsane estos 
defectos y se le da un plazo que son estos 10 días, ¿de acuerdo? Es que es la ley que lo 
marca, la Ley de contratos del sector público lo marca. No podemos rescindirlo 
automáticamente porque realmente tienen este trámite de audiencia, ¿de acuerdo? Una vez se 
haya subsanado esta discordancia entre el pliego de condiciones técnicas y el proyecto que 
han presentado, se podrá iniciar la ejecución de la obra. En el caso de que esto no sucediera, 
se procedería a invalidar la adjudicación y pasaría la siguiente empresa que ha ofertado. Pero 
no se puede en ningún caso automáticamente eliminar esta empresa hasta que no se le dé el 
trámite de audiencia.  
 
Sr. Pérez: Perdón, una aclaración. Nosotros contratamos, por tema de trabajo, contratamos un 
departamento técnico que era el que tenía que hacer el pliego de condiciones y dirección de 
obras, el pliego de condiciones y dirección de obras. Como cuando ellos entraron en el 
proyecto, la empresa, entraron en el proyecto y la empresa esta que habíamos contratado hizo 
un informe diciendo que, bueno, que lo que presentaban también podía dentro de…por decirlo 
de alguna manera, también, no sé, para hacer una idea…nosotros en Miami por ejemplo 
teníamos unas gradas de 65 metros de largo y la empresa proponía unas gradas de…estoy 
hablando de memoria, ¡eh!, de 48 metros de largo y la empresa que hacía la dirección y el 
pliego de condiciones decía que en 48 metros de largo también cabían 400 personas, cuando 
nosotros a lo mejor en el pliego de condiciones la grada tenía que medir 62 metros. Por eso 
hay una serie de cosas, por ejemplo, la barandilla que iba alrededor del campo en el pliego de 
condiciones es de inoxidable y la empresa nos la ofertaba de hierro galvanizado, 
evidentemente es más económico…bueno, pues la dirección también decía que, bueno, 
también es una valla, ¿no? Por esa serie de motivos y concurrencias que [Inaudible 01:07:11] a 
la empresa de dirección también la hemos excluido de la… le hemos denegado el contrato y la 
hemos sacado, le hemos rescindido el contrato porque no se está ciñendo a lo que ha dicho el 
Ayuntamiento sino que se está haciendo criterios de opinación que aplica ella sin consultarlos 
con nadie. La dirección de obra la llevará ahora el técnico municipal porque, al fin y al cabo, es 
el que, de alguna manera, estrictamente lo que hace es basarse en el pliego de condiciones de 
la licitación, no en las apreciaciones que tú puedas hacer. Lo digo porque también ha pasado 
esto.  
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Sr. Velasco: Es que nuestra inquietud está en que ¿no se puede supervisar el pliego de 
condiciones con más tiempo para que no se retrasen los proyectos? Se cumple estrictamente 
la ley y nos llama la atención que te entregan el pliego de condiciones y ya se sabe en el pliego 
de condiciones, técnicamente, lo que la empresa propone. 
 
Sr. Alcalde: Está equivocado porque aquí lo que se licitó fue la redacción del proyecto y la 
ejecución de la obra de ese proyecto. Ahora estamos en la fase de redacción del proyecto. En 
las bases decíamos cómo queríamos ese proyecto pero el documento como tal es lo que ahora 
estamos con estas diferencias, con estas discusiones. 
 
Sr. Pérez: Y el que han aportado no coincide con la licitación.  
 
Sr. Alcalde: Nos sabe muy mal todo lo que está pasando con los campos de futbol, les aseguro 
que es algo que nos está afectando porque era algo que queríamos tener rápidamente y, por 
diferentes motivos, administrativos casi todos, esto no lo vamos a tener en el tiempo que 
queríamos. Pero, al final, hemos llegado a la conclusión de que preferimos esperar un poco 
pero tenerlos bien que no correr y que luego tengamos problemas. Y hemos valorado esa 
opción, ¿de acuerdo? Como bien ha explicado el regidor, la propuesta de la empresa era 
parecida pero no era lo que ponía en los pliegos y hemos considerado que no, que tiene que 
ser como pone en los pliegos. 
 
Sr. Velasco:  Gracias por las aclaraciones porque, sobre todo, a nivel de los vecinos, pues, 
preguntan y esto casi sirve como una explicación de lo que está ocurriendo con... 
 
Sr. Alcalde: Esperemos que no sea casi, esperemos que sea la explicación.   
 
Sr. Velasco: Bueno, yo en algunas cosas…la verdad es que luego me leeré otra vez para hacer 
unas observaciones pero no es entrar en el tema. No era la discusión.  
 
Sr. Redondo: Con lo que has dicho ahora, los directamente afectados, que no es toda la 
población, los clubs de futbol tienen información lo más temprana posible, teniendo en cuenta 
de que depende de mucho, de equipos que están jugando campeonatos, aplazamientos, 
desplazamientos, con lo cual intentamos dar la información, sobre todo a los clubs, lo más 
rápido posible para que sepan a qué atenerse. 
 
Sr. Velasco: Gracias. Sí, quería preguntar a la regidora de cultura, Núria Esquius, si nos puede 
informar, porque además tuvimos una reunión con el Centro Miró, si se ha solucionado ya la 
firma del convenio porque nosotros, cuando asistimos a las…cuando hemos pedido 
información y hemos asistido a la visita para conocer las inquietudes del Centro Miró, creemos 
con una sincera apreciación de lo que ocurrió que había una falta de entendimiento. Gracias. 
 
Sra. Esquius: Bueno, pues, afortunadamente te tengo que decir que esta falta de entendimiento 
que dices tú, pues, ya no…o sea que, finalmente, la última reunión que tuvimos con la Junta 
del Centre Miró hubo un consenso en la redacción del convenio que, en principio, en esa 
misma conversación, se les dijo, o sea, el convenio, tal cual está redactado, están de acuerdo. 
Queda pendiente que tengan una conversación con las personas que van a estar, en este caso 
en Turismo, para acabar de pulir los detallitos de qué funciones hace cada persona pero, en 
principio, está bastante aclarado la voluntad de colaborar entre el Ayuntamiento y el Centro 
Miró. Luego, también, en esa conversación que, ahora le pediré si acaso al secretario que te lo 
aclare porque te lo explicará mejor que yo, en el convenio hay que poner, hay que hacer unos 
cambios porque a ley así lo marca, donde hay que crear como una especie de comisión para 
resolver conflictos en el caso de que los hubiera y este tipo de cosas… Y, luego, ahora 
estamos pendientes de un informe de Secretaría y otro de Intervención para que ya, en 
principio el mes que viene, pueda, bueno este que viene, no, el otro, pudiera pasar este 
convenio. Bueno, no sé si tiene que pasar por el Pleno, en Informativa y Junta de Gobierno. Así 
que, bueno, si eso, el Sr. Secretario… si vol explicar aquests temes tècnics que queden per 
polir. 
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Sr. Secretari: Hi ha una nova redacció a la Llei 40/2015, que és la llei de règim jurídic de les 
administracions públiques dels convenis. Abans aquesta regulació no existia, és una llei que va 
entrar en vigor el 2 d’octubre del 2016 i, llavors, aquesta regulació preveu que hi hagi d’haver 
una memòria prèvia quan s’aprova un conveni i preveu, com comentava la regidora, que hi ha 
d’haver una comissió per resoldre les discrepàncies que hi pugui haver en l’aplicació del 
conveni. Això també s’ha d’incorporar al text del conveni, simplement és això. El tema de 
complir amb uns requisits que estableix la llei recent. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Secretari. Gràcies. 
 
Sr. Velasco: Tenemos nuestra última pregunta para el Sr. Gairal. Queríamos preguntarle un 
poquito porque, por parte de los vecinos también, nos ha llegado una información sobre la 
gravera y queríamos saber si hay algún problema de licencias o saber si hay algún informe o 
saber cuál es el estado de la gravera. Gracias. 
 
Sr. Gairal: La gravera es un tema que lleva el Sr. Redondo, ay, perdona, mi compañero Tico, a 
ver si te lo responde también. Es que vamos coordinados, el servicio de Tico y el mío, los dos 
departamentos vamos muy bien coordinados.    
 
Sr. Pérez: Sí, sí, vamos coordinados. Sí, yo le explico. La gravera de Mont-roig, gravera 
histórica por otro lado, en el 2007 firmó un convenio con el Ayuntamiento de Mont-roig en el 
cual en cinco años tenía que desmantelarse y hacer un desplazamiento de esa actividad a otra 
zona. En cinco años llegó el 2012 y, evidentemente, con la situación económica de la crisis y a 
nivel nacional, pues, esa inversión se ha quedado, se quedó parada y evidentemente ahí está. 
En el 2012, el Ayuntamiento, visto que llegaba la fecha, estoy hablando del 2012, pues en junio 
más o menos, julio, el Ayuntamiento, visto que llegaba la fecha de caducidad y la gravera 
seguía donde estaba, lo que hace es, estando el Sr. Ferran como alcalde en su momento, lo 
que hacemos es llamar a la empresa y les decimos que ha llegado su fecha de caducidad de 
convenio, que se tiene que ir. Él, evidentemente, argumenta por escrito que la situación 
económica es la que es. No hemos de olvidar que Urbanismo, a día de hoy, está dando 
prórrogas desde el 2007 de licencias en todo lo urbano, es decir, das dos años de licencia y 
dos años de licencia y dos años de licencia y, hace poco, dará dos años más de licencia de 
prórrogas. El Ayuntamiento lo que dice es que, bueno, entendemos la situación cuál es y lo que 
sí que decimos es que tome medidas al respecto porque lo que está haciendo es afectando a 
gente que tiene razón de quejarse, ¿no? Él nos dice que tomará medidas y lo que hace es 
implantar una cubierta metálica para que no…para minimizar el tema de impacto de polvo y tal, 
que pondrá un sistema de riego y que regará el camino que pasa por la riera de los siete 
puentes para que el impacto de polvo sea mejor. Bueno, en su momento, en el 2012, lo que 
hizo el Ayuntamiento pues es, visto que realmente hizo esas medidas y dejaron de haber 
quejas, pues, el Ayuntamiento también de alguna manera fue flexible en el entendimiento de la 
situación y lo que hizo es que también, bueno, permitir de alguna manera que siguiera con esa 
zona. No ha habido más quejas hasta ahora. Es cierto que ahora, han pasado, de 2012 a 2017, 
han pasado cinco años más, que fueron los que él, en su momento, dijo que desmontaría la 
cantera. Nosotros hemos encargado, tanto a la técnica de actividades como al arquitecto 
municipal, pues que haga un informe a día de hoy a ver si realmente el señor Mallafré de la 
cantera se ha ido desmontando o no ha desmontado o qué va a hacer. Evidentemente, hemos 
hablado, personalmente hoy he hablado con la propiedad y he dicho que el Ayuntamiento, llega 
un momento que la dilatación y flexibilidad de esa cuerda ha llegado hasta donde ha llegado y 
que hay que tomar alguna resolución al respecto. Estamos esperando que emita un informe, 
tanto de Actividades como en Urbanismo, para que nos digan el qué y, cuando tengamos el 
informe, lo llevaremos a la Junta de Gobierno y, entonces, evidentemente, tomemos un 
acuerdo, llegaremos, supongo, pues eso, decirle que hasta aquí se ha llegado, es que no se 
puede hacer nada más. Pero recuerdo otra vez que Urbanismo, a día de hoy, está dando 
prórrogas. A ver, yo lo que sí quiero decir, entiendo que la gente no puede abrir una ventana, 
que molesta, porque hoy en día, desgraciadamente, es así, pero, bueno, empresas del pueblo, 
no esta, esta y cualquier empresa, nosotros lo que intentamos es ser lo más flexibles posible 
con cualquier empresa del pueblo vista la situación que hay. Si, evidentemente, hemos sido 
flexibles, si no se toma ninguna determinación llegará un momento que el Ayuntamiento tendrá 
que actuar con un informe técnico.  
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Sr. Alcalde: Gracias. ¿Alguna pregunta más? Per part d’Esquerra, alguna pregunta? 
Sra. Aragonès: Ens consta que el 15 de març el Síndic de Greuges va visitar la Comissaria de 
la policia, ai, perdoni, no he dit a qui anava adreçada la pregunta, va visitar la Comissaria de la 
Policia local. Aleshores, voldríem saber si aquesta visita va ser demanada, sol·licitada pel 
mateix Síndic i quin motiu va motivar la visita aquesta. També, una mica, quines conclusions es 
van treure d’aquesta visita i si el Síndic ja ha emès, doncs, bé, un informe del resultat de la 
visita i també poder... que nosaltres puguem disposar d’aquest informe.  
 
Sr. Gallardo: Li contesto, li he de confessar que tinc notícies, evidentment, de la visita, no sé els 
motius, entenc que, fins on sé, que era una, és el que anava a dir, una visita de tipus rutinària, 
va visitar diverses policies. Rescabalaré totes les dades i els hi lliuraré perquè no...desconec en 
quin punt exacte es troba l’informe que ha elaborat el Síndic i no els hi puc dir cap tema al 
respecte. Quan tingui l’informe ja els hi faré arribar.  
 
Sra. Aragonès: Val, d’acord, lamento una mica que no ens pugui avançar una miqueta...no hi 
era present vostè en la visita del Síndic? No? Val. 
 
Sr. Secretari: Perdó, en tot cas, crec que no era el Síndic... No era el propi Síndic el que feia la 
visita sinó que era algun membre de la Sindicatura. 
 
Sra. Aragonès: Era un membre, no, és que a la Junta de Govern, com que no surt... 
“representació del Síndic de Greuges” deia, per tant, no m’he atrevit a dir, tampoc, el nom 
perquè tampoc consta el nom de la persona o el membre representant del Síndic que va fer... 
 
Sr. Gallardo: Lo que sí li puc dir perquè ho vaig comentar, evidentment, amb la Prefectura, és 
que va visitar totes les instal·lacions de tractament de detinguts, particularment les celes de 
custòdia, i tots els mecanismes de seguretat i les pròpies instal·lacions. Va ser, bàsicament, 
una inspecció de tipus físic. En tot cas, quan ho tingui, jo li lliuro de forma immediata l’informe, 
si és que està fet, suposo que ens hagués arribat directament a l’Ajuntament, entenc que 
encara no el tenim.  
 
Sra. Aragonès: Val, només era per saber perquè generalment aquestes visites són 
promogudes després de que hi ha hagut alguna demanda. Aquesta era rutinària, aquesta 
visita? Val, gràcies. Bé, més que una pregunta, Sr. Alcalde, és una observació o potser la 
mateixa regidora de Turisme... Ens consta que l’1 de març s’incorpora com a personal 
eventual, com a càrrec de confiança, un nou cap de Turisme i Impuls econòmic i, bé, ens 
hagués agradat que els membres de l’Oposició l’haguéssim pogut conèixer. Encara és hora a 
data 26 d’abril que ens informin de que hi ha aquest professional, suposo, treballant per 
l’Ajuntament de Mont-roig i és això, que ens ha molestat una miqueta que no es tingués 
deferència cap a l’Oposició per presentar-nos a aquesta persona i per també poder-nos 
comunicar una miqueta les seves tasques. Potser una mica lligat també amb aquesta pregunta, 
ens van demanar un representant als grups municipals per formar part de la Taula de Turisme, 
em consta que no hi ha hagut encara cap convocatòria, aleshores, bé, ens van demanar aquest 
representant amb una celeritat extrema perquè resulta que s’acabava el món i s’acabava 
l’existència del turisme a Mont-roig si els grups municipals no passàvem aquest nom d’aquest 
representant i em sembla que diria fa un parell de mesos, poder, no voldria ser dramàtica però 
jo diria que fa un parell de mesos que ens van perseguir, perquè va ser gairebé com una 
persecució, que passéssim aquest nom d’aquest representant però, clar, no hi ha hagut 
convocatòria de cap reunió, val?  A veure si ens podrien dir quan serà la primera convocatòria 
per poder començar a treballar sobre el tema.  
 
Sr. Alcalde: Un moment, si us plau. Referent a la incorporació d’un treballador a l’estructura de 
l’Ajuntament, no em consta més que un cop que a vostès se’ls hi ha presentat expressament a 
una persona. Vostè recorda si quan hem incorporat un auxiliar administratiu li hem comunicat o 
si quan s’ha incorporat el cap de Serveis Socials se li ha comunicat o quan hi ha hagut diferents 
treballadors se’ls hi ha comunicat? Crec que no, simplement ho veuen. Si el que volen és que 
cada vegada que s’incorpora un treballador els hi presentem, no tenim cap problema, els hi 
comunicarem, els hi direm on estan i tal però no és un cas exclusiu. Recordo, crec, que la 
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vegada que ha coincidit que hi ha hagut Junta de Portaveus, a lo millor, i ha vingut, va ser el 
cas, per exemple, del gerent en el seu moment i va ser... No hi ha hagut ocasió per fer-ho però 
si ho necessiten i tal, cada vegada que s’incorpori un treballador a la casa farem tot el possible 
perquè el coneguin. 
 
Sra. Aragonès: No ens referim a qualsevol treballador de la casa, els altres treballadors de la 
casa han passat el seu procés de selecció o bé han estat apuntats en borses de treball i, per 
tant, s’entén que formen part de l’equip tècnic de la plantilla. El gerent ens el va presentar 
expressament, eh! A la Sra. Valdivieso a mi me la va presentar expressament quan estàvem 
treballant el PAM, a les jornades aquelles de participació, me la van presentar expressament. 
Jo, em sembla que la seva ironia està una mica fora de lloc. Evidentment que nosaltres... 
 
Sr. Alcalde: Perdoni, perdoni. 
 
Sra. Aragonès: Acabo de seguida. 
 
Sr. Alcalde: Veu 1: No, sí, sí. No és ironia ni molt menys. 
 
Sra. Aragonès: Em sembla que... a veure, jo em sembla que el que nosaltres no pretenem és 
que ens presentin a tot el personal que s’incorpora de nou a l’Ajuntament. Jo em sembla que 
ha quedat molt evident, ja que és un càrrec de confiança, que el coneguem l’Oposició i l’he 
relacionat, sobretot, amb la convocatòria de la Mesa de Turisme perquè, molt probablement, 
s’entén, dic jo, igual estic fent... és una hipòtesi, la seva feina anirà lligada amb tot el pla 
estratègic turístic. Però jo em sembla que ens mereixem una miqueta conèixer si és una 
persona que és de la seva confiança, que suposo que en deu estar orgullosíssim de poder 
comptar amb un professional així, doncs, presenti’ns-el, fins i tot...a veure, ens el podem trobar 
en qualsevol lloc, en qualsevol acte i no el podem ni saludar.  
 
Sr. Alcalde:  Tal com ha dit vostè, es va donar l’ocasió, en aquell cas quan va conèixer a la cap 
de Gabinet, va ser amb el PAM, des de que es va incorporar la cap de Gabinet fins que van 
començar les reunions del PAM, van passar diferents mesos. Insisteixo, no és ironia, vostè està 
fent una distinció entre les persones que treballen i s’han incorporat d’una manera i les 
persones que treballen i s’ha incorporat d’una altra, totes treballen. Vostè vol conèixer les que 
s’han incorporat d’una manera determinada, escolti’m, ja està, vostè m’ho aclareix, ja m’ho 
deixa clar ara i així ho farem. Si es produeix una altra vegada un canvi, ràpidament el que 
farem és presentar-li, res més. És que no...en cap moment hi ha hagut un...el fet de dir 
“t’incorpores, anem a conèixer, doncs, en aquest cas, el grup d’Esquerra”. Com ja vostè 
mateixa ha dit, la senyora, la cap de Gabinet es va incorporar en una data determinada i al cap 
de dos mesos, tres o més la va conèixer amb el tema del PAM, doncs, bueno, escolti’m, ja... si 
vol...No es preocupi que la coneixeran i evidentment aquesta persona estarà dintre del que és 
la Comissió, en tot cas, ara ja li contesta la regidora. 
 
Sra. Pérez: Sí, bueno, ja t’ha contestat l’Alcalde. Em sap greu que et sentis molesta perquè no 
te l’haguem presentat. Evidentment, no ha sigut intencionat, el Carles Sanz quan va entrar a la 
plantilla de l’Ajuntament, vam passar per tots els departaments de l’ajuntament, del primer fins 
a l’últim, el vam presentar. Si vostès haguessin estat en aquells moments a l’Ajuntament, 
haguessin coincidit i l’haguéssim presentat. Si hagués coincidit que s’hagués fet, com t’ha dit 
l’Alcalde, alguna Junta de Portaveus, alguna Comissió i el Carles hagués estat per allà, doncs, 
evidentment, que hagués entrat i l’hagués presentat. Com tu bé dius, estem molt orgullosos de 
tenir una persona com el Carles a la plantilla, o sigui, evidentment que el coneixereu, val? Que 
el voleu conèixer ja, bueno, escolta, em podeu trucar, enviar un correu “escolta Yolanda, ens 
agradaria conèixer el Carles” i evidentment que no tenim cap problema, val? El Carles està a 
l’Ajuntament cada dia, cada dia treballant, o sigui, és molt fàcil de trobar. Tema de la Taula de 
Turisme, home, ho has explicat una mica així, sembla que t’hagués trucat jo cada dia o 
t’hagués perseguit amb el cotxe pels carrers del poble. A veure, vam enviar un correu des de 
Turisme demanant una persona en representació de cada grup polític. Quan vam veure que no 
contestàveu el correu, ara mateix no et puc dir lo que vau trigar, no te puc dir “mira, el vam 
enviar dilluns i divendres no havíeu contestat”, va passar més d’una setmana, llavors, jo tenia la 
universitat darrere, que era la que m’estava demanant la redacció de la Taula, i em van dir “ho 
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necessitem ja”. Pues, jo, per això, va coincidir que tu vas anar a l’Ajuntament a fer una 
Comissió Informativa o alguna altra reunió i vaig aprofitar, no te vaig trucar ni te vaig enviar un 
correu, “escolta, Irene, te recordo que...” va ser així, res més, ni te vaig trucar, ni te vaig 
perseguir, ni t’he enviat més correus... Ens vam trobar, ens vam creuar i te vaig dir “per cert, 
Irene, hi ha això”. Això no crec que sigui cap persecució, des del meu punt de vista. Quan es 
crearà la Taula de Turisme? Doncs, mira, l’última conversa que vam tenir amb la universitat va 
ser justament abans de Setmana Santa, els vam dir “escolta, vam parlar de que la faríem al 
març”. I ja van dir, bueno, també perquè hi ha persones també que formen part de la Taula de 
Turisme que treballen al sector turístic, no els venia bé Setmana Santa, volien deixar alguns 
dies i jo crec que entre la setmana que ve i la següent es convocarà la Taula. No és algo que 
depèn de nosaltres, val? Hi ha molta gent implicada i, sobretot, la universitat ens va dir que en 
aquests dies els hi era impossible. Els enviarem un correu a tots amb el temps suficient perquè 
es puguin estar preparats.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més?  
 
Sra. Aragonès: Es va publicar en el Reus Digital una noticia sobre la visita dels instagramers a 
Mont-roig. Aleshores, llegint aquesta notícia, ens sorprèn que es doni una informació errònia 
dels paisatges on realment es va inspirar Miró —he portat la notícia— quan fa referència a les 
cales de Miami. És a dir, nosaltres pensem que si el que es vol fer és un vídeo promocional, 
facin un vídeo promocional de tots els llocs que creguin convenients, però que si es fa difusió 
d’una notícia referent a la biografia o bé a la trajectòria, en aquest cas, del pintor Joan Miró, 
explicant part de la seva història relacionada amb Mont-roig, el que hem de fer és ser molt, molt 
curosos de reproduir els paisatges on es va inspirar Miró i no incloure llocs que no va ser-hi o 
llocs on no s’hi va inspirar per crear la seva obra perquè nosaltres pensem que, d’aquesta 
manera, estem tergiversant una miqueta la realitat. No entenem, no entenem per què es va 
incloure les cales de Miami en una ruta que el que pretenia era explicar amb imatges els llocs 
on es va inspirar Miró i a Miami no hi ha cap paisatge on es va inspirar Miró. Per tant, repetim, 
fem promoció de les cales de Miami? I tant, tantes com vulguin, amb això sempre hi donarem 
suport. Però barrejar aquesta promoció turística o aprofitar el vídeo aquest dels instagramers 
per incloure una promoció turística, en aquest cas, de les platges com a punt d’inspiració 
mironià amb afirmacions, per tant, que són incertes i que no s’ajusten a la realitat, em sembla 
que estem enganyant i estem, en part, manipulant una miqueta el bagatge cultural de Miró.  
 
Sr. Alcalde: Que em quedi clar, si us plau, Sra. Aragonès, això és una notícia que ha sortit on? 
On ha sortit això? 
 
Sra. Aragonès: És una notícia del Reus Digital que recull... 
 
Sr. Alcalde: I ens demana a nosaltres explicacions d’una notícia...? 
 
Sra. Aragonès: Sí, no he concretat. Aquests instagramers van venir a...estaven aconsellats, 
perquè això ja va sortir al Ple anterior o potser a l’altre, jo vaig... ah, bueno, pues igual...val, val. 
 
Sra. Pérez: No he tingut l’oportunitat de llegir la notícia, Sra. Aragonès, no sé realment lo que 
fica, ja ho llegiré. Vostè dóna per fet que la trobada era per un motiu, val, sí estava inspirada 
en... evidentment que era amb el suport del Paisatge dels Genis, inspirada en Miró, i aquests 
instagramers, que venien 60 instagramers, bueno, venien a conèixer l’essència de Miró, llocs 
que el van inspirar. Però, a banda, ens van demanar omplir la jornada perquè havien de fer 
més coses. Nosaltres, quan algú ve aquí, mira, tot el que tenim, tots els recursos turístics que 
tenim intentem vendre’ls, val? I aprofitant que hi ha 60 instagramers que tenien més de 120 mil 
seguidors entre tots, el que vam és muntar una jornada i ensenyar tot lo millor que tenim, val?, 
o lo que ens va donar temps a fer. Aquests senyors van esmorzar al Mas d’en Romeu, van 
anar a visitar el Centre Miró, casc antic, després vam anar, vam fer la ruta de Miró, vam anar a 
la Pixarota, sí, i li explico perquè en cada explicació que es va donar durant la jornada es va dir 
que Miró estava a les cales i s’inspirava a les cales, val?, vam anar a la Pixarota, després vam 
anar a dinar a un restaurant davant de les cales de Miami, vam estar per les cales, i després 
vam pujar a l’ermita, van fer una excursió de senderisme i vam pujar a l’ermita. Aquesta va ser 
la jornada. No vol dir que el dia estigués dedicat tot a Miró i nosaltres els vam dir als 
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instagramers que aquí va dinar Miró, aquí, en aquesta cala, anava Miró i aquí...no, no va ser 
així. Vam explicar la història de Miró, la real, i després, a més a més, els vam dir “mira, ara 
anirem a sopar a un restaurant molt bonic que està al davant de la platja i ara aprofitem i anem 
a visitar les cales”. Saps? Però en cap moment...vostè esta parlant de que aquí estem 
enganyant a la gent, que si estem dient que Miró estava a les cales? No. No sé lo que fica la 
notícia, per això, potser ho fica allà i no és cosa de vostè, no? Però ja li rectifico que això no va 
ser així.  
 
Sra. Aragonès: Una puntualització, és que és aquest realment el perill, no? És a dir, si el tema 
dels instagramers era per descobrir els paisatges de Joan Miró a Mont-roig, el que està clar és 
que els llocs on s’havia d’aconsellar, perquè, suposo que, entenc que aquests instagramers 
devien demanar informació a les persones enteses d’on són, on estan ubicats exactament 
aquests paisatges d’inspiració.  
 
Sra. Pérez: Evidentment, i li hem ensenyat. 
 
Sra. Aragonès: Val, per tant, el perill que va passar és això, és a dir, que si intentem fer la 
promoció d’un tema barrejat amb un altre, el resultat pot ser que, com que la gent d’aquí, del 
territori, del municipi, no ho entén ho posi tot dins en un sac, val? Jo defenso perfectament que 
s’aprofiti qualsevol promoció per fer difusió, això per descomptat. Jo només em limito que de 
vegades això és el perill que després puguem barrejar les coses i el titular, el titular d’una 
notícia és dir “Els punts d’inspiració mironià són...”. Hem de ser curosos amb això perquè aquí 
sí que podem tergiversar la finalitat de la visita. 
 
Sra. Pérez: Jo t’entenc però...Val però qui ha barrejat? La gent que no sap el que ha passat allà 
i la gent que parla per parlar sense saber com ha sigut la jornada i com ha sigut tot, val? Què et 
volia dir? El tema de les cales, torno a repetir, vam anar a dinar en un restaurant que està a 
Miami, davant del mar, molt bé, i vam visitar les cales. En cap moment hem dit que formi part 
de l’itinerari Miró perquè el vam fer, vam fer l’itinerari i, a més a més, ens va acompanyar Elena 
Joncosa, va fer l’explicació, que, bueno, més que ella no hi ha cap persona al departament de 
Turisme que en sàpiga més que ella, o sigui que de Miró t’asseguro que van acabar bastant 
informats, val? Inclús vam fer una parada davant del Mas Miró, no ens vam apropar molt 
perquè estan d’obres i no es pot visitar, però vam fer la parada, els hi vam explicar tot i els vam 
motivar “bueno pues mira, un cop estigui acabat...” O sigui, la gent estava molt interessada, va 
ser molt positiva aquesta visita i me sap greu que us quedeu amb aquesta sensació de que els 
hem enganyat o els hi hem volgut vendre algo que no és perquè t’asseguro que no ha sigut 
així.  
 
Sra. Aragonès: Bé, no es tracta d’una sensació, és una notícia publicada. Evidentment que jo 
no faig responsable de la publicació d’una noticia a vostès. El que sí que potser posar-nos en 
contacte amb aquest mitjà de comunicació, si és el cas, perquè és important que la història 
sigui la real, no la que... 
 
Sr. Alcalde: Perdoni, Sra. Aragonès, al final vostè no ens fa responsable però ha parlat 
d’engany i manipulació i ha donat per fet durant tota la seva explicació que ha estat el 
departament, inclús la regidora, qui ha enganyat i ha manipulat perquè, al final, aquest diari 
tregui una notícia que està malament. Home, escolti, jo crec, jo crec, sincerament, que no, que 
ni hem enganyat, ja ho ha explicat molt bé la regidora, ni hem manipulat, de cap de les 
maneres. En qualsevol cas, agafi a tots els instagramers que van venir i miri a veure el que van 
penjar i si realment això és com vostè diu, parlaríem amb això. Però, d’una notícia d’un Digital, 
deduir que l’Equip de Govern i, en aquest cas, el departament de Turisme està enganyant i 
manipulant a la gent que ve per aprofitar-se d’algú que... escolti, no és així. Per últim, hi ha un 
quadre de Miró, jo no recordo el nom, està fet des de l’Estany Gelat [Inaudible 01:38:28], si més 
no, està, contempla... això el Miquel ho sap millor i si somriu és perquè és així, jo no recordo el 
nom però hi ha un quadre que, sí es veu l’ermita des de baix i es...bueno, és igual, és una 
tonteria. Però de veritat que ni estem enganyant ni entem manipulant. Jo no sé si per una 
notícia d’aquest diari, escolti’m... 
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Sra. Aragonès: És important perquè va tenir molta transcendència la visita aquesta, va ser molt 
important. 
 
Sr. Alcalde: Però vostè només... 
 
Sra. Aragonès: I es van explicar moltes coses, per tant, si van fer la visita amb la...ara no 
recordo el nom, de la Fundació Miró... 
 
Sr. Alcalde: L’Elena Juncosa. 
 
Sra. Aragonès: Si es va donar tota aquesta informació, m’estranya que un mitjà de comunicació 
doni una informació diferent. 
 
Sr. Alcalde: Pues lo que li ha d’estranyar, lo que li hauria d’estranyar és que nosaltres haguem 
donat aquesta informació, d’acord? I el que ha de veure normal és que, en aquest cas, aquest 
diari s’ha equivocat, no que ens hem equivocat, que hem fet nosaltres malament les coses, no, 
el diari a lo millor... Escolti, hi ha moltes vegades i això ja ho sap vostè que envies una notícia o 
prenen una notícia com la prenen, hi ha molts periodistes que van a llocs, s’informen i n’hi ha 
d’altres que tiren de quatre dades i donen per fet. És que no és el cas ni ara ni ha estat mai. I jo 
crec que això ni hem enganyat ni s’ha manipulat i ni molt menys era la nostra intenció que el 
periodista, en aquest cas, s’hagi equivocat. Que li podem dir algo? Home, pues, sí, podem dir-li 
algo. Sense cap problema. 
 
Sra. Aragonès: No, més que res, perquè la senyora regidora suposo que deurà corroborar que 
aquesta informació que surt publicat en aquest mitjà de comunicació no es va dir així. 
 
Sra. Pérez:  Sí, però saps que passa Irene? Que jo em quedo més amb la repercussió que va 
tenir amb els 60 instagramers que van venir que no amb la notícia del Reus Digital. Ara, per 
curiositat, sí que me la miraré però té més repercussió lo altre que no això que estem parlant.  
 
Sra. Aragonès: Sí, ja li he reconegut, eh! Al contrari, és per la repercussió que va tenir molt 
positiva. Per fer un dubte que tenia dels camps de futbol, no per tornar a remenar el tema 
perquè, de fet, ja ens ho havien explicat prèviament, però aleshores el desestiment  [Inaudible 
01:40:40] que surt dels camps de futbol a la Junta de Govern Local del 12 d’abril és de 
l’empresa aquesta que feia el seguiment? De la direcció d’obra? [Inaudible 1:41:00] Val. O sigui 
s’ha rescindit ja el contracte... Ja està, ja està. 
 
Sr. Pérez: Tenía que hacer el pliego de condiciones y la dirección de obra.  
 
[Inaudible 1:41:37] 
 
Sra. Aragonès: Val, sí, sí, i llavors aquesta feina qui la farà ara?  
 
Sr. Alcalde: Un enginyer municipal. Ja està nomenat, el mateix acord... 
 
Sra. Aragonès: Un tècnic... 
 
Sr. Alcalde: Sí, el mateix acord de la Junta de Govern en el qual se li va dir, se li fot fora a 
aquesta gent, se li nomena ja com a... se li rescindeix, val. 
 
Sra. Aragonès: Val. Al Sr. Redondo, tenia entès que l’empresa que organitzava l’Eternal a 
Miami... ja se li ha rescindit el conveni? Mantenim algun tipus de relació encara amb aquesta 
empresa? Perquè veig que consta que ha incomplert una clàusula d’exclusivitat perquè suposo 
que el conveni devia preveure que només faria l’activitat al municipi de Mont-roig i ara, pel que 
es veu, hi ha dues poblacions, Els Pallaresos i Santa Coloma de Queralt, on aquesta empresa 
també tindrà una actuació, una cursa, se suposa. Per tant, hi ha conveni encara amb aquesta 
empresa, s’ha rescindit o es pot d’alguna manera demanar compensacions per aquest 
incompliment de la clàusula d’exclusivitat? 
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Sr. Redondo: Sí, ja no tenim conveni però això t’ho explicarà millor el secretari que és qui va fer 
tota la gestió. Si us plau. 
 
Sr. Secretari: Sí, per resoldre un conveni o un contracte es fa una resolució però s’ha de donar 
audiència a l’empresa sempre per donar-li l’oportunitat que al·legui el que cregui en dret abans 
de resoldre-ho definitivament. Jo ara, pel que recordo, es va passar un acord de resoldre, es 
deu haver estat notificat a l’empresa, ha d’haver passat aquest temps perquè l’empresa digui 
alguna cosa i si no diu res suposo que, en breu, tornarem a passar ja l’acord de resoldre 
definitivament el contracte o conveni. I la causa que es va utilitzar per resoldre va ser aquest 
incompliment d’un acord que hi havia que era el d’exclusivitat a la província de Tarragona que 
cap altre, no podia fer cap altra cursa que no fos la del municipi.  
 
Sra. Aragonès: I, per últim, lligant també que volíem preguntar sobre el tema de la gravera, que 
el Sr. Velasco ja ho ha explicat i també han fet tota l’explicació, jo el que tinc un dubte és quan, 
a veure si ho trobo, quan ha parlat del 2012, que d’alguna manera deixen d’haver-hi queixes 
perquè el propietari de la instal·lació hi fa tota una sèrie de condicionaments o habilita una mica 
l’espai per disminuir una miqueta els efectes molestos cap els veïns, bé a nosaltres ens consta 
que hi ha queixes formals a través d’instàncies presentades a l’Ajuntament del 2012 fins ara al 
2017. És a dir, que al 2012 es fan aquestes actuacions de millora però segueixen havent-hi 
queixes de veïns. Una pregunta directa és saber si aquesta empresa té la seva llicència 
d’activitat en regulació, és a dir, en l’actualitat, i una miqueta a veure si ens podria quedar una 
miqueta més clar les actuacions que per part de la regidoria o per part de l’Equip de Govern es 
portaran a terme fins ara.  
 
Sr. Pérez: Bueno, son dos cosas porque la cantera tiene una… tiene licencia de cantera y otra 
cosa es la actividad de la cantera. Como licencia yo sé que hay informes medioambientales y 
hay informes de la cantera que sí que tiene licencia, no es mi área el tema de la licencia de 
actividad porque no lo llevo, no obstante, lo consultaremos. Yo ya te he dicho que, lo que sí he 
dicho es que de alguna manera la gente, a raíz de que la empresa minimiza las molestias, se 
dejan de…no sé si hay alguna queja por escrito, a lo mejor hay alguien que se ha quejado, 
incluso al Sr. Alcalde cuando estábamos en algún momento como yo, pues a alguna persona 
hemos atendido, le hemos explicado esto que hemos dicho en el Pleno y, de alguna manera, 
también lo han entendido, ¿vale? la flexibilidad, un poco, de la situación. La empresa, lo que sí 
que somos conscientes que tomó medidas, puso aspersores y regaba el camino porque, 
independientemente de que la cantera esté abierta o cerrada, hay gente de este municipio que 
circula por el camino que hemos dicho de set ponts, que es un camino de tierra, hay gente que 
va normal pero hay gente que va a una velocidad que no es la adecuada y el polvo también 
sigue siendo el mismo. Es verdad que con la cantera, evidentemente, se hace más polvo. El 
Ayuntamiento lo que hizo en su momento es intentar minimizar, como te he dicho, y exigir a la 
empresa que hiciera esas mejoras y, si había alguna queja, que yo ahora te estoy hablando de 
memoria, pues seguramente lo que hacíamos es intentar hablar con esa persona y le dábamos 
estos motivos, le explicábamos, pues, lo que he dicho aquí. Oye, y había gente, lo que 
entiendo hasta ahora, más o menos, y estamos hablando del 2012-2013-2014, hombre, yo no 
te digo que no haya habido alguna gente puntual, incluso me acuerdo que una regidora que 
está ahora aquí presente, Imma, incluso hablábamos en su momento con ella por el tema de la 
cantera porque reconozco que la gente en verano no pueda abrir la ventana es molesto, que yo 
soy consciente de eso. Lo que sí hicimos en su momento era hablar incluso con la gente que 
se venía a quejar y bueno había gente que entendía, imagino que habrá gente que no lo 
entenderá de ninguna manera, y lo que hicimos de alguna manera que con las mejoras que 
había hecho, entendíamos que en el plazo de 5 años que había dicho él que iba 
desmantelando la cantera, pues, entonces lo que haría sería irse. Como te he dicho, han 
pasado esos 5 años, en julio pasarán los 5 años, hemos hecho hacer un informe, tanto de la 
actividad como con el tema de licencia de cantera, y hay que cumplir un convenio. Cuando 
tengamos hecho el informe tanto de la actividad…piensa que es una cantera que igual lleva 40 
años, yo ahora mismo no sé si tendrá actividad, supongo que sí, que lleva 40 años o 50, lo que 
lleva la cantera de Mallafré…lo que hacemos es, de alguna manera, emitiremos un informe y 
cuando esté hecho, el Equipo de Gobierno tomará la decisión que tenga que tomar, 
evidentemente. Y si no cumple, pues, tendremos que tomar decisiones, eso es evidente, 
porque el plazo, como te he dicho, yo creo que el plazo el Ayuntamiento ha sido lo 
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suficientemente flexible con esa empresa y con esa actividad. Lamentamos mucho que sea así 
la situación pero es la que es. 
 
Sr. Gallardo: En qualsevol cas necessitarem un informe jurídic en base amb els informes 
tècnics que s’emeteixen des d’Urbanisme perquè també hi ha un tema de regulació urbanística 
i també hi ha un tema de regulació en matèria d’activitats. Això s’ha demanat als tècnics, tant 
d’Urbanisme com d’Activitats, quan tinguem els informes els passarem a Secretaria a fi efecte 
que s’emeti el corresponent informe jurídic i portarà a Junta de Govern la decisió que 
s’aconselli. Perquè, clar, si hem de procedir alguna mena de presa de decisió després d’haver 
tingut aquesta flexibilitat tan dilatada que pot arribar fins i tot al tancament de l’activitat, haurà 
d’estar degudament motivada a fi efecte de que per un cantó  per resoldre un mal no en 
generem un altre i que l’Ajuntament no incurreixi en responsabilitats patrimonials. Per tant, 
haurem de tenir els informes...jo crec que això serà en breu perquè entenem que és un tema 
que ja l’Ajuntament ha de tenir tolerància zero atès que ha tingut tota la tolerància del món 
perquè fins i tot hem parlat de dues pròrrogues d’un total de 10 anys, 5 más 5. Per tant, serem 
diligents i serem ràpids i els mantindrem puntualment informats. 
 
Sra. Aragonès: Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies Sra. Aragonès. Per part de PDeCAT? 
 
Sr. Chamizo: Gràcies, un tanto. Bé, nosaltres també portàvem, degut a la sensibilitat que hi ha 
hagut sobre el tema, el tema de la gravera. Bé, nosaltres dir que vam demanar com fa tres 
setmanes o un mes documentació al respecte d’aquest tema, ens han contestat una part i ahir, 
precisament, vam parlar amb l’arquitecte municipal que ens va fer cinc cèntims de com estava 
el tema i que ens va dir que, el que ha dit el senyor regidor, que farien l’informe d’activitats i 
d’urbanisme per veure com està el tema. Des d’aquí, nosaltres estarem pendents perquè és un 
tema que afecta a gent, esperem que no passi tant de temps en aquest tema i que s’intenti 
solucionar lo més aviat possible i el millor acord possible per totes les parts, d’acord? I tanco 
aquest tema. Després tinc un altre, més que tot, per acabar lo que va dir la Sra. Aragonès 
referent al càrrec de confiança que no van presentar. Bueno, només recordar que quan va 
començar a treballar el càrrec de confiança de gerent, recordo que l’Equip de Govern el va 
presentar, es va fer un dinar al Bonmont presentant, amb tot l’Equip de Govern presentant a 
aquest senyor...escolta! Pues a dins de les factures posa textualment “presentació gerent 
Bonmont”, al principi de tot, bueno, buscaré la informació i ja està. 
 
Sr. Alcalde:  Però no va ser de tot l’Equip de Govern, eh! van ser dels portaveus... 
 
Sr. Chamizo: Bueno, a mi.... 
 
Sr. Alcalde:  Jo li explico, jo li explico. 
 
Sr. Chamizo: Textualment posava “Presentació regidor” o “Presentació gerent...” No passa res, 
és a dir, jo no tinc cap, és a dir, bueno, el coneixo de vista a aquest senyor i, bueno, tampoc 
tinc cap interès a...quan li hagi de demanar algo, pues, ja li demanaré i ja està. 
 
Sr. Alcalde: Val. El dinar aquell, no és que jo...m’ho diu com si...no, va ser un dinar de treball en 
el qual hi havia diferents regidors. 
 
Sr. Chamizo: Bé, posava “presentació”. I, ja entrant dins d’aquest càrrec de confiança que el 8 
de febrer es va aprovar per Junta de Govern Local i que l’1 de març, es va retrassar la seva 
incorporació a l’1 de març perquè estava tramitant una excedència forçosa, jo voldria fer dos 
preguntes. Més que tot és perquè va ser aquesta persona, bueno, va portar cua perquè va ser 
cessada com a gerent del Patronat de Turisme de Tarragona. Va ser cessada, segons diferents 
notícies que han sortit aquí, perquè havia perdut la confiança de la regidora perquè hi havia 
una sèrie de deficiències administratives de més de 100 mil euros de factures sense consignar, 
segons posa als medis, i llavors jo, per curiositat, doncs, vaig anar, vaig entrar a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Tarragona i vaig veure els acords, vaig veure els informes i, efectivament, hi 
ha una modificació de crèdit de més de 100 mil euros el dia 13 de juny en el que es feia una 
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modificació de crèdit per 127 mil euros per cobrir aquest dèficit que hi havia al Patronat de 
Turisme. Jo faig dos preguntes, una als portaveus de l’ARA i de la Plataforma, si estaven al 
corrent de tota aquesta situació quan es va decidir contractar a aquest senyor? 
 
Sr. Gallardo: En teníem coneixement, el que passa és que el que sí teníem molt clar és que no 
estava imputat en cap delicte, simplement hi havia unes notícies que semblaven que havia 
tingut un problema puntual de pèrdua de confiança des del punt de vista, entenem, polític amb 
un altre ajuntament. El que sabem des de l’altre ajuntament, nosaltres vam també preguntar, jo 
concretament, que havia marxat per una qüestió més essencialment política però que la seva 
vàlua professional no era ni discutida ni estava en tela de judici i que, fins i tot, era un 
professional de molta vàlua, de molta vàlua. El que surt als diaris, i els hi parla un que ha tingut 
experiència i no ho haig d’amagar, a vegades te treuen els diaris i et diuen determinades coses 
que després s’allunyen molt de la realitat, tot el que surt als diaris doncs s’ha de posar de 
vegades en tela de judici i s’ha de relativitzar. Entenc que és una persona que ha tingut la seva 
polèmica però que, després d’aquella polèmica en concret i fins on sé jo, ni l’Ajuntament ni cap 
ens de l’Ajuntament de Tarragona ha adoptat cap mena d’ació legal per perseguir-lo i que la 
seva honorabilitat, ja un cop ja va sortir d’aquell ajuntament, repeteixo, no s’ha posat en tela de 
judici. Per tant, jo em refio dels meus companys de l’Equip de Govern, em refio de la seva 
consideració des del punt de vista professional d’aquest professional, repeteixo, que té una 
important i dilatada experiència a l’Ajuntament de Tarragona, que és un ajuntament que crec 
que és referència a tot el territori, i que, per tant, jo vaig considerar que devia donar el suport 
tant del meu grup, bueno, concretament el meu a la contractació en Junta Local. Bueno, un 
altre tema és el que, la sensibilitat de que els càrrecs de confiança que és un tema que sempre 
ha portat la seva cua i hi ha una certa discussió i aquesta discussió va ser-hi perquè jo, com a 
regidor d’Hisenda, sempre m’agrada retenir tot el tema però no per la persona en concret ni 
molt menys per la seva trajectòria. No sé si li he donat alguna resposta... 
 
Sr. Chamico: Bueno, no, més que tot, jo no dic que estigui imputat ni res, sinó simplement que, 
bueno, que sempre...  
 
Sr. Gallardo: Però és que, pensin... 
 
Sr. Chamizo: És que és curiós que una persona amb el càrrec que tindrà, amb el sou que 
tindrà, de més de 48 mil euros bruts, incorporar-lo a...bueno, doncs, hòstia, es va, diguéssim, a 
les Juntes de Govern Local no posa, no posa si s’ha aprovat per unanimitat, si hi ha 
diferències, tot això, dic, bueno, preguntar si estaven assabentats perquè jo vaig entrar a la 
pàgina web de l’ajuntament i vaig veure la modificació de crèdit, no? Dic “ostres, tot va lligat!” I, 
llavors, entenc que si ha passat doncs, escolta estarem tots atents perquè d’això i ja està. Jo no 
el conec, la seva vàlua no la sé, la demostrarà i estarem atents. 
 
Sr. Gallardo: Si em permet, Sr. Chamizo, no, i entenc la seva, fins i tot, alarma, el que passa és 
que hem arribat a un punt amb el tema de la política, si em permet, en què ja estar investigat, 
no imputat, ja és un prejudici, ja has d’abandonar el càrrec i en això jo estic totalment en contra 
perquè constituir tribunals paral·lels en política mentre els tribunals de justícia no s’han 
pronunciat... I tothom és innocent fins que es demostra el contrari, em sembla una bogeria al 
que estem arribant. Però que fins i tot et treguin els diaris, no tinguis cap responsabilitat i ni 
t’estiguin investigant, fins i tot això pugui generar una alarma...hombre, jo crec que arribem a un 
punt doncs que... A veure, respecto total i absolutament el seu parer i el del seu grup però jo 
crec que hem de relativitzar molt aquestes qüestions i hem de definir a les persones per la 
vàlua que ens poden aportar. Jo crec que la discussió en aquest cas és més raonable —i 
vostès perquè m’han interpel·lat directament com a portaveu o president o membre de la Junta 
Local del Govern pel meu partit— jo crec que és més important que discutim fins a quin punt 
estem disposats a admetre o no la figura dels càrrecs de confiança que jo, des del moment que 
vaig signar, el meu partit, un acord de Govern amb el partit socialista i amb acord amb ARA 
Mont-roig i Verds per més, considero que aquest tema va quedar prou clarificat perquè es va 
incloure dins el text. I una altra cosa és el que pugui pensar el que faríem al futur si tinguéssim 
que incloure o no un càrrec que confiança. Però en el moment de que, des del moment que 
aquest tipus de càrrec està inclòs en un pacte de Govern i la llei ho permet, la llei de bases de 
règim local ho permet, jo no tinc cap discussió i haig de confiar necessàriament en el criteri de 
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la regidora de Turisme i, fins i tot, amb el criteri del Sr. Alcalde per la contractació d’aquesta 
persona de la mateixa manera que ells confien en mi en les àrees que jo tinc responsabilitat. 
No sé si l’he contestat però, bueno... 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sr. Ferran.  
 
Sr. Pellicer: Jo, per començar, sobre la pregunta, si jo coneixia el fet de que aquest senyor 
havia gastat... no, no, sí, home, però si em permet contestar... En referència a si ell tenia, que 
havia fet una gasto i no estava consignat i després això... jo això no en tenia constància. Sí que 
tenia constància de les referències i del currículum d’aquesta persona com a professional. 
D’aquest punt no d’allò, però també li tinc que dir que si, després, a través d’una modificació, i 
ara potser [Inaudible 01:59:35] Ajuntament de Tarragona i m’hi tinc que anar a ficar, acaben 
aprovant aquestes factures, suposo que els elements jurídics de l’Ajuntament de Tarragona, 
que són el secretari i l’interventor, deuen validar una cosa que, en el fons, que no està, que el 
procediment potser no és el que toca però acaba siguent correcte. De moment, el nostre vot és 
de confiança, tal com ha dit molt bé el regidor, amb el Sr. Alcalde i la regidora que proposen 
aquesta persona i després ja seria més discutible el tema de si ens agraden o no ens agraden 
els càrrecs de confiança. Això és un fet...jo quan vaig ser alcalde no en vaig tindre cap. 
 
Sr. Chamizo: Jo tampoc hagués tingut cap. Sincerament, jo crec que avui en dia, avui en dia, jo 
crec que amb tantes injustícies que hi ha jo crec que tothom té dret al treball i jo crec que a dit, 
avui en dia, no es pot fer pràcticament això perquè, pràcticament, i més a Turisme, és a dir, 
perquè aquest senyor cobrarà 48 mil euros i, llavors, no entenem tampoc aquesta contractació 
perquè tenim tres tècniques de Turisme i Promoció econòmica i, juntament amb la regidora, 
que ens costen, pràcticament, de sou brut quasi 150 mil euros, més els 48 mil, jo entenc que 
estan suficientment capacitades les tècniques de Turisme i Promoció econòmica i la... per 
intentar atraure el màxim nombre de turistes possibles i fer totes les gestions oportunes perquè 
Mont-roig i Miami estiguin realment a nivell turístic on li pertoca. Entenc que s’han de fer favors 
polítics, ho entenc, jo, aquest, concretament, el veiem com un favor polític, no? Però, bueno ja 
veurem com va el tema, nosaltres estarem pendents d’aquest tema i estarem controlant. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Una cosa només. [Inaudible 02:01:30] discrepar però de favor polític, cap. Tota la 
resta, escolti’m, ja ho ha dit, vostè no ho faria, etcètera, etcètera però favor polític, cap, cap ni 
un, això sí que li asseguro ben assegurat. Se l’ha contractat per la seva professionalitat, única i 
exclusivament, per res més. 
 
Sr. Chamizo: Crec el que vostè em diu però, fent referència a l’altre càrrec de confiança que hi 
havia, ha estat treballant en un altre ajuntament socialista, l’Ajuntament de Lleida. Llavors, clar, 
tot això, pues, nosaltres, des del punt de vista municipal, no el veiem i li transmeto el meu 
desacord. El tema de...volia preguntar, el tema de la Casa de Cultura, el tema de la calefacció, 
el tema de l’aire condicionat, tot això, s’ha fet algo, es farà algo?  
 
Sr. Alcalde: Sí, està tot en marxa. Està en marxa, sí. 
 
Sr. Chamizo: Està en marxa, no? 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Chamizo: Val. I quan, més o menys, tenen previst, si està als pressupostos, suposo que 
s’haurà fet alguna gestió per... 
 
Sr. Pellicer: Sí, en aquest moment, el que es farà ara, a primers de maig que ve a través de la 
partida de crèdit, el que es farà és climatitzar la biblioteca. És a dir, deixarà de funcionar tota 
l’estructura que s’engegava tota la casa per funcionar, diguem, per plantes. Hi ha previst o 
s’està plantejant el tema del retorn a l’Ajuntament, aquí, pues lo que sí que es fa és 
evidentment adequar-lo d’aquesta manera. Però el mes de maig es posarà en marxa...està 
pressupostat i endavant. 
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Sr. Gallardo: Només per donar la informació perquè, clar, la següent pregunta és quan ho 
podrem fer perquè està vinculat al crèdit? El crèdit ja s’ha demanat, ja s’ha demanat ofertes a 
les entitats financeres, a totes, el costum és a totes les entitats financeres presents al municipi 
se’ls hi demana oferta, un cop tinguem l’oferta, a fi efecte que compleixi amb prudència 
financera, que és un requeriment que exigeix la llei, es demanarà l’autorització perquè ja tenim 
el tema de l’IDAE al departament corresponent, Economia i Finances de la Generalitat, suposo 
que ens ho donaran d’una forma prou ràpida com va ser l’anterior i, llavors, s’assignarà i, el que 
diu el Sr. Pellicer, sobre el maig entenem que es podran iniciar les actuacions perquè tindran 
els recursos líquids per fer-ho.   
 
Sr. Chamizo: D’acord, en prenc nota. I, la meva última pregunta, encara que després seguirà la 
meva companya i el meu company, és que, a veure, he agafat un acord de Junta de Govern del 
29 de desembre...que l’hem estat mirant, demanarem l’expedient a veure com ha acabat el 
tema o com acabarà, però és referent a...a veure si me’n fan cinc cèntims i després ja ho aniré 
lligant quan vostès em donin la informació. És referent a...va haver-hi un acord de Govern en el 
que es diu “aprovar, si s’escau, el reintegrament de la subvenció atorgada de la FEDER 
[Inaudible 02:04:23] 2010 equipament costaners a Mont-roig del Camp” i aquí marca que s’han 
de retornar 147 mil euros. Ho he estat mirant així, bueno, aquí parlen de cosetes, que si no...la 
Direcció General, suposo, que posa aquí, no accepta un contracte 2010/9 ja que no havien 
pogut comprovar criteris l’adjudicació, parlen de penalització en els contractes certificats per 
urgència de fraccionament, més o menys, no sé com va anar el tema i si aquesta serà la 
quantitat total que haurem de tornar o no. 
 
Sr. Gallardo: Com és una proposta d’Hisenda però és de fa uns mesos i això, em permetrà que 
rescati l’expedient i li doni contestació, si li sembla, en el proper Ple? Gràcies. 
 
Sr. Moreno: Bones, jo tinc tres preguntes per l’Angel, a veure si me les pot, me les pot aclarir 
una miqueta. Referent als canviadors del Poliesportiu, m’han comentat que encara no estaven 
posats, sabem dates o com està? Vinga, val, no, no, millor aquesta, si no ens liarem.  
 
Sr. Redondo: Amb el tema dels canviadors estem ultimant, no només això, totes les 
deficiències que encara hi ha al Poliesportiu pel tema del final de les obres i en quant les 
tinguem ja ho fiquem en marxa. Jo crec que, si no aquesta setmana, la que ve, tenim que tindre 
tot per demanar-ho i ficar-ho. És a dir, jo crec que serà pronto però estem encara terminant de 
fer tota la proposta de tot el que s’ha de fer als poliesportius, no només això, hem fet un paquet. 
 
Sr. Moreno: Val. Gràcies. La segona pregunta és, bueno, en han arribat, ens han comunicat 
que hi ha hagut uns canvis de responsable a l’àrea d’Esports que ha deixat... o sigui, hi ha 
hagut alguna història...sabem com està això? Ens podeu donar una mica d’informació? 
 
Sr. Redondo: Sí, el nostre tècnic d’Esports, José Antonio Aranda, una de les seves feines més 
importants era el tema d’inscripcions, control, tenia tanta feina que era un tema que no li 
acabava sortint. Aleshores, hem buscat dintre de l’organització una persona amb 
responsabilitat i amb coneixement per poder fer aquesta feina que ell, tota la feina que feia no 
arribava i hem trobat dins de.... una companya de feina dins d’Esport que s’hi podia ficar en 
aquesta responsabilitat i des de, és efectiu des del dia 1 d’abril que ha agafat unes petites 
tasques que feia el José Antonio i ara les farà ella, que és l’Àgueda Ruiz, que farà tasques de 
control de les altes, de les baixes, totes les graelles, això ho portarà ella perquè teníem una 
deficiència de que no arribaven a temps, a l’empresa era un problema, amb lo qual vam decidir 
que com que ell no arribava buscar una altra persona que donés un cop de mà. Dit això, ja ha 
sortit aquesta setmana una borsa de treball per mirar de trobar un tècnic d’Esport que vingui a 
donar-nos suport perquè tenim problemes amb l’actual que hi ha coses que ell no arriba, que 
segurament li falta tema de gestió esportiva i mirem de buscar una altra persona, a veure si 
pot... perquè entenem que no estem donant el servei que tenim de donar des d’Esports i hem 
de trobar una persona que ens doni el suport perquè això pugui anar cap endavant.  
 
Sr. Moreno: Molt bé. Llavors, se sap, o sigui, hi ha alguna referència, algun [Inaudible 02:08:11] 
de persona, teniu...? 
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Sr. Redondo: Sí, vaig tindre una reunió amb el responsable tècnic d’Esports de la Generalitat a 
Tarragona, Eduardo Alegria, es diu, precisament per això, li vaig dir que quina era el que 
nosaltres volíem fer dins l’àrea d’Esport i a veure si ell podia donar consell a l’hora de què 
necessitem. Bueno, ens va fer un informe, ho va enviar a l’empresa, de que...resumint, un INEF 
amb gestió esportiva, val? El que tu necessiteu, vosaltres, per fer tot això que voleu. I el que he 
fet és una borsa de treball buscant aquest perfil. Vam demanar, més que res per buscar l’opinió 
de persones amb seny i coneixement d’aquest tema esportiu, dir què necessitem, el dia 
següent de la reunió va enviar el perfil del que necessitàvem i és el que estem buscant.  
 
Sr. Moreno: Edu Amores, és. 
 
Sr. Redondo: Sí, Amores. Tens raó.  
 
Sr. Moreno: Val, val. I, per última, és, bueno, ens també, ens ha arribat, o sigui, una 
puntualització en concret, sobre el tema de...va haver una afectació a la cursa de la 4 Termes 
que va haver uns desperfectes al parquet, llavors, pel que es diu o el que es comenta, era 
degut a uns líquids o així i, d’alguna manera, que no ho sabem encara, no ho sé encara... 
perquè se li reclama o es fa responsable lògicament a lo que és l’entitat esportiva que monta 
aquest acte. Llavors, la pregunta és, això, cada vegada que hi hagi entitats que facin alguna 
mena d’activitat dins el poliesportiu serà tot igual, és a dir, gent de futbol sala, gent del basquet, 
gent de...? 
 
Sr. Redondo: Jo entenc que, lògicament, si és per una irregularitat, és per una mala acció, és 
per una imprudència, lògicament, tenen que respondre de...perquè és una instal·lació que és 
de tots i es té que cuidar. Ara, si és un accident, això no crec que tingui cap transcendència. En 
aquest lloc, hem constatat que l’entitat que ho ha organitzat té un seguro, amb lo qual lo que 
farà és el seguro cobrirà això i ja està. 
 
Sr. Moreno: Però, llavors, per exemple, clar, és que jo em perdo una miqueta amb el tema 
de...és, o sigui, és l’entitat en sí a la que se li reclamarà sempre, no? O sigui, si hi ha el club de 
futbol sala masculí i, per lo que sigui, es taca perquè ha caigut qualsevol tipus de líquid o un 
pilotasso als aparells de l’aire de la calefacció? 
 
Sr. Redondo: Eso es un accidente. 
 
Sr. Pellicer: Em permets? 
 
Sr. Moreno: Sí, sí. És que, clar, estic aquí una miqueta, és com agafar-ho.  
 
Sr. Pellicer: Aquesta associació va creure oportú donar sopa, parlem les coses clares, i va ficar 
el fogó dintre, tot i que va posar una fusta, va posar tot això pues es va ficar...clar, escolta, una 
activitat que és d’anar a córrer i tal però no facis sopa damunt el parquet.  
 
Sr. Moreno: Donava caldo. 
 
Sr. Pellicer: Caldo, bueno, sí, però va posar un fogó i, llavors, es va crear allí un deterioro del 
parquet. I com que ells tenen una assegurança que cobreix això, que ja està parlat amb ells, 
l’empresa ja està contractada perquè ho vingui a reparar, que és la mateixa empresa que va 
muntar el parquet. I es resol i ja està. En principi, entenc que... Tot i amb això, l’empresa està 
elaborant des de l’àrea d’Esports un protocol  de com actuar i com poder funcionar tant un 
particular com una associació ens demana els poliesportius: el tema de les claus, el tema de 
les llums, el tema de que es queda la calefacció engegada i això ho paguem tots... És a dir, hi 
haurà, s’està elaborant i l’empresa ho aprovarà i Nostreserveis, tot un protocol i [Inaudible 
02:12:30] coneixement d’això i, a partir d’aquí, aplicarem. És a dir, si fa l’activitat normal, en 
principi, entenc que no però això s’acabarà de resoldre amb aquest protocol que quedarà 
establert i aprovat dintre el consell d’administració de Nostreserveis perquè al fi i al cap té de 
sortir. 
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Sr. Moreno: Jo ho trobo correcte, més que res perquè hi ha aquesta mica de, és com el tema 
dels camps de futbol, és una mica de discrepància de què i a qui se li aplicarà, lògicament, i si 
serà per tothom igual, o sigui, tothom, tota entitat... 
 
Sr. Pellicer: S’està generant aquest reglament perquè tots els temes esportius. 
 
Sr. Moreno: Exacte.  
 
Sr. Redondo: Tothom per igual, evidentment. 
 
Sr. Moreno: No és que allà es fan carnavals, es fan històries i més líquid que no cau a les... 
 
Sr. Redondo: No, és el que diu Ferran, si tu fas, el que va passar és que va ficar foc i el mateix 
foc va cremar el parquet. 
 
Sr. Moreno: Però era tacat, no? 
 
Sr. Redondo: No, no, tacat, no, cremat. 
 
Sr. Moreno: Cremat.  
 
Sr. Redondo: Clar, no és tacat, és cremat. 
 
Sr. Moreno: Val, val. 
 
Sr. Redondo: Si és que ha caigut líquid accidentalment, és que ha caigut líquid accidentalment 
però és que no, és cremat, és una cosa...i a més, tenint en compte que tenien una 
assegurança, con lo qual, però, ja dic, és per tothom igual. Tenim que tindre tots [Inaudible 
02:13:45] a les instal·lacions. 
 
Sr. Morno: Val, pues, jo crec que per la meva part ja està. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? 
 
Sra. Garcia: Sí, la última pregunta. Bé, el nostre grup de PDeCAT vol tornar a treure el tema de 
l’espai Coworking. Vam estar revisant tota la documentació que ens va facilitar la regidora de 
Promoció econòmica i ens queden una sèrie de dubtes. Sabem que aquest espai Coworking 
s’inaugura demà. Bé, veig que no hem solucionat els temes de comunicació, hem rebut la 
invitació avui a la una i quart, mentre estàvem aquí al Ple, jo el que els agrairia és que estaria 
bé que ens avisessin amb un temps prudencial ja que l’Oposició té feina i s’ha d’organitzar per 
poder-hi assistir, tenim un e-mail de la una i quart convidant-nos a la inauguració de demà de 
l’espai Coworking. Llavors, senyora...Yolanda, ah, val perdona, bé jo el que li voldria preguntar 
és directament amb quin objectiu es va fer la contractació de, bueno, posem-nos en 
antecedents, és a dir, el gener de l’any passat, en relació als contractes menors s’aprova per 
licitació la contractació d’una empresa per tirar endavant el tema del viver d’empreses per un 
import d’uns 18 mil euros. Llavors, la meva pregunta és: amb quin objectiu es fa aquesta 
contractació? Quantes empreses es van presentar? Quins van ser els requisits que es va tenir 
en compte a l’hora d’escollir aquesta empresa? 
 
Sra. Pérez: Sí, a veure, en referència a la inauguració, sí, sentim molt haver avisat amb tan poc 
temps. A veure, no són excuses però són temes aliens a nosaltres, volíem haver-ho preparat 
amb més temps. Teníem previst fer-ho aquesta setmana però l’impremta no ens va facilitar, no 
ens facilitava els flyers a temps. Llavors, hem tret uns flyers informatius, amb tota la informació 
de l’espai, evidentment no volíem inaugurar sense tenir la informació, és una, ens haurien 
d’haver portat els flyers la setmana passada, no van arribar, vam pensar “ostres mira, fem una 
cosa, retirem dels flyers el dia de la inauguració, per si de cas s’ha de canviar” vam retirar dels 
flyers el dia de la inauguració. Van arribar els flyers dimarts, ahir, ahir vam fer nota de premsa, 
perquè vam fer nota de premsa ahir, i avui avisem per no esperar més. Deixa’m acabar. És la 
inauguració, fem jornada de portes obertes, no hi ha cap acte institucional, no trenquem la 
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corda ni fem res així més protocol·lari, val? És una jornada de portes obertes on tothom està 
convidat i, evidentment, tots hi estem convidats a assistir-hi i aprofitem que demà ja teníem 
previst fer una xerrada informativa, aprofitem el dia que ja hi ha una activitat allà. Es podia 
haver aplaçat? Sí, però és que tampoc hem trobat el motiu, per què aplaçar-ho? Ja s’ha 
publicat, es va publicar ahir, si a vostès no els hem avisat amb més temps és perquè això ho 
vam saber ahir, aquest matí he donat l’ordre que us enviessin correus, si us ha arribat a la una, 
doncs, mira, us podria haver arribat a les deu, però ja et dic, no hi havia més temps per avisar 
abans. Torno a repetir, jornada de portes obertes, no hi ha una hora fixa que diguéssim “mira, 
heu d’estar a aquesta hora”, obrim a les nou, de nou a tres i de cinc a nou i mitja. Jo crec que 
tots trobareu, si us interessa, un moment per apropar-vos si és el cas. 
 
Sra. Garcia: No, jo li comentava, senyora regidora, perquè com que no és la primera vegada 
que passa, ni la segona ni la tercera, a veure si a la quarta va la vençuda. Perquè si ja ho 
sabien ahir, escolti, miri, un mail ahir al matí dient “escolteu-me, demà hi haurà això” no 
esperem a avui a la una i quart del migdia. Però, bé, les preguntes que jo li feia eren, no sé si 
se les ha apuntat, vol que les torni a repetir?  
 
Sra. Pérez: No, no, no però acabo un tema i ara començo un altre, no? 
 
Sra. Garcia: Sí, sí. 
 
Sra. Pérez: Ho fem així? 
 
Sra. Garcia: Sí, sí. 
 
Sra. Pérez: Val. El motiu pel qual es va contractar a aquesta persona, no? 
 
Sra. Garcia: Bueno, jo no he dit persona, he dit persona, empresa... 
 
Sra. Pérez: Sí.  
 
Sra. Garcia: Amb quin objectiu es va contractar. 
 
Sra. Pérez: És que em sembla que ho vaig explicar a l’anterior Ple quan va sortir aquest tema. 
O sigui, la idea era tenir aquest espai fa un any. Vam tenir un munt de problemes amb el local, 
en vam haver de buscar un altre, modificacions de crèdit perquè teníem uns diners que estaven 
destinats a lloguer i ara ja no era lloguer, ara s’havia de fer obres, bueno, tots els temes 
burocràtics i administratius que fan que tot això vagi molt més lent. Aquesta persona estava 
contractada, aquesta persona, evidentment, ha estat treballant durant vuit mesos, vuit o nou 
mesos, si no m’equivoco, no eren més de nou, i aquesta persona ha fet, o sigui, la feina que 
havia de fer en aquest espai l’ha fet a les oficines. Com ja vaig explicar, o sigui, en aquest espai 
de Coworking, que tenim les oficines de promoció econòmica, l’espai de recerca de feina, 
formació, tot això s’ha anat fent, s’ha anat fent no en el mateix local. Ho hem estat fent, com? 
Com ja vaig explicar, per parts, vam crear l’aula d’informació, [Inaudible 02:19:29] o sigui, ha fet 
la seva feina però no en el Centre de Coworking perquè, evidentment, no l’hem tingut, però 
aquesta persona ha fet la seva feina. Es van demanar, si no m’equivoco, tres pressupostos, ara 
no et sé dir el nom de les empreses perquè fa...va ser fa temps i no me’n recordo i va ser així. 
D’aquests tres vam escollir aquest. Què demanàvem? Doncs, t’ho podria confirmar al proper 
Ple però era un perfil empresarial, o sigui, que tingués coneixements de gestoria, per tema 
d’assessorament, tema de subvencions...Era, no sé si demanàvem relacions laborals, 
empresarials, tot era...es podia convalidar, no sé com dir-ho ara... I què més has preguntat? 
 
Sra. Garcia: El que no tinc clar o no he acabat d’entendre és quines tasques va realitzar 
aquesta persona, no ho he acabat d’entendre.  
 
Sra. Pérez: Sí, doncs, aquesta persona, si estava contractada per estar dins l’espai de 
coworking on fent assessorament a empreses on donem el servei i el suport a la gent que està 
buscant feina, emprenedors, fem formació, tasques del dia a dia, aquesta persona és lo que ha 
estat fent durant nou mesos. Tot el tema de l’espai de recerca de feina, tot ho ha portat ell; el 
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tema de la formació, ho ha portat ell. A més a més, la subvenció del Club de Mar, ho ha tramitat 
ell; si vam demanar una subvenció l’any passat per contractar 5 auxiliars al SOC, tot també ho 
va tramitar ell; si ara, avui dia, tenim cinc joves de garantia juvenil treballant a l’Ajuntament 
també ha sigut perquè és una subvenció que ha portat ell. A mi ningú m’ha dit “escolta, 
regidora, hi ha aquesta subvenció, demana-la”, no, ha sigut una persona que ha estat activa i 
que ha estat fent tota aquesta feina. Que si no hagués sigut perquè hi havia aquesta persona, 
potser ni ens haguéssim enterat que hi havia aquestes subvencions. I és la persona 
encarregada de tramitar tot això. 
 
Sra. Garcia: Val, llavors, el tema de la contractació és per posar en marxa un viver d’empreses 
però, com que de moment no el tenim en marxa, fa altres tasques, com buscar subvencions i 
contractar altres persones. 
 
Sra. Pérez: No, la persona que treballa i que, a més a més, necessitem per treballar dins de 
l’espai o dins del coworking no només s’encarregarà de muntar i ja està i esperar que vingui 
algú, és una persona que ha d’estar activa i que ha d’estar, evidentment, buscant subvencions, 
ja no per nosaltres, perquè vindrà la gent i preguntarà. Ha fet la feina, en principi, que havia de 
fer, o sigui, no li hem canviat les tasques.  
 
Sra. Garcia: Val. Bé, jo, nosaltres hem estat mirant l’estudi que va fer aquesta persona. Mirant 
l’estudi, ens va recordar molt a l’estudi del Club de Mar, jo, bueno, li fullejo així perquè ho vegin, 
bàsicament, hem subratllat...això és l’informe que ha fet aquest senyor, val? Bé, de les vuit 
primeres pàgines estan copiades literalment del llibre de vivers d’empreses de l’autor Francisco 
José Blanco. De la pàgina 8 a la pàgina 30 està copiat, també literalment, de l’estudi de la 
Diputació de Barcelona. I, després, trobem cinc pàgines al final de tot que són les fotocòpies 
del pla d’ubicació de les oficines i una pàgina que parla de l’informe de viabilitat del viver 
d’empreses. Això és l’informe que aquesta persona ha fet a l’Ajuntament. I, a banda de que, ja 
li dic, de les 40 pàgines, 35 estan copiades d’internet, l’única que no està copiada que és en 
principi l’informe de viabilitat, trobem algunes curiositats, com per exemple el tema del 
manteniment. Aquest senyor diu que pagarem 50 euros al mes durant els propers 3 anys, això 
no puja; les despeses de promoció i comunicació també seran de 50 euros al mes durant els 
propers tres anys, no sé si amb 50 euros al mes tenim prou per fer tot aquest tipus de promoció 
i comunicació; de la neteja també comenta de que pagarem 25 euros al mes, de neteja, durant 
els propers tres anys; i el material d’oficina, d’assegurança, telefonia, de la contractació de 
serveis professionals pagarem també la mateixa quantitat en els següents tres anys. Jo, el que 
m’agradaria, senyora regidora, és preguntar-li si vostè realment creu que aquest informe és 
seriós. Jo no sé si aquesta persona val o no val per la seva feina, ha fet la seva feina, com 
vostè diu, durant aquests mesos que ha estat contractat, miri, jo ja li dic, em recorda l’informe 
del Club de Mar, és exactament...que no recordo què vam pagar per aquell informe, però ja li 
dic, i això és fàcil, tot això és copiat i enganxat d’internet. Jo, ja li dic, si vostè creu que això és 
un informe seriós per presentar a l’Ajuntament, creiem, bueno, jo crec que no tenim els 
mateixos criteris de professionalitat vostè i jo.  
 
Sra. Pérez: Sí, jo no sé si no m’he explicat, li tinc que tornar a repetir. Aquesta persona no va 
ser contractada per fer aquest informe, val? No sé si així ja li contesto o vol que continuï. 
Perquè si aquesta persona hagués sigut contractada per fer aquest informe, podríem debatir 
d’on ha tret la informació, si és copiada, si no...Però aquesta persona no va ser contractada per 
fer aquest informe, val? Aquesta persona, quan va marxar, li vam dir “escolta, deixa’ns unes 
pautes per seguir, més que res...” A mi el que m’interessava era que fes un estudi de tema de 
preus i tal perquè no havíem acabat de parlar, però jo no li vaig demanar que em fes un 
informe. Jo m’he llegit aquest informe, explica el que és el coworking, la necessitat, les sortides 
econòmiques que té en una població, jo no necessito que ningú, o sigui, que ja està bé però 
que, torno a repetir, que no el vam contractar per fer això a aquesta persona. I no vull tornar a 
repetir totes les tasques que ha fet aquesta persona. 
 
Sra. Garcia: No, és que llavors és el que li dic, llavors, no entenc per què es va contractar a 
aquesta persona.  
 
Sra. Pérez: Torno a repetir una altra vegada? 
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Sra. Garcia: Sí, sí, torni-ho a repetir. 
 
Sra. Pérez: Aquesta persona, durant nou mesos, ha estat portant el club de feina, ha estat 
portant el tema de la formació, ja no em pregunti a mi, pregunti a qualsevol empresa del 
municipi, fiqui un anunci, aviam qui li contesta, si alguna empresa que ha vingut a l’Ajuntament 
durant aquests dies i no se li ha donat una informació superprofessional, detallada, ha vingut 
gent per fer plans d’empresa, un servei que hem donat que, ara mateix, a data d’avui, no 
l’estem donant perquè no tenim cap persona formada dins del departament per fer plans 
d’empresa, val? Durant aquests mesos, aquesta persona ha estat treballant, ha estat 
funcionant, el departament ha funcionat i molt bé.  
 
Sra. Garcia: Sí, però és el que li deia al principi, és la primera pregunta, jo li he preguntat: hi ha 
tres empreses que van licitar, jo li he preguntat, amb quin objectiu es va contractar aquestes 
tres empreses, quin era l’objectiu per contractar aquestes empreses? Vostè, quan va fer 
l’oferta, què els hi va dir a les empreses? “Vull una persona que estigui aquí vuit mesos” o els 
va dir “posin en marxa un viver d’empreses”? Jo em pregunto quins són els requisits que es 
van demanar? 
 
Sra. Pérez: El motiu de la contractació era perquè ficàvem en marxa un viver d’empreses, 
coworking, i aquest va ser el motiu de la contractació, perquè sinó, és que no necessitàvem 
una persona amb aquest perfil, val? Aquesta persona ha fet la feina però no l’ha fet al local de 
coworking perquè no el teníem, però la feina, l’ha fet.  
 
Sra. Garcia: En l’últim Ple, a l’últim Ple no perquè no em va donar temps de parlar, en el 
penúltim Ple vostè em va dir, jo tenia la fotocòpia de l’expedient i vostè em va dir “bueno, no es 
preocupi que li passaré l’estudi  que aquesta persona va fer”. 
 
Sra. Pérez: Sí. 
 
Sra. Garcia: I de seguida vostè me’l va enviar però em va dir “no, no, és que aquesta persona 
ha fet un estudi del viver d’empreses” i és el que jo li estic dient a vostè, senyora regidora. És 
que això és un insult, no és un estudi. No, no, perdoni, sí senyor... 
 
Sra. Pérez: És la seva opinió. 
 
Sr. Alcalde: Si us plau, acabem amb aquest tema. A veure, crec que ha deixat clar que 
l’objectiu de contractar a aquesta persona no va ser fer aquest estudi, ha fet altres tasques. No 
sé, jo, si tenen dubtes amb el...la manera de contractar, si tenen dubtes amb la tasca que han 
fet, crec que la regidora li ha anat dient, escolti, pregunti a les empreses, hi ha un expedient 
que vostès han consultat, hi ha un procediment que està reglat, o sigui, bueno, escolti, és que 
no sé on vol anar a parar, realment. Bueno, vostè ha detectat que aquest estudi que va fer, que 
no se li va encarregar dintre de les tasques quan se li va contractar, no és correcte, bueno, 
pues, ja ho tindrem en compte i ja està però no... 
 
Sra. Garcia: Perdoni, jo lo del tema de l’estudi ho dic perquè en l’últim Ple, no, en el penúltim 
Ple, quan jo vaig fer aquestes consultes, que això ja ho hem parlat en dos Plens, la senyora 
regidora em va dir “no et preocupis, et faré arribar l’informe que aquesta persona ha fet”. Si ara 
vostè me vol dir que jo no li vaig dir que escolti, aquest senyor no s’ha contractat per fer un 
estudi... 
 
Sr. Alcalde: Acabem ja. 
 
Sra. Pérez: No, és que ho vull aclarir perquè m’estic recordant de la conversa. O sigui, me vau 
acusar de que l’expedient estava buit, llavors, jo vaig dir “no, no està buit”. 
 
Sra. Garcia: Sí, senyora regidora, acusar no li vam dir... 
 
Sra. Pérez: Bueno, acusar o advertir de que l’expedient estava buit. 
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Sra. Garcia: Bueno, buit, no, que hi havia paperassa. 
 
Sra. Pérez: Sí. Llavors, jo vaig dir, bueno, aquest senyor ha fet un informe, pues, ja te’l enviaré. 
Però, evidentment, no pensava que anaves per allà, jo pensava que és de lògica que no 
contractem una persona per 19 mil euros per fer un estudi, home! I que sabeu que ha estat 
treballant durant nou mesos, perquè ho sabeu, l’heu vist. 
 
Sra. Garcia: Sí, però vostè mateixa m’ha dit, quan aquest senyor marxi, deixi si us plau un 
estudi o un informe el qual nosaltres puguem consultar a l’hora de tirar endavant aquest 
projecte. Jo li dic que si vostès han de fer cas d’aquest estudi, es compren la bibliografia que ja 
els hi passaré ara, i no cal que facin, que demanin estudis a ningú. Res més.  
 
Sra. Pérez: Bueno, fem una cosa, pregunti als companys de l’Ajuntament si aquest senyor ha 
treballat, no ha treballat, què és lo que ha fet... 
 
Sr. Alcalde: Si us plau... Yolanda, ja està, si us plau.  
 
Sra. Pérez: Perquè la meva opinió, sembla ser que no compta... 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, què més? Senyora... 
 
Sra. Garcia: Sí, per acabar. Llavors, com que tampoc en teníem prou en contractar aquest 
senyor, després resulta que veiem que es contracta a una segona persona, a una segona 
empresa d’assessorament per un cost de 500 euros, també per l’espai d’assessorament de 
coworking. És a dir, ja no tenim...ah! sí, anava a dir no tenim la primera empresa sinó que ara 
tornem a contractar a una altra persona per un cost de 500 euros que m’imagino que igual va 
veure aquest informe i devien dir que algo més s’hauria de fer.  
 
Sra. Pérez: No, li explico perquè això no és així. Volíem entrar dins la xarxa de coworkings de 
la província de Tarragona, llavors, vam contactar amb la presidenta, val? no és la figura de 
presidenta però és la representant. Llavors, ella ens va dir, bueno, que vindria, que ens faria 
una xerrada de com funcionava, com ens podríem inscriure i tot això i, a la mateixa xerrada o 
jornada de formació, entrava tota la formació de com es gestiona un coworking, visites als 
diferents centres de Tarragona i la factura d’això pujava uns 400 euros, em sembla. A més a 
més, ara, justament, hem estat negociant perquè hi ha dos visites que no farem perquè no 
tenim temps i ara ens reduiran la factura. Però va ser per això, perquè ens vam interessar per 
estar dins de la xarxa de coworking de la província de Tarragona i és això lo que vam pagar, 
però no és perquè ens facin un altre informe.  
 
Sra. Garcia: Així que la feina que vostè comentava que feia l’anterior persona, assessorar, 
explicar... 
 
Sra. Pérez: No, no... 
 
Sra. Pérez:  Per entrar dins la xarxa de coworking de Tarragona. 
 
Sr. Alcalde: No, no. Si us plau, ja està. Yolanda, per favor. Ja està, ja està.  
 
Sra. Pérez: No, però és que... 
 
Sr. Alcalde: Hi ha alguna pregunta més? És que estem incidint en el tema cada vegada. No, no, 
no, perdona, no, no, no, perdona, li toca perquè vostè fa una pregunta, li responen, li respon la 
pregunta que ha fet i continua amb la mateixa pregunta. Hem sentit el mateix discurs, hem 
sentit set vegades “aquest informe és no sé què” i hem sentit l’explicació set vegades, 
escolti’m... Si vol fer una altra pregunta, encantats. Vinga.  
 
Sra. Garcia: Bueno, res a dir. 
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Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? Sí? 
 
Sr. Pérez: Sí, yo, muy breve. Solamente es porque antes de Semana Santa hemos asfaltado el 
tema del Paseo Mediterráneo, lo digo porque en las redes sociales que fluyen en este 
municipio que es una cosa mala y, evidentemente, hay ingenieros en todos lados. A ver, 
nosotros hicimos una obra en el Paseo Mediterráneo, lo aclaro simplemente para dar una 
explicación a la gente, nada más. Nosotros asfaltamos el miércoles antes de Semana Santa el 
Paseo Mediterráneo, era miércoles que, como muy bien ha dicho Irene, era un día laborable en 
este municipio. Previamente a eso, ha habido una, llamémosle, no tempestad pero sí ha habido 
unos daños muy importantes en este litoral marino en el cual Costas del Estado ha tenido que, 
mediante una modificación de crédito que tuvo que hacer el Gobierno, dotar de un dinero, de 
una partida económica que no había por el daño que hizo el temporal de mar. Estuvimos 
hablando con los de Costas, tuvieron que hacer la modificación de crédito a nivel de Estado por 
el temporal que había habido, para las mejoras que se tuvieron que hacer y lo que hicimos fue 
coordinar junto con Costas y la empresa para que antes de que ellos, antes de que nosotros 
tuviéramos que asfaltar, ellos pudieran llevar el tránsito pesado, el tema de maquinaria, piedras 
y demás. ¿Qué pasó? Pues, evidentemente, yo entiendo que hay gente que desde una 
pantalla de ordenador coordina todo perfectamente pero coordinar una obra en la cual no había 
presupuesto, licitarla, sacar el importe, ejecutarla y luego nosotros asfaltar, creo que ha sido 
mejor, es verdad que ha sido un poco justo, hacerlo así que no haber asfaltado dos semanas 
antes y a los cuatro días hubiéramos visto las bañeras pesadas transitando por un asfalto 
recién hecho y entonces nos hubieran tratado igualmente de incompetentes y de mala 
coordinación del municipio. Al final, hemos arreglado el litoral, hemos arreglado los accesos del 
temporal de mar que ha hecho, junto coordinado con Costas, y hemos asfaltado, el miércoles, 
que tampoco no era nada del otro mundo. Y ahora la gente está con un asfalto, creo, bien 
hecho y bien pintado y las escolleras reparadas. Es una aclaración para la gente, nada más.  
 
Sr. Alcalde: Gracias, Tico.  
 
Sr. Chamizo: Mejor haz una nota de prensa… 
 
Sr. Pérez: No, no, perdón, yo lo digo porque es un Pleno, lo ve mucha gente y en ningún caso 
vosotros y ninguna persona…  
 
Sr. Chamizo: Estás hablando tan, tan…como si nosotros hubiéramos tenido alguna 
intervención. 
 
Sr. Pérez: No, perdón, yo hablo de las redes sociales. 
 
Sr. Alcalde: En ningún momento el regidor se ha referido a ningún grupo político. Ha hablado 
de las redes sociales y ha aprovechado el Pleno para dar una explicación y para explicar, yo 
creo que es, no solamente la Oposición puede hacer preguntas y exponer sus temas sino que 
el propio Equipo de Gobierno también lo podemos hacer. Y así lo haremos más a menudo para 
que intervengamos todos. Si no hay ninguna pregunta más… Gràcies.  
 
 

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

 

Fran Morancho López                                                           Octavi Anguera Ortiga 

Alcalde                                                                                 Secretari accidental 

 

26 d’abril de 2017 

 

 


