
 

 - 1 - 

 

 

-roig del Camp. 

 

Núm de la sessió:  2016/4 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2016/4 ) 

Caràcter de la sessió:  Ordinari 

Convocatòria:   8 d'abril de 2016 

Data:    13 d'abril de 2016 

Horari:    13:00 h.  15:00 h. 

Lloc:    Sala 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-  

 

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 

Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU 

José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU 

Imma Margalef Ciurana, regidor CIU 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 

 

Francisco Velasco  

 

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 

 

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 

 

 

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 

Alberto Viñes Velasco, interventor  

 

-hi: 

 



 

 

 

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

 

1. . 

 
Sr. Alcalde: 
9 de març. Si no hi ha cap problema... Sí, Irene? 
 
Sra. Aragonès: Bé, jo cap pregunta sobre el contingut, però el que sí que volia proposar és a veure si 

la normativa ho obliga a tenir-ho per escrit en paper, ho dic perquè clar, això deu generar una feinada, 

i a més a més una despesa en paper. Jo, el que proposem nosaltres com a Esquerra Republicana és els 

regidors que ho demanin en paper que ho puguin tenir en paper, però els que hi puguem renunciar a 

tenir-ho en paper, i com que també ens a feu arribar a través de correu electrònic, i la podem consultar 

igualment, i per tant ens estalviem tenir tota aquesta paperassa. 

Sr. Secretari: Farem una comprovació de la legalitat. Dubto que exigeixi enviar-la expressament en 

paper. A més a més la normativa està canviant, ho comprovem i si és així per part nostra cap 

inconvenient. 

bé. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Donaríem per aprovada doncs... 

 

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

 

 

 

 

2.  

 

pregunta o aclariment? 

 

La Corporació queda assabentada dels Decrets 

 

 

3. 2016/435 Donar compte dels decrets de Regidors del número 136 al 191 de 2016. 

 

Sr. Alcalde: Punt  tres és donar comptes dels decrets de regidors del 136 al 191 del 2016. Tampoc? 
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. Regidors. Els Decrets de Regidors resten transcrits íntegrament 
en el llibre de resolucions de Regidors. 

 

4. 2016/436 Presa de possessió al càrrec de regidora del grup municipal CIU la senyora Annabel 

Garcia Echevarria. 

 
Sr. Alcalde: ...  punt quatre, que seria presa de possessió al càrrec de regidora del grup municipal de 

CiU, a la senyora Annabel García Echevarría. 

Sr. Secretari: Sí, hi va haver la renúncia del regidor Manel Andreu, llavors la junta electoral ens va enviar 

cía Echevarría, que ens acompanya aquí, per tant faríem la 

formalització de la presa de possessió. A continuació faré lectura de la fórmula del jurament o promesa. 

Annabel García Echevarría, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

-roig del Camp amb lleialtat al Rei i guardar 

 

Sra. Garcia: Sí, ho prometo per imperatiu legal. I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana 

anuncio que resto a disposició del Parlament, del President, i del govern de la Generalitat de Catalunya 

e i sobirà. 

(Aplaudiments) 

Sr. Alcalde: Bé, suposo que parlo en nom de tots els regidors, doncs moltes felicitats, Annabel, i molts 

èxits en aquesta nova... Mare meva, no sé ni com dir-ho. Bueno, que vagi molt bé. 

Som- dels membres del... Voleu...? Perdoneu. Algú vol prendre la 

 

Sra. Aragonès: Felicitats! 

Sr. Velasco: Bueno, lo primero, agradecer a mi compañera la toma de posesión, pero como 

argumentamos la primera vez en las tomas de posesiones, queremos que conste en acta que son 

que constara en acta. Gracias.  

Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies 

 
 Pressa de possessió al càrrec de regidora del grup municipal 

CIU 
Expedient Serveis Interns/Secretaria General/ cartipàs 2015-2019 
Tràmit     Ordinari 
 
Fets 
1. -roig del Camp el dia  9 de març de 2016, va acordar la presa de 

coneixement de la renúncia voluntària del Sr. Manel Andreu Ruiz, com a regidor, en compliment de 

im Jurídic de les Entitats Locals. 
2. 

Annabel Garcia Echevarria, candidada  següent en la llista del partit del CIU de les eleccions 
municipals de data 24 de maig de 2015. 



3. 
 

 
Fonaments de dret 
1. ganització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
2. Llei Orgància 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
 

 
1. Procedir a la promesa o jurament de la regidora Annabel Garcia Echevarria per tal de fomalitzar la 

-roig del Camp. 
 

-roig del Camp amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució 
 

  
Respon la sr. Garcia: Sí, ho prometo per imperatiu legal. I per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana anuncio que resto a disposició del Parlament, del President, i del govern de la Generalitat de 

 
 
 
2. Acceptar la presa de possessió de la Sra. Annabel Garcia Echevarria del càrrec de Regidora de 

 

 

5. 2016/384 Aprovar, si s'escau, la designació dels nous membres del Comitè d'Avaluació i 

Seguiment del programa de Barris.(PLE) 

 

seguiment del programa del pla de barris. Dintre del projecte del pla de barris hi ha anomenats uns 

membres per tal de formar part de la comissió de seguiment, hi havia uns membres fins ara escollits, el 

un repr

Sánchez. Alguna pregunta? Sí? 

Sr. Velasco: Sí, senyor alcalde, le quería comentar, en esta comisión hemos tenido, tanto en el BOE, con 

la ley y la consolidación, en el punto de dos miembros que representan a entidades vecinales más 

representativas del ámbito de objeto de actuación, por información nos gustaría saber, señor Andrés 

Ramos Ramos, qué entidad representa, ya que las demás están nombradas y señora Rosa Tejero 

Sánchez a qué entidad representa? 

el que es 

cas el senyor Ramos està treballant últimament en una plataforma per aconseguir el CAP 24h a Miami, 

persona que coneix el poble, el lloc, va néixer allà, viu per allà, està de cara al públic en un establiment, 

en una farmàcia, i entenem que també pot recollir la sensibilitat dels diferents veïns de la zona. Segur 

que podien haver-
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amb aquestes dues ens van dir que estaven disposades i els hi feia gràcia, i per això hem posat a 

aquestes. 

Sr. Velasco: Sí, pero esta comisión ya es fija? Porque como le comentamos en la junta de portavoces, 

pues igual que hacemos por ejemplo con comisiones de recursos, nos gustaría hacer una propuesta 

que estas dos personas se podrían decidir por alguna especie de sorteo o de elección libre para que 

no sean personas fijas. Es una propuesta. 

Sr. Alcalde: Bien, precisamente lo que estamos haciendo hoy es cambiar a las que había en aquel 

que aquesta comissió e

integrada per més membres, no són els únics, hi ha membres del departament de governació, si no 

valora. 

Sr. Velasco: Gracias. 

Sr. Alcalde: Sí. 

Sra. Aragonès: Referent al mateix punt que ha fet referència el senyor Velasco, aleshores si són dues 

persones que realment no representen entitats veïnals, si no recordo malament vam dir que a la 

comissió de 

a dir...representació dels veïns, no? 

 

Sra. Aragonès: Gràcies. 

Sr. Alcalde: Gràcies... 

Sr. Chamizo: No, només afegir, volíem fer la mateixa pregunta que el senyor Velasco de Ciutadans, 

però és el seu equip i ja està, endavant. 

 

Sra. Aragonès: Perdoni. Els representants de les associacions són membres de la junta directiva 

 

que formi part de 

la comissió. Jo no tinc coneixement que tinguin de ser de la junta directiva, vale? 

Sra. Aragonès: Val, gràcies. 

abstenció del grup de la CIC i la resta a favor. 

 

 
  

     i Seguiment del programa de Barris. 
Expedient número:   Pla de Barris/ Exp.2016/003 



Tràmit:     Ordinari.  
 
Fets 
1. En data 2 de juliol de 2010 (r.e. núm. 11.803/8.7.10) es va rebre del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la resolució del conseller segons la qual 
ció 

urbana del barri de La Florida a Miami Platja. 
2. Per tal de donar compliment a la Llei 2/2004, de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i viles 

que requereixen una atenció especial i el decret 369/2004, de 7 de setembre, pel que es 
desenvolupa la Llei 2/2004. 

3.  indica que en 

ts de les entitats veïnals, dels agents econòmics 
i socials i de les associacions ciutadanes. 

4. -
roig del Camp el 11/01/2012. 

5. Vist que hi ha hagut un nou canvi de govern municipal i han canviat els membres en representació 
-

Miami Platja. 
6.  
 
Fonaments de dret 
1. Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 

especial. 
2. Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel que es desenvolupa la Llei 2/2004. 
3. Resolució PTO/430/2010, de convocatòria de subvencions per al 2010. 
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5. Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, que aprova el Reglament de desenvolupa la Llei 38/2003. 
6. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 
 

-CP; A-VX+, IMM; Grup mixt; CIU; 
ERC  
 
1. 

del projecte, 
essent els membres que finalment representaran aquesta corporació local els següents: 
 

 -roig del Camp. 
Fran Morancho López, Alcalde de Mont-roig del Camp. 
Ferran Pellicer Roca, Regidor de via pública i serveis generals. 

 
Josep M. Gairal Martí, Regidor de medi ambient, agricultura i salut pública. 

 
 

 Dos membres en  
Sr. Andres Ramos Ramos 
Sr. Rosa Tejero Sánchez 
 

 Dos membres en representació de les associacions ciutadanes amb major implantació en 
aquest àmbit: 
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Un representant del Club Athletic de Miami Platja 
 

 Dos membres en representació dels agents econòmics i socials: 
 

 
 
2. acord a la Oficina de Gestió del Programa de Barris, viles i àrees urbanes 

que requereixen una atenció especial, del Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
Peu de recurs 
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a 

urs de 

 
 

 

 

6. 2016/387 Aprovar, si escau, el nomenament de regidors/es de l'Ajuntament de Mont-roig del 

Camp com a representants en el Consell Escolar Municipal.(PLE) 

 
-

roig del Camp com a representants en el Consell Escolar Municipal. El Consell Escolar Municipal es va 

constituir i es va 

tot el... perdoneu, eh? ... No ha tingut cap reunió del Consell Escolar i ara el que es proposaria i ara hi 

ent, hi ha nous grups polítics, doncs el 

han de ser set i seria un de cada grup municipal, a excepció del grup mixt, perquè com a màxim dintre 

del Consell hi pot haver set membres, i aleshores es considera que hi hagi un membre del partit dels 

Vicente Pérez, Ferran Pellicer, Irma Margalef, Irene Aragonès, Josep Maria Aragonès i Francisco 

Velasco, i com a president alcalde, en aquest cas jo mateix. Alguna pregunta? No? Passaríem doncs a 

la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria doncs el punt aprovat per unanimitat. 

 
 Nomenament representants en el Consell Escolar Municipal. 

Expedient número:   Serveis al Ciutadà/Educació 
Tràmit:     Ordinari 
 
Fets  
1. -roig del Camp, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 

2006, va acordar aprovar el 
(CEM). 

 
2. El Consell Escolar Municipal, és un organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en 

qualsevol aspecte amb l'ensenyament de nivell no universitari de l'àmbit municipal. 
 
3. -roig del Camp, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 



de Mont-roig del Camp, en motiu de la creació de 
el Consell es composi de 33 membres, restant de la següent manera: 

 
 

SECTOR % MUNICIPIS 
+ 5 CENTRES I  -13 

REGLAMENT RÈGIM INTER, 
Per garantir màxima rep. centres 

 

President  1  1 

Ajuntament 20% 6 +1 7 

Pares i mares 20% 6 +2 8 

Alumnes 20% 6 -5 1 

Personal docent 20% 6 +2 8 

Personal no 
docent 

10% 3 -1 2 

Directors 
(1 x sector) 

10% 3 +3 6 

Arrodoniment  2   

TOTAL 100% 33  33 

 
 
4. bases generals 

d'organització i de funcionament dels consells escolars municipals, la composició haurà de garantir 
la participació dels següents sector: Corporació municipal, mestres i professors, pares/mares 

 i serveis de centres i direcció dels centres públics. 
 

5. -roig del Camp arrel de les últimes eleccions 
municipals, procedeix nomenar els nous regidors que han de formar part del CEM. 

 
6. 

 
 
7. Els re

l'Ajuntament. 
 
8. Correspon a la Corporació Municipal nomenar set membres, un per cada grup municipal. 

 
9.  
 
 
Fonaments de dret  
 
1. 

participació 
efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents. 
 

2.  
 

3. Decret 404/1987, de 22 de desembre, el qual regula les bases generals d'organització i de 
funcionament dels consells escolars municipals. 
 

4.  
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5.  
 

6. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

 
7. -roig del 

Camp(CEM). 
 

 
 

 
 
1. Designar com a membres de la Corporació en el Consell Escolar Municipal, als representants 

següents: 
 

President Fran Morancho López 

Regidor PSC-CP  Enrique López González 

Regidor IMM Vicente Pérez Mula 

Regidor A-Vx+ Ferran Pellicer Roca 

Regidor CIU Imma Margalef Ciurana 

Regidor ERC-AM Irene Aragonés Gràcia 

Regidor FIC Josep Mª Aragonés Roca 

 Francisco Velasco Autor 

 
2. 

 
 

3. Donar compte als 
Municipal 

 
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 

tar 
des del dia següent de la seva notificació. 

 

 

7. 2016/391 Donar compte, del decret de la liquidació de l'exercici 2015. (PLE) 

 

 

 
Sr. Alcalde: El punt set és donar compte del decret de la 

regidor que ens fes una petita explicació. 

habitual, que tots els exercicis es fa, 

lloc normalment el ju



tua al quart trimestre de 

2015 amb 2,67 dies, tenint en compte que el màxim legal són 30, doncs es fa un esforç prou important 

per atendre el pagament de proveïdors. Com a elements també més importats, destacar que el 

romanent de tresoreria, és a dir, el s

 concepte de 

-se al corrent del 

pagament amb els seus creditors comercials. En superar amb el romanent de tresoreria aquesta xifra 

pocs 

municipis, llevat de casos molt concrets a la demarcació de Tarragona, que puguin trobar-se en aquesta 

situació. Aquest fet, remarco, és prou positiu perquè, repeteixo, ha superat el romanent de tresoreria 

e pagament de proveïdors. Per tant la situació financera 

ons 

pendents històricament, per tant, això ens està permetent així mateix poder desplegar tots els projectes 

els pavellons o la propera execució del col·lector del 

Passatge Mediterrani, tot a càrrec de fons propis i tot que això serà al seu moment, està suportat per 

una subvenció de la Generalitat, doncs podem aguantar perfectament el seu finançament fins que 

efectivament la cobrem. I com a elements finals, dir que la capacitat de finançament se situa en 2,1 

en compte que el màxim legal és el 110% i que només és per sota del 75% quan es poden manllevar 

crèdits per destinar-

estem en 

públics. Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Gràcies senyor Gallardo. Alguna pregunta? No?  

 
DECRET DE L'ALCALDIA NÚM: 216/2016 

 
 

                         8 /2016/Hisenda 
 
Fets  
 
1. En data 2 de febrer de  2016, es va iniciar  el procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de 

 
 
2. 

 
 

 
resultat següent: 
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1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
 

Crèdits Inicials 17.304.322,69 
Modificacions 7.275.672,95 
Definitius 24.579.995,64 
Despeses compromeses 22.247.591,27 
Oblig. Rec Netes 20.199.768,19 
Pagaments 19.260.404,81 
Obligacions pendents de pagament 939.363,38 
Romanents de crèdit 4.380.227,45 

 
b.  Exercicis tancats 
 

Saldo inicial obligacions reconegudes 1.636.290,78 

Pagaments ordenats en l'exercici 0,00 

Pagaments realitzats 8.979,10 

Obligacions pendents d'ordenar 363,00 

Pagaments ordenats pendents 8.442,70 

 
1.2. Respecte al pressupost  
 
a. Exercici en curs: 

  

Previsions inicials 17.462.270,32 

Modificacions 7.275.672,95 

Definitives 24.737.943,27 

Drets reconeguts 22.093.482,82 

Drets anul·lats 550.066,48 

Drets cancel·lats 0,00 

Drets reconeguts nets 21.543.416,34 

Recaptació neta 18.528.489,70 

Drets pendents de cobrament 3.014.926,64 

 
b. Exercicis tancats: 

 

Pendents de cobrament inicial 11.741.571,90 

Modificacions saldo inicial -11.582,59 

Total drets anul·lats 661.900,99 

Total drets cancel·lats 0,00 

Recaptació 3.074.354,55 

Pendents de cobrament 7.993.733,77 

 
 



 
 

Total drets 21.543.416,34 

Total obligacions 20.199.768,19 

Resultat Pressupostari de l'exercici 1.343.648,15 

Crèdits gastats finançats amb romanent de   tresoreria                                              
per a despeses generals 

98.175,77 

Ajustos: Desviacions positives de l'exercici 1.716.059,39 

Ajustos: Desviacions negatives de l'exercici 184.388,10 

Resultat Pressupostari ajustat del l'exercici 2.976.266,11 

 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
 

1 Fons líquids 2.537.617,81 

2 Drets pendents de cobrament 11.342.503,54 

3 Obligacions pendents de pagament 3.747.752,44 

4 Partides pendents d'aplicació -71.246,40 

I. Romanent de tresoreria total( 1+2-3+4) 10.061.122,51 

II. Saldos dubtós cobrament 4.762.192,45 

III. Excés de finançament afectat 764.768,18 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 4.534.161,88 

 
 
1.5. Període mig de pagament del 4t trimestre informat al Ministeri: 

El PMP del quart 

desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament de les administracions  
públiques. 

Període Mig de Pagament  Global a Proveïdors Trimestral * 

Mont-roig del Camp 2,67 

 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

t Local i la 

deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
 

 
 



 

 - 13 - 

2.096.483,34euros. 
 

per import de 34.282,29euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la 

 
 
 
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de 57,84%per la 

 
 
7. Atès què la liquidació del pressupost genera un superàvit per import de 4.534.161,88  aquest la 

distribució del superàvit es destinarà,  de conformitat al nou article 32 de la LOEPSF, modificat per 
la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic i a les  

 a reduir endeutament net, 
sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar 
a la reducció de deute. 

 
 La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 

desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per al 
destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir quan es tracti d'ajuntaments que 
tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% 
dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. 
En aquests casos, podran invertir  sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a 
amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de 
comptabilitat nacional. 

  
del RDL 2/2004, de 5 de 

Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Fonaments legals 
 
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. 

 

previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, 
i la recaptació neta. 

 

determinat: Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
 

 
 

Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del 
 

    ,  
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a un any. 



 

liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de 

complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a 
pressupost; la situació a 31 de desembre de 

Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del 
Siste

 
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual 

 
 
 
Per tant,  
 
Resolc, 
 
1. 

detall. 
 
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 

 de 

pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

 

 

8. 2016/392 Donar compte,  del Decret d' incorporació romanents procedents de d'exercici 

2015, al pressupost del 2016.(PLE) 

 
Sr. Alcalde: 

 
 

pressupost anterior, es procedeix a incorporar els romanents. Què vol dir això? Doncs totes les partides 

de despesa ordinària que tenien acte administratiu sobre la seva execució, és a dir, autorització, i a les 

És un acte de tipus habitual i ordinari, i és el mecanisme que es fa servir sempre a fi i ef

les partides pendents dels anys anteriors. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta? Sí? 



 

 - 15 - 

Sr. Velasco: Sí. Lo primero queríamos agradecer a la disposición del regidor Juan Gallardo por, bueno, 

pues explicarnos una serie de cuestiones, de estos temas concretos. Pero nosotros votaremos a favor, 

 

 
 

 
:           Incorporació de romanents  

Número                      9/2016  Hisenda (mc 4/2016) 
Tràmit:   Resolució  
 
 
Expedient número 4/2016, referent a la modificació de crèdit per incorporació de romanents de 

 
 
Fets 
 

1. 
 

 
2.  

 
3. Vistos  els informes de la interven

estabilitat i sostenibilitat financera. 
 

4. Amb motiu de a) Crèdits extraordinaris o suplements de crèdits, així com les transferències de 
crèdit que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, 

recaptació dels drets afectats), cal incorporar les següents partides de despeses i ingressos al 
Pressupost actual: 

 
 

                

Org. Prog. Econ. Descripció  Projecte 
finançament 
afectat. 

Total 
romanent 

incorporables 

Romanents 
autoritzats 

Romanents 
compromesos 

                

110 15101 62501 PLA BARRIS MOBILIARI 2010-036-01 7.050,00 0,00 0,00 

110 15101 62502 PLA BARRIS AULES TIC 
MOBILIARI.(4 

2010-036-01 7.442,14 0,00 0,00 

110 15101 62601 PLA BARRIS EQ INFORMATICS 
AULES TIC 

2010-036-01 986,08 0,00 0,00 

111 16101 63300 REPOSICIÓ I MILLORES 
SERVEI SANEJAMENT 

201500701 24.475,16 0,00 345,98 

111 16500 62300 DIPU PEIS 2014.  
ENLLUMENAT. MIAMI . 

201400301 0,00 0,00 0,00 



Org. Prog. Econ. Descripció  Projecte 

finançament 

afectat. 

Total romanent 

incorporables 

Romanents 

autoritzats 

Romanents 

compromesos 

111 16500 63300 MAQUINÀRIA,  
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 

201300801 16.932,70 0,00 683,65 

120 92000 62500 ADM.G.S.GENERALS.COMPRA 
MOBILIARI 

REC ORD 540,61 0,00   540,61 

120 92000 62500 ADM.G.S.GENERALS.COMPRA 
MOBILIARI 

200902801 1.726,93 0,00 1.726,93 

120 92000 62602 EQUIPAMENT TÈCNIC 200900801 3.110,11 0,00 0,00 

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

REC ORD 5.844,30 0,00 5.844,30 

120 92000 64100 SOFTXARE-PROGRAMES 
INFORMÀTICS 

200803701 973,50 0,00 0,00 

120 92000 62300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 
I 

200803701 0,00 0,00 0,00 

120 92600 62600 COMUNIC. INT. COMPRA 
SERVIDOR OF.MIAMI  

REC ORD 3.315,90 0,00 3.315,90 

120 93100 64100 SOFTXARE-PROGRAMES 
INFORMÀTICS 

200802301 5.954,29 0,00 0,00 

131 33701 62500 JOVEN. MOBILIARI. REC ORD 689,48 689,48 0,00 

131 33701 62600 JOVEN. COMPRA MOBILIARI.  REC ORD 0,00 0,00 0,00 

133 34000 62500 ADM G. ESPORT COMPRA 
MATERIAL ESPORTIU 

REC ORD 368,80     0,00   368,80 

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

201500401 406.366,51       0,00 406.366,51 

133 34200 62202 ADM.G.ESPORTS. 
REHABILITACIO PAVELLO 

201500301 187.596,62       0,00 187.596,62 

140 23000 62600 ADM.G.S. SOCIALS EQUIPS 
PER A PROCESSOS 

201003001 660,40 0,00 0,00 

141 32100 62300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 
I 

0,00 0,00 0,00 

141 32300 60109 FUNC. ENSENY. INFANTIL. 
OBRES 

REC ORD 7.228,08 0,00 0,00 

141 32300 62500 FUNICION. ENSEY. INFANTIL. 
MOBILIARI 

3.033,98 0,00 3.033,98 

141 32301 60109 FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA 
OBRES 

REC ORD 5.532,78 0,00 0,00 

160 15100 60916 ADM.G. URBANISME REDACC 
PROJ  AVDA 

201001900 19.869,82 0,00 0,00 

160 15100 62301 SETENCIA CASALOT 
1348/2012 

201301201 41.028,25 0,00 35.625,13 

160 15200 60901 REP.SERVEIS OBRA PASSEIG 
MEDITERRANI 63-65 

201400101 2.494,69 0,00 0,00 

160 15501 60915 ADM.G. URBANISME 
CONVENI STRENGHT 

201001801 118.100,13 0,00 0,00 
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171 16210 62500 REC. DE RESIDUS. COMPRA 
CONTENIDO 

REC ORD 0,00 0,00 0,00 

Org. Prog. Econ. Descripció  Projecte 
finançament 
afectat. 

Total 
romanent 

incorporables 

Romanents 
autoritzats 

Romanents 
compromesos 

172 15501 60941 V.PUBLIQUES SENYALITZACIÓ 
VIARIA 

200800101 3.802,30 0,00 0,00 

172 15501 60997 V.PÚBLIQUES MOBILIARI 
URBÀ 

0,00 0,00 0,00 

172 15501 61151 V.PUBLIQUES 1A FASE CASC 
ANTIC 

200801101 45.908,57 0,00 0,00 

172 15501 61161 V.PUBLIQUES FERM ASFALTIC 
PRINCEPS 

200904101 171.977,41 0,00 0,00 

172 15501 61162 V.PUBLIQUES FERM  
ASFALTIC URBANITZACIÓ 
CLUB MONT-ROIG 

200904301 0,00 0,00 0,00 

172 15501 61190 V.PUBLIQUES 
RECONSTRUCCIO VORERES  

201200101 204.268,92 0,00 0,00 

172 17300 62300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 
I 

0,00 0,00 0,00 

172 34200 62200 REHABILTACIO INTEGRAL 
POLIESPORTIU 

201500101 811.813,67 61.670,70 750.142,97 

180 13000 62500 MOBILIARI.  0,00 0,00 0,00 

180 13000 62600 ADM.G.SEGURETAT COMPRA 
SERVIDORS 

REC ORD 2.675,51 0,00 0,00 

180 13000 63200 EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS. 

REC ORD 0,00 0,00 0,00 

180 13200 62300 POLICIA COMPRA 
ARMAMENT 

201003101 7.792,52 0,00 7.792,52 

180 13200 62400 POLICIA COMPRA ELEMENTS 
DE TRANSPORTS 

201300301 859,50 0,00 0,00 

182 43000 64100 ACTIVITATS. COMPRA DE 
SOFTWARE 

REC ORD 0,00 0,00 0,00 

191 23104 61174 PLA DE BARRIS 
SENYALITZACIÓ BARRI LA 
FLORIDA 

201500201 0,00 0,00 0,00 

191 23200 61174 PLA DE BARRIS 
SENYALITZACIÓ BARRI LA 

201500201 0,00 0,00 0,00 

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

REC ORD 0,00 0,00 0,00 

200 92002 64100 ADM.G.NT ADQUISICIÓ 
SOFTWARE 

REC ORD 0,00 0,00 0,00 

201 93100 64100 POLÍTICA ECO I FISCAL.  
COMPRA SOFTWARE 

REC ORD 0,00 0,00 0,00 

220 31200 62300 SERVEIS ASSISTENCIALS. 
COMPRA 4DESFIBRILADORS 

REC ORD 0,00 0,00 0,00 

130 33000 62500 ADM.G.CULTURA COMPRA 
MOBILIARI 

REC ORD 5.088,05 0,00 5.088,05 



130 33000 63300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 
I 

REC ORD 0,00 0,00   

130 33000 63300 REHABILITACIO MUR ERMITA 201500601 23.201,77 6886,13 16.315,64 

161 17100 62500 MOBILIARI. 201500801 14.000,00 0,00 13.857,01 

210 24100 62500 FOMENT OCUPACIO. 
MOBILIARI. 

201500901 16.444,10 0,00 16.444,09 

210 24100 62600 FOMENT OCUPACIO. EQUIPS 
PER A PROCESSOS 

201500901 7.844,00 0,00 7.433,09 

111 16400 21300 OFICINES MIAMI  200802501 12.251,45 0 0 

180 13000 22199 
ADM.G. SEGURETAT ALTRES 
SUBMIN 

REC ORD 64,31 0,00 64,31 

180 13000 22605 
ADM.G. SEGURETAT 
DESPESES DIVE 

REC ORD 5.864,26 0,00 5864,26 

180 13000 22706 
ADM.G. SEGURETAT ESTUDIS 
I TRE 

REC ORD 145,80 145,80 0,00 

100 13200 16200 
SEGUR. I ORDRE PÚBLIC 
FORMACIÓ 

REC ORD 565,48 565,48   0,00 

180 13200 20400 
POLICIA ARRENDAMENTS 
ELEMENTS  

REC ORD 9.058,16 9058,16 0,00 

180 13200 21300 
POLICIA REPAR. I 
MANTEN.EN MAQ 

REC ORD 689,70 0,00 689,70 

180 13200 22104 POLICIA VESTUARI REC ORD 21.951,71 0,00 21951,71 

180 13200 23020 
POLICIA DIETES DEL 
PERSONAL NO 

REC ORD 211,00 211,00     0,00 

180 13200 23120 
POLICIA LOCOMOCIÓ DEL 
PERSONAL 

REC ORD 250,50 250,50     0,00 

181 13400 22114 
MOV. URBANA 
SUBMINISTRAMENTS D 

REC ORD 287,00 0,00 287,00 

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

REC ORD 139,46 0,00 139,46 

160 15000 23120 
ADM.G.URB.LOCOMOCIÓ 
DEL PERSON 

REC ORD 1.190,10 1190,10 0,00 

160 15100 22706 
URBANISME ESTUDIS I 
TREBALLS T 

REC ORD 26.364,95 11579,70 14785,25 

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

REC ORD 857,87 0,00 857,87 

171 16210 21300 
REC. DE RESIDUS.REPARACIÓ 
I MA 

REC ORD 399,30 0,00 399,30 

171 16210 22715 
REC. DE RESIDUS.TREBALLS 
QUE E 

REC ORD 150.675,73 0,00 150675,73 

171 16230 22715 
TRACTAMENT DE 
RESIDUS.TREBALLS 

REC ORD 22.478,66 0,00 22.478,66 

172 16300 22715 
NET.VIÀRIA.TREBALLS QUE ES 
REA 

REC ORD 104.474,31 0,00 104.474,31 

111 16400 21201 
CEMENTIRI, REPAR I 
MANTEN. EDI 

REC ORD 217,40 0,00 217,40 

140 16500 21003 
ENLLUMENAT PÚBLIC.REPAR. 
I MAN 

REC ORD 22.130,00 22130,00 0,00 
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111 16500 22706 
ENLLUMENAT ESTUDIS I 
TREBALLS  

REC ORD 20.161,36 0,00 20161,36 

161 17100 21004 
PARC I JARDINS REPARACIÓ I 
MAN 

REC ORD 19.000,00 19000,00   0,00 

220 17200 21008 
M.AMBIENT.CONTROL 
ABOCADOR REP 

REC ORD 9.364,21 4493,96 4870,25 

220 17204 21000 
A. ACTUACIONS M.AMBIENT 
INSFRA 

REC ORD 7.439,58 7439,58 0,00 

140 23000 21200 
ADM.G.S. SOCIALS REPAR. I 
MANT 

REC ORD 7.843,59 0,00 7843,59 

140 23100 22605 
ADM.G.S. SOCIALS DESPESES 
DIVE 

REC ORD 156,00 0,00   156,00 

140 23100 46500 
ADM.G.S. SOCIALS CONVENI 
CCBC  

REC ORD 77.813,72 0,00 77813,72 

140 23101 48904 
POL. IGUAL. ACCIÓ SOCIAL 
AJUTS 

REC ORD 6.984,80 5897,00 1087,80 

140 23103 22605 
ACCIÓ SOCIAL CENTRE 
OBERT DESP 

REC ORD 174,08 0,00 174,08 

140 23103 22609 
ACCIÓ SOCIAL CENTRE 
OBERT ACTI 

REC ORD 22,55 0,00  22,55 

191 23104 22199 
PLA DE BARRIS. 
SUMMINISTRAMENT 

REC ORD 4.908,97 0,00 4908,97 

140 23105 22300 CENTRE DE DIA. TRANSPORT REC ORD 525,00 0,00 525,00 

140 23105 48900 
CENTRE DE DIA. 
TRASNFERÈNCIES  

REC ORD 1.176,20 1176,20   0,00 

140 23301 46500 
ATENCIÓ A PERSONES AMB 
DISCAP. 

REC ORD 713,74 0,00   713,74 

100 24100 14000 ALTRE PER 
REC ORD 59.000,00 59000,00     0,00 

100 24100 16000 SEGURETAT 
REC ORD 16.000,00 16000,00 0,00 

100 24100 16200 
FOMENT A L'OCUPACIÓ 
.FORMACIÓ  

REC ORD 6.105,00 0,00 6105,00 

191 24100 22706 
FOMENT 
OCUPACIÓ.FOAP.ESTUDIS I 

REC ORD 11.470,00 0,00 11470,00 

150 31100 22799 
SALUB. PÚBLICA  TREBALLS 
REALI 

REC ORD 13.171,86 0,00 13171,86 

150 31301 46500 
SALUT PÚBLICA ACOLLIDA 
ANIMALS 

REC ORD 7.266,69 0,00 7266,69 

150 31302 22711 
SALUT PUBLICA TREBALLS 
REALITZ 

REC ORD 411,40 0,00 411,40 

141 32100 21500 
ENSENY. PREESCOLAR  
REPAR I  M 

REC ORD 429,25 0,00 429,25 

141 32300 20300 
FUNC. ENSENY. INFANTIL.  
ARREN 

REC ORD 2.008,60 0,00 2.008,60 

141 32300 21500 
FUNC. ENSENY. 
INFANTIL.REPAR I 

REC ORD 2.010,79 0,00 2.010,79 

141 32400 22605 
FUNC. ENSENY. SECUNDÀRIA 
DESPE 

REC ORD 423,37 0,00 423,37 



141 32401 22605 
FUNC. ENSENY. SECUND. 
PQPI.DES 

REC ORD 253,72 0,00 253,72 

141 32601 48902 
SERV. COMPLEM. 
D'EDUCACIÓ. APO 

REC ORD 3.514,64 0,00 3514,64 

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

REC ORD 1.020,00 1020,00   0,00 

130 33000 21200 
ADM.G.CULTURA REPAR. I 
MANTEN  

REC ORD 302,50 0,00 302,50 

130 33210 22001 
BIBLIOTECA PREMSA, 
REVISTES, L 

REC ORD 980,56 0,00 980,56 

130 33400 48100 
PROM. CULTURALS PREMIS, 
BEQUES 

REC ORD 690,00 690,00   0,00 

130 33400 48900 
PROM. CULTURALS 
TRANSFERENCIES 

REC ORD 16.958,65 971,72 15.986,93 

130 33400 48914 
COLLA DE GEGANTS BARRI 
DE DALT 

REC ORD 500,00 0,00 500,00 

130 33403 48100 
PROMOCIONS CULTURALS 
PREMIS, B 

REC ORD 75,00 75,00 0,00 

131 33702 22605 
JOVEN. KDAT DESPESES 
DIVERSES 

REC ORD 202,96 0,00 202,96 

131 33702 22609 
JOVEN. KDAT ACTIVITATS 
CULTURA 

REC ORD 2.998,00 2178,00 820,00 

131 33704 22300 JOVEN. TOK'L 2 TRANSPORTS REC ORD 1.094,50 0,00 1094,50 

132 33802 48100 
CARNAVAL PREMIS, BEQUES I 
PENS 

REC ORD 200,00 200,00 0,00 

132 33804 22609 
NADAL MONT-ROIG 
ACTIVITATS CUL 

REC ORD 2.176,67 0,00 2176,67 

132 33805 22609 
ST ISIDRE ACTIVITATS 
CULTURALS 

REC ORD 25,45 0,00    25,45 

132 33808 22609 
ST MIQUEL ACTIVITATS 
CULTURALS 

REC ORD 502,15 0,00   502,15 

132 33821 22609 
FESTES VÀRIES MIAMI. 
ACTIVITAT 

REC ORD 532,40 0,00 532,40 

132 33822 48100 
CARNAVAL MIAMI. PREMIS I 
BEQUE 

REC ORD 100,00 100,00 0,00 

132 33824 22609 
NADAL MIAMI. ACTIVITATS 
CULTUR 

REC ORD 5.123,87 0,00 5123,87 

133 34000 22199 
ADM G. ESPORT ALTRES 
SUBMINIST 

REC ORD 243,40 0,00 243,40 

133 34101 20300 
ACT ESPORT LLOGUER 
CARRIL PISC 

REC ORD 1.747,93 0,00 1747,93 

133 34101 22300 ACT ESPORT TRANSPORTS. REC ORD 438,00 0,00 438,00 

133 34101 22609 
ACT ESPORT ACTIVITATS 
CULTURAL 

REC ORD 304,92 304,92   0,00 

133 34200 21200 
INSTAL. ESPORT. PISCINA. 
REPAR 

REC ORD 1.205,16 0,00 1.205,16 

190 43200 22601 
TURISME ATENCIONS 
PROTOCOLÀRIE 

REC ORD 225,00 0,00   225,00 

190 43203 21201 
TURISME RUTA BTT REPAR I 
MANTE 

REC ORD 726,00 0,00 726,00 
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190 43204 22602 
TURISME BANYS DE LLUNA, 
PUBLIC 

REC ORD 145,20 0,00 145,20 

190 43207 22609 
TURISME JORNADES POP 
ACTIVITAT 

REC ORD 298,68 0,00 298,68 

190 43208 21400 
TURISME PROMOCIO, 
MANTENIMENT  

REC ORD 96,80 0,00  96,80 

190 43208 21600 
TURISME PROM. 
TURÍSTICA  ACTUA 

REC ORD 762,30 0,00 762,30 

190 43208 22300 
TURISME PROM. TURÍSTICA 
TRANSP 

REC ORD 685,41 0,00 685,41 

190 43208 22602 
TURISME PROM. TURÍSTICA 
PUBLIC 

REC ORD 9.533,53 650,33 8883,20 

190 43208 22609 
TURISME PROM. .ACTIVITATS 
CULT 

REC ORD 1.052,73 0,00 1.052,73 

190 43208 45390 
ALTRES SUBVENCIONS A 
SOCIETATS 

REC ORD 2.500,00 0,00 2500,00 

190 43208 46100 
TURISME PROM. TUR. 
CONVENI DIP 

REC ORD 2.040,00 2040,00 0,00 

190 43208 46200 
TURISME PROM. TUR. 
CONVENI PAI 

REC ORD 1.200,00 1200,00 0,00 

190 43209 22609 
ESTACIÓ NÀUTICA 
ACTIVITATS CUL 

REC ORD 544,81 0,00 544,81 

190 43211 22602 
TURISME RUTA SENDERISME. 
PUBLI 

REC ORD 2.266,12 0,00 2266,12 

190 43213 22609 
TURISME ESPORTTIU 
ACTIVITATS C 

REC ORD 175,00 0,00 175,00 

210 43300 22706 
DES. EMP. ESTUDIS I 
TREBALLS T 

REC ORD 5.989,51 0,00 5989,51 

210 43300 48900 
DES. EMP. ALTRES 
TRANSFERENCIE 

REC ORD 21.000,00 21000,00     0,00 

210 43301 22609 
DES.EMP.FIRA MULTI 
ACTIVITATS  

REC ORD 458,72 0,00   458,72 

210 43303 22602 
PROM. EC.DINAMIT. COMERÇ  
PUBL 

REC ORD 5.296,17 0,00 5296,17 

210 43305 22609 
PROM. EC. JORNADA 
TÈCNICA ACTI 

REC ORD 60,50 0,00 60,50 

110 49100 22602 
SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ.PUBL 

REC ORD 1.179,55 0,00 1179,55 

110 49100 22706 
SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ.ESTU 

REC ORD 5.989,50 0,00 5989,50 

110 49200 22716 
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. 
EST. I 

REC ORD 1.396,34 0,00 1396,34 

110 91200 48901 
O.GOVERN 
INDEMNITZACIONS ALS G 

REC ORD 5.906,85 5906,85 0,00 

100 91201 16200 GAB. ALCALDIA FORMACIÓ  REC ORD 40,00 40,00   0,00 

110 91201 22601 
G. ALCALDIA  ATENCIONS 
PROTOCO 

REC ORD 566,72 300,00   266,72 

110 91201 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. REC ORD 6.173,42 0,00 6.173,42 

110 91201 23120 
G.ALCALDIA LOCOMOCIO 
DEL PERSO 

REC ORD 108,00 108,00 0,00 



100 92000 16200 
ADM.G.S.GENERALS 
FORMACIÓ 

REC ORD 3.150,00 3150,00 0,00 

120 92000 20400 
ARRENDAMENTS DE 
MATERIAL DE TR 

REC ORD 6.432,36 6432,36 0,00 

120 92000 21300 
ADM.G.S.GENERALS REPAR. I 
MANT 

REC ORD 255,26 0,00 255,26 

120 92000 21600 
ADM.G.S.GENERALS REPAR I 
MANTE 

REC ORD 157,30 0,00 157,30 

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

REC ORD 37,21 0,00 37,21 

120 92000 22001 
ADM.G.S.GENERALS PREMSA, 
REVIS 

REC ORD 703,75 0,00 703,75 

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

REC ORD 5.487,35 5487,35     0,00 

120 92000 22201 
ADM.G.S.GENERALS 
COMUNICACIONS 

REC ORD 922,41 0,00 922,41 

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

REC ORD 9.494,90 5808,00 3686,90 

120 92000 23020 
ADM.G.S.GENERALS DIETES 
DEL PE 

REC ORD 38,00 38,00 0,00 

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

REC ORD 325,20 325,20   0,00 

120 92000 46600 
ADM.G.S.GENERALS A 
ALTRES ENS  

REC ORD 15.285,50 0,00 15285,50 

100 92002 16200 ADM.GRAL.NT. FORMACIÓ REC ORD 727,21 727,21 0,00 

200 92002 21600 
ADM.G.NT REPAR I 
MANTEN.EN. EQ 

REC ORD 244,32 0,00 244,32 

200 92002 22799 
ADM.G.NT  TREBALLS 
REALITZATS  

REC ORD 5.900,00 0,00 5.900,00 

120 92600 21600 
COMUNIC. INT.CENTRALS 
TELEFÒNI 

REC ORD 359,37 0,00   359,37 

120 92600 22200 
COMUNIC. INT.SERVEIS DE 
TELECO 

REC ORD 229,25 229,25 0,00 

100 93100 16200 
POL. ECON. I 
FISCAL.FORMACIÓ 

REC ORD 13,00 13,00 0,00 

100 93400 16200 
G.DEUTE I 
TRESORERIA.FORMACIÓ 

REC ORD 13,00 13,00 0,00 

173 94300 44900 
EMPRESES MUNICIPALS. 
TRASNFERÈ 

REC ORD 1.435,54 1435,54   0,00 

          3.013.663,76 287.827,52 2.055.355,30 

 
 

 
Fonaments de dret 
 

locals i articles 9.d), 34, 
, caldrà tramitar un expedient de modificació de crèdit 

post de 2015 
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Resolc, 
 

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

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

comptables i pressupostàries corresponents. 
 

 

9. 2016/393 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits número 

6/2016, concessió de  crèdits extraordinaris i suplements de crèdits  finançats amb  anul·lacions o 

baixes de crèdits i amb nous i majors ingressos (PLE) 

 

modificació de crèdits número 6/2016, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 

finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits i amb nous i majors ingressos. Senyor regidor sisplau. 

Sr. Gallardo: Gràcies senyor alcalde. A veure, es tracta, un cop incorporats els romanents... perdó? 

Sr. Secretari: No, comentar que el document que es va passar amb la convocatòria no era el que havia 

dictaminat la comissió informativa, que és el que hem repartit ara. Hi havia hagut un petit error 

administratiu... 

Sr. Gallardo: Sí, hi havia una petita diferència de 400 euros.  

Sr. Secretari: Correcte. 

Sr. Gallardo: Molt bé. Procedeixo. A veure, un cop donat compte de la liquidació i un cop donat compte 

de la incorporació de romanents, com és el tracte processal ordinari, ara es procedeix a adaptar aquest 

romanent a les necessitats 

són sobrants, bàsicament, o perquè no es consideren que són adients atesa la situació en termes de 

rn, també es dóna de baixa tot el que té a les partides relacionades amb el 

lloc de treball del gerent. I en base amb aquestes baixes i anul·lacions, es generen crèdits per import 

ió per aplicar-la a 

es recurreix a contractar un préstec a llarg termini per destinar-lo a inversions per 223.000 euros. Tot 

plegat genera un finança

Inversions que tenen a veure amb la reparació de les deficiències trobades en aquesta mateixa casa de 

tre polivalent de Miami 

Platja, 9.800 euros, a la reordenació dels fanals de la desembocadura del riu Llastres, 8.100 euros, a la 

millora del paviment del passeig Mediterrani, 369.000 euros  

de reposició del col·lector, atesa la seva situació, i que seran finançades 

executar dues sales a les oficines del polivalent de Miami Platja, 27.000 euros, ampliació de dues pistes 

de bitlles davant del polivalent de Miami Platja, 2.500 euros, la remodelació del pas inferior del carrer 

Oleàstrum, el pas inferior del ferrocarril, 29.000 euros, la remodelació de les oficines municipals de 

Miami Platja, 30.300 e



35.000 euros. Per tant, i a més a més també, es nodreixen, es suplementen crèdits, relacionats amb ajuts 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor regidor. Sí? 

Sr. Velasco: Sí, bueno, como estaba comentando antes, agradecerle de nuevo al señor Gallardo que 

nos ha dado las explicaciones oportunas de las modificaciones de créditos, votaremos a favor. Dijimos 

que Ciudadanos daba apoyo a los presupuestos generales pero también queremos tener información 

podría aclarar, el regidor o el señor alcalde, la partida del plan estratégico del municipio, trabajos que 

correcta. Gracias. 

Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco, primero de todo agradecerle por anticipado su voto. Dentro del 

pacto de gobierno del equipo de gobierno se planteaba la realización de un plan estratégico de ciudad, 

de municipio, ésta es la partida que se le destina, y el plan estratégico estará encargado por una 

 

 

Sr. Alcalde: Un plan estratégico de municipio en cierta manera lo que es, es un documento en el cual a 

partir de un proceso en el cual se valora de dónde venimos, dónde estamos, y dónde queremos ir, de 

acuerdo con las líneas de actuación que tenemos que tomar para ir a dónde se proponga el municipio. 

No es un documento donde únicamente desde el ayuntamiento, sino que se hace también desde la 

participación ciudadana y desde las diferentes entidades del municipio, los diferentes sectores 

implicados, y en el cual se marcan las líneas de dónde entendemos o entiende todo el municipio donde 

tenemos que poner nuestros esfuerzos y dedicar nuestra dedicación para llegar. No sé si la 

 

Sr. Velasco: Un inciso. No hubiese sido más coherente incluirlo en el PAM? 

Sr. Alcalde: Incluir el qué, ¿este procedimiento? Es diferente. ¿El plan estratégico? Está dentro del PAM, 

eh? Está recogido dentro del PAM. Dentro del Plan de Acción Municipal hay propuestas para que se 

haga este plan estratégico municipal. 

Sr. Velasco: Lo que pasa es que aquí está como crédito extraordinario. 

Sr. Alcalde: Sí, bueno, pero hay otras partidas que también están dentro del PAM, que estamos 

contemplando aquí, como el paso inferior del ferrocarril, cosas como éstas que ya, aprovechando la 

modificación de crédito ya los hemos incluido en cierta manera. 

Sr. Velasco: Gracias. 

Alcalde: De nada. Sí. 

Sra. Aragonès: Bé, 

Municipal no el tenim aprovat, a nosaltres en els grups polítics tampoc ens han fet arribar, perquè tal 

com es va dir a la junta de portaveus anem una mica fora de termini de calendari dels terminis establerts, 

aleshores veiem aquí una modificació de crèdit en uns projectes, unes intencions, uns propòsits inclosos 
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en el PAM.

conèixer? 

el PAM és un document que passa pel ple, 

passi per aquí, pel ple, i que tothom doncs digui la seva, té la validesa jurídica que té. Nosaltres hem 

considerat 

temps, de començar a treballar-hi. 

Sra. Aragonès: Bueno, perdoni que insisteixi, però, bé nosaltres no trobem massa clar que sense 

conòmica que 

bé, jo insisteixo en aquest punt de dir, si encara no coneixem el PAM real, 16/19, i resulta que aquí 

sense donar-ho a conèixer, ja prioritzen unes inversions, doncs, penso que el PAM es desvirtualitza una 

grups polítics, després, en última instància, la ciutadania, i aquests resultats encara no els sabem, 

poden tirar endavant...? 

Sr. Alcalde: Sí. Hem prioritzat el fet que si esperàvem el mes de maig ens anaven a un mes més, i són 

projectes que ja estan dins de la casa, que ja estan fets, i que no cal esperar-se, quan després ja 

ciutadania agrairà que les coses es comencin a fer. 

a, 

i hem considerat doncs aprofitar, no esperar, sinó donar prioritat a aquestes coses, i entenem que els 

veïns ho agrairan que fem aquestes coses. 

creuada). 

Sr. Alcalde: Jo crec que el que vostè està valorant és el tema formal, i nosaltres el que hem valorat més 

és la prioritat dels veïns. Doncs bueno, entenem, insisteixo, que aquests projectes són demandats de 

fa temps, estan dintre del PAM, i els hem avançat doncs aprofitant que aquest ple hi havia modificacions 

i incorporacions de crèdit. 

 

 

Sra. Aragonès: Una segona pregunta referent a això, incidint també en el pla estratègic del municipi, 

seria un informe, un informe fet, un document tal com ha dit vostè per una empresa de fora, de fora em 

manera... es podrà reproduir la realitat que necessita el municipi, que una empresa externa pugui 

 

Sr. Alcalde: No sé si li entenc la pregunta. 



Sra. Aragonès:  Sí, és a dir, nosaltres destinem 35.000 en un pla estratègic del municipi, que és un tema 

un informe. Un informe fet per una empresa que ens dirà les línies 

empresa que és de fora, com pot conèixer la realitat del municipi? Perquè aquestes lín

 

Sr. Alcalde: Sí, en tot cas li convido, en el moment en que aquest procés estigui ja definit i adjudicat, a 

a, 

serà consultat a diferentes consultores que es dediquen a fer plans estratègics de diferents municipis 

procediment, com serà, sí que nosaltres hem insistit en el fet de la participació, de la involucració de la 

ciutadania, de tots els sectors socials, diguéssim, però ara com serà concretament, com sortirà, la veritat 

no li puc dir. 

l donar compte dels romanents, 

-  desembre del 2015 i no es va realitzar, 

aleshores es va real

que estàvem pendents del romanent disponible del 2015. 

Sr. Gallardo: Al final es va trobar una altra fórmula i es va finançar de forma ordinària tenint en compte 

que ja es va fer un acte administratiu com era la autorització sobre la partida de despesa ordinària de 

de vista tècnic, es va poder formalitzar aprofitant els r

necessari, com vostè ha apreciat, esperar a donar compte del romanent i incorporar-ho. 

Sra. Aragonès: Val, gràcies. 

Sr. Alcalde: Val, gràcies. 

Sr. Chamizo: Senyor Aragonès, vol dir alguna cosa?  

Sr. Aragonès: Com deia el company de Ciutadans, evidentment que va a votar a favor dels 

pressupostos, i això és una continuació de desarrollo del pressupost. Nosaltres hi vam votar, doncs que 

no eren els nostres, vam votar-hi en contra, i que nosaltres respectem (inaudible 0:32:02.9) de les 

propostes de vostès, però evidentment, per guardar coherència en la votació dels pressupostos doncs 

nosaltres hi votarem en contra. Sense entrar en detalls, eh? 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Aragonès. 

Sr. Chamizo: Jo volia comentar tres o quatre preguntes que tinc referent a aquesta modificació. Bueno, 

torno a fer la mateixa queixa que faig cada vegada que hi ha una modificació de crèdit, és a dir, vas a 

pràcticament no 

Mediterrani, ni de lo que es farà a la casa de cultura, ni del pla estratègic, ni de res. Jo torno a insistir 

en que no costaria res doncs -nos als grups polítics, dir 

st i molt minsa la informació que 

de les deficiències de la casa de cultura, els 138.000, que ens agradaria a veure si qualsevol regidor al 

respecte, 

Sabem que la casa de cultura té moltíssimes deficiències, les patim cada vegada que anem a un acte, 
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o anem a veure una associació, i volíem a veure si vostè tenen la informació de què concretament es 

faria, no? Després també teníem una altra consideració, saber si el paviment de millora del passeig 

Mediterrani es farà amb contribucions especials o no, i si no es fa amb contribucions especials quin 

ls, que a nosaltres ja ens està bé, 

que incrementi el valor de la seva vivenda i tal, doncs lògicament no pagaran. Després també si referent 

a aquesta pavimentació que es farà, és saber si... Bueno, sé que hi havia una memòria valorada, em 

sembla recordar que es va aprovar en junta de govern local i que en la reunió del PAM la vam treure, 

perquè ja estava aprovat i ho anaven a enllestir, però també voldria saber quan farien les obres i si 

havien contemplat que retrassar aquesta millora perquè per exemple no sabem ben bé el temps que 

trigaran en treure la via, però clar, vostès tenen un projecte de via verde que fer allà, que pràcticament 

llinda amb aquest passeig Mediterrani, que segurament es faran obres, i per no malbaratar recursos 

-ho tot junt, una vegada treguin la via del tren, 

camions molt pesants que poden fer malbé aquesta reparació que es fa de nou ara. I després tenia una 

altra consulta respecte el préstec que es demana ara dels 200.000 euros, si això forma part dels 200.000 

euros que eren per parcs i jardins o si seran uns altres 200.000. Seràn uns altres 200.000 no? I la última 

nivell turístic o si es fa a nivell de municipi? Nosaltres anem en la línia... no ens agraden segons quins 

nostres recursos, tant a nivell turístic com empresarial com productiu. Llavors jo també hagués anat per 

estratègic del municipi perquè lògicament tots els regidors que estem aquí coneixem de sobres el 

nostre municipi, més que una empresa de fora, i potser podríem haver aportat el nostre gra de sorra en 

aquest aspecte. Sabem que es contracten, per cada cosa que fan, contracten una empresa, la última 

em sembla que ha sigut per supervisar les obres dels camps de gespa del nostre municipi, que es farà 

aviat, pensàvem que els serveis tècnics estaven capacitats per fer-ho, però es gasten 17.000 euros... I 

per últim, tornem a estar en lo mateix, totes les modificacions de crèdit van barrejades, hi ha coses que 

nosaltres estem a favor, i coses que estem en contra. I aquí és la nostra queixa, de com es fan aquestes 

 

Alcalde: Gràcies senyor Chamizo. Intentaré contestar tot. Referent al fet que comenta que li manca 

intervenció, conforme 

està a la casa el projecte de la reparació de les deficiències de la casa de cultura, a la casa està la 

a la casa vostè té el paviment del Passeig Mediterrani, o sigui, estan tots a la casa, alguns no estan 

aprovats perquè no han passat, però tots estan. Tots, o sigui, els pot consultar quan vulgui. També dir-

li que no és necessari el tenir un projecte fet per ficar una modificació, per fer una partida, no és 

necessari tenir-

per destinar uns diners en un projecte. Per una altra banda, potser en tot cas el senyor Pellicer li 

-se quan surti la via del tren, el fet de quan es



diners pel que fa el tema del col·lector, i per una altra banda, en aquests moments, i això ha passat en 

s zones del municipi. O sigui, tot i que està dintre 

 

urbanització, hi ha àmbits de Mont-roig, altres àmbits de Miami. Referent a les contribucions especials, 

quin criteri? Doncs el criteri ha estat el que hem cregut oportú que en aquest cas no és necessari fixar, 

i el tema del temps també, fixar un únic criteri per a tot el municipi és molt difícil. És molt difícil fixar un 

criteri perquè com han passat tantes coses durant tant de temps, i han passat com han passat, és molt 

difícil fixar un criteri. Nosaltres en aquest cas, per una qüestió de temps, com deia el regidor, de la 

oportunitat hem cregut oportú que no és necessari fixar contribucions especials en aquesta zona. El 

hi ha una altra previsió amb 223.000 euros, jo no sé si tècnicament es farà un únic préstec, o es farà dos, 

-li també que encara hi ha aquest préstec (0:41:26.8), 

encara hi ha els 4 milions, estarem per sota del 75% que ens demana en  

Sr. Gallardo: Sí, no entrarem (conversa creuada)... 

farem, i això ja ho estem treballant, és que no serà una empresa única i exclusivament privada, sinó que 

ho fem conjuntament amb la URV. Amb la Universitat Rovira i Virgili. Estem acabant de tancar aquest 

dels regidors de

tingui a més a més el recolzament dels membres del ple, però també de la ciutadania. Estem parlant 

... Si més no nosaltres el considerem prou important, no estem fent algo que només es 

faci aquí a Mont-roig, molts dels municipis, i són eines que són molt bones per tal de marcar-se cap a 

la de barris, hi ha contemplada una 

partida per fer el pla estratègic de turisme. Aquests dos documents aniran paral·lelament, 

complementant-se, perquè és molt important aquest sector dintre del nostre territori, i la idea és que 

es faci conjuntament. Els serveis tècnics sí que estan capacitats per fer lo dels camps de futbol, estan 

capacitats per això i per moltes coses. Però torno a dir-

vacances pot dedicar tres dies, estem 

qualsevol regidor, i va mirant, i veu vostè mateix quin és el volum de feina que hi ha a la casa, el què 

millor té més criteris, crec que aleshores tindrà més criteris per dir sí, o no. Però els serveis tècnics de la 

casa estan preparats, però estem amb les dues reformes dels poliesportius, hi ha un tècnic que està 

entenguin és no és que vulguem treure temes fora perquè no hi ha feina a la casa, no, no, hi ha molta 

feina a la casa i per això es treuen coses fora. Crec que li he contestat tot, i ara en tot cas, senyor Pellicer, 

si vol... 
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Llavors aquest projecte ja porta molt temps a la casa, el que passa és que ara ha arribat a un punt que 

el mes de juny doncs evidentment es perdria la subvenció. 

Per tant, en aquest moment es dota de diners per poder tirar-ho endavant i poder solucionar les 

 

Sr. Chamizo: Contesto molt ràpidament. Bueno, referent a la... han sigut tot moltes coses. Referent a la 

informació, sí, sí, ja sabem que està tot a la casa i que podem demanar tota la informació, que ara a 

participació de ciutad

farem un prec ara aquí mateix, que quan hi hagi alguna modificació de crèdit, doncs ja sol·licitarem 

directament aquests, en el moment que estigui aquesta modificació de crèdit, doncs si ja hi ha el 

projecte fet, doncs ens agradaria donar-

passeig Mediterrani, bueno, nosaltres no estem a favor de les contribucions especials, crec que és un 

tema interessant i important, no? Per deixar-

sí, sabíem que hi havia un pla estratègic de turisme, però nosaltres portàvem fent plans estratègics de 

turisme al nostre programa, i crec que seria bo, i bueno, li agafo el guant, si podríem col·laborar en 

aquest pla, ho hem de fer, perquè torno a insistir, la Universitat Rovira i Virgili, bueno, té molt de nom 

ara, però crec que realment coneix el municipi som nosaltres, som les entitats, les persones, els veïns. I 

-

nos sempre en les mateixes coses. Que ara governo jo, i 

molt important. I referent al volum de feina, sí, ja sabem que hi ha molta feina. Ja sabem que els regidors 

tenen molta feina, nosaltres tenim moltíssima feina, però una cosa important que a vegades és 

projecte. Sabem que els tècnics són molt bons i estan molt qualificats, saben en aquest moment la 

supervisió que pot tenir un camp de gespa a Mont-roig i a Miami, no? I bueno, són 17.000 euros que 

tipus de projectes  

Sr. Alcalde: Insisteixo en el tema del pla estratègic, com ho he explicat, ha de ser... no és que ha de ser, 

si no, no és pot fer el pla estratègic, si no és amb la implicació de tots nosaltres. I si vostè considera que 

 

-nos diners en empreses 

privades que a vegades no donen el rendiment... Els tècnics ho haguessin pogut fer. 

fer una altra, però aquests projectets que jo li he comentat, que estan passant per aquí, si no ho fan 

ells, algú els ha de fer, si és que volem que es facin aquestes coses. Si els han fet ells, és perquè han 

tingut el temps, però no podien fer lo altre. Aleshores, si el tema dels camps de futbol, o ja sigui una 

 

Sr. Pérez: Un comentario solo. 

 



creo que un plan estratégico tiene que ser por un técnico. Alguien que entienda, independientemente 

que sea de este municipio, perfecto, i si no, evidentemente que no van a decidir ellos. Ellos harán 

propuestas, y las decidiremos nosotros, tanto el equipo de gobierno como los que estamos aquí. Y a 

lo mejor se hará una participación ciudadana a la gente, de adónde vamos. En el tema del PAM, es un 

documento como ha dicho el señor alcalde, es un documento que está ahí. Hay un tanto por cierto que 

decidirá el equipo de gobierno, un tanto por ciento que irá a los regidores y la ciudadanía. Este tanto 

por ciento que decide el equipo de gobierno, por una serie de obras que se tienen que ejecutar en 

este momento, lo que se decide es adelantarlas. Porque el equipo de gobierno también decide, 

simplemente adelantamos el plazo. Pues por las obras como ha dicho el señor alcalde con el tema del 

recolector. No hacemos contribuciones especiales en este ámbito porque hay mucha cantidad de 

gente viviendo, y hacer un expediente de contribuciones especiales pues podría durar un año y medio. 

Lo que no podemos tener es un pavimento y unas calles mal hechas y estar esperando para hacer un 

expediente de contribuciones especiales. Como en este ayuntamiento ya se han hecho muchas obras 

sin contribuciones especiales, otras que sí, otras que no, en el casco antiguo y tal, y no pasa nada. Se 

hacen obras cuando se tienen que hacer. Entonces, el tema de no hacer obras también pendientes si 

la vía del ten se ha quitado o no, al final tenemos un problema de necesidades de servicio, y esto es lo 

que hacemos, tomar decisiones. Nada más. Yo entiendo que las cosas se tienen que llevar, y 

decidiremos nosotros, pero la velocidad de las cosas, pues algunas se tienen que decidir en algún 

momento y se tienen que decidir. Nada más. 

Sr. Chamizo: Bueno, torno a dir, nosaltres no estem a favor de cobrar contribucions especials, jo crec 

revisar aquest punt. Però bueno, més que tot volia saber quin criteri han de seguir, perquè uns han 

pagat, uns altres no, si pagaran, o no pagaran. Més que res era això. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Passarem a la votació de la modificació. Sí. 

Sra. Garcia: Jo només volia fer-li un comentari al senyor... bueno, al Tico. Si no tinc entès malament, al 

casc antic no es va pagar amb contribucions especials perquè era una subvenció. Per lo tant... No? Era 

 

Sr. Pérez: Era un crèdit y se dicieron todos los Servicios 

Sra. Garcia: Perdó, ho desconeixia.. 

Sr. Alcalde: Ja ho ha dit abans, 

en un debat que no acabaríem mai. Si més no aquest equip de govern cada cop que arribi a fer un 

projecte i després veurem el PAM què ens diu, valorarem realment el lloc, els moti

fer-ho així. Senyor Aragonès. 

govern tindríeu que tindre un criteri. No ara, perquè el passeig marítim hi ha molta gent, i tardaríem 

molt temps en expedients, i això en tots respectes, no. Ara, un criteri sí. Per a mi, un criteri seria vàlid, 

ho proposo, durant molt anys ho vam aplicar, que és, allí on es fan obres de serveis ja existents, però 

. Per les 

característiques del nostre terme, allí on no hi ha hagut mai els serveis, que són per primera vegada que 

on els serveis ja hi són, però 
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contribucions especials. Ara, si hi ha una zona del municipi a on per primera vegada es desarrolla 

urbanísticament, llavors allí sí que fem una aportació per primera vegada amb diners públics que hi ha 

un benefici privat. Jo crec que un criteri seria bo que el tinguéssiu. 

Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Ara sí que passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? A favor? 

Agraeixo també el vot de Convergència. El següent punt... I Unió. Segur, eh? Perdoneu. Que consti en 

acta que agraeixo el vot a favor en aquest punt de Convergència i Unió. 

Sr. Aragonès: Doncs el jurament de pr  
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1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no es poden 

  

2. de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 
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1. Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 6/2016 extraordinaris i suplement de crèdits  

finançat amb per a la realització 
de la despesa proposada conforme al detall següent: 

 
 A) Partides del  

Classe de modificació que ha de ser realitzada: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
 

Any  Org Progr  Econ Descripció Inicials Augment Definitius 

2016 130 33000 63203 

CULTURA,REPARACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES 

TROBADES A LES INSTAL·LACIONS DE LA CASA 

DE CULTURA DE MONT-ROIG DEL CAMP 

0,00 138.100,82 138.100,82 

2016 140 33705 63210 

CASAL AVIS, D'UNA AULA D'INFORMÀTICA PER A 

LA GENT GRAN AL CENTRE POLIVALENT DE 

MIAMI PLATJA 

0,00 9.853,53 9853,53 

2016 111 16500 63306 
ENLLUMENTAT, REORDENACIÓ DELS FANALS A 

LA DESEMBOCADURA DEL RIU LLASTRES 
0,00 8.113,15 8113,15 

2016 130 15320 61168 
VIES PÚBLIQUES, MILLORA DEL PAVIMENT DEL 

PASSEIG MEDITERRANI 
0,00 369.260,95 369260,95 

2016 130 33000 63211 
 DOS SALES (11,16) EN OFICINES AL POLIVALENT 

DE MIAMI PLATJA 
0,00 27.239,59 27239,59 

2016 130 33400 63212 
AMPLIACIÓ DE DUES PISTES DE BITLLES DAVANT 

EL POLIVALENT DE MIAMI PLATJA 
0,00 2.513,96 2513,96 

2016 130 33400 61169 PAS INFERIOR CARRER OLESATRUM FFCC 0,00 29.000,00 29000 

2016 130 92000 63213 
REMODELACIÓ OFICINES MUNICIPALS DE MIAMI 

PLATJA 
0,00 30.308,78 30.308,78 

2016 130 33600 63309 
SISTEMA CONTRA INCENDIS ERMITA MARE DE 

DEU ROCA 
0,00 6.000,00 6.000,00 
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2016 113 92000 22799 
PLA ESTRATEGIC DEL MUNICIPI, TREBALLS QUE 

REALITZEN ALTRES EMPRESES 
  35.000,00 35.000,00 

        TOTAL 0,00 655.390,78 655.390,78 

 
 
 

SUPLEMENT DE CRÈDITS 
 

Any  Org. Prog. Eco. Descripció 
Crèdits 

Augment 
Crèdits 

Inicials Definitius 

2016 140 23104 48904 
SERVEIS SOCIALS , BOSSA AJUT 

SOCIAL( AJUDES LLOGUER) 
40.000,00 13.000,00 53.000,00 

2016 133 34101 48900 

FOMENT A L'ESPORT.  

TRANSFERENCIES A ALTRES 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 

10.000,00 4.000,00 14.000,00 

2016 130 33400 48928 
CULTURA, CONVENI PATRONAT 

MARE DE DÉU ROCA 
2.570,00 450,00 3.020,00 

2016 133 34102 22609 

ACT.  ESPORTS , ACFTIVITATS 

CULTURALS I ESPORTIVES 

EXTRAORD. 

12.000,00 9.000,00 21.000,00 

    TOTAL 62.000,00 26.450,00 91.020,00 

 
b)Recurs financer. 
 
Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 

a) Baixes  o anul·lacions 
 

 

Any  Org. Prog. Econ. Descripció 
Crèdits a 

minorar 

2016 110 15101 62501 PLA BARRIS MOBILIARI 7.050,00 

2016 110 15101 62502 PLA BARRIS AULES TIC MOBILIARI.(4 7.442,14 

2016 110 15101 62601 PLA BARRIS EQ INFORMATICS AULES TIC 986,08 

2016 111 16500 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 3.000,00 

2016 111 16500 63300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 16.249,05 

2016 140 23000 62600 ADM.G.S. SOCIALS EQUIPS PER A PROCESSOS 660,4 

2016 160 15100 60916 ADM.G. URBANISME REDACC PROJ  AVDA 19.869,82 

2016 172 15501 60941 V.PUBLIQUES SENYALITZACIÓ VIARIA 3.802,30 

2016 172 15501 61151 V.PUBLIQUES 1A FASE CASC ANTIC 45.908,57 

2016 172 15501 61161 V.PUBLIQUES FERM ASFALTIC PRINCEPS 145.051,19 

2016 172 15501 61190 V.PUBLIQUES RECONSTRUCCIO VORERES  112.871,23 

2016 100 91201 16000 GAB. ALCALDIA, SEGURETAT SOCIAL 13.982,21 

2016 100 91201 12007 GAB. ALCALDIA, RETRIBUCIONA BASIQUES 6.291,90 



2016 100 91201 12100 GAB. ALCALDIA, COMPLEMENT DE DESTI 11.770,14 

2016 100 91201 12101 GAB. ALCALDIA, COMPLEMENT ESPECÍFIC 28.955,75 

2016 130 33400 48920 PROM. CULTURALS. CONVENIS ASSOCIACIONS 450,00 

    TOTAL 424.340,78 

 
 

 
b)nous i majors ingressos 

 

Any  Org. Econ. Descripció 
Crèdits 

definitius 

2016 1 91308 
DEL SECTOR PÚBLIC. 

223.000,00 

2016 1 76107 
DIPUTACIO, SUBVENCIO  PAM . DEFICIÈNCIES CASA 

CULTURA 
34.500,00 

   TOTAL 257.500,00 

 
Per tant, a nivell de resum, 

  IMPORT 
 

 

Suplement de crèdits  26.450,00  

Crèdits extraordinaris 655.390,78  

 TOTAL AUGMENTS 681.840,78  

Recursos financers emprats:    

Crèdits extraordinaris 257.500,00  

Baixes o anul·lacions 424.340,78  

TOTAL FINANÇAMENT 681.840,78  

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

Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, 
  

 
 
 
 
 

 

10. 2016/394 Aprovar, si escau, el Pla Estratègic de Subvencions pel període 2016-2019 i les 

bases reguladores, generals i específiques, de la concessió de subvencions.(PLE) 
 

-2019 i 
les bases reguladores generals i específiques de la concessió de subvencions. Aquí el que fem és, tal 
com ens marca la llei, aprovar el pla estratègic de subvencions, en el qual es recullen els objectius, els 
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abans, per aconseguir el compliment dels objectius previstos dintre de la llei de concessió de 
sub
del benestar social, cultura, esports, medi ambient, educació... També es passen les subvencions per 

bit de benestar social, subvencions per activitats, 

sup
impulsar la contractació de treballadors aturats a les empreses del municipi, i aquestes serien totes. Si 
hi ha alguna pregunta o aclariment? Veig que no... Sí, perdó. 
 
Sr. Chamizo: Sí, nosaltres creiem, el nostre grup municipal, Convergència i Unió, un tema tant, amb 
molta sensibilitat, crec que necessitaríem una mica més de temps per valorar-lo, en sis dies és difícil 
valorar tot el pla estratègic de subvencions. Ens 
de valorar amb punts, perquè si no creiem que hi haurà poc favoritisme, però tenim dubtes, hem fet 

-ho del tot. A veure, per exemple hem vist 
qu

moltes associacions que tenen molta gent al darrera, i que potser necessitarien més diners per 
cohesionar i fer més bé la seva tasca. També pensem que a les entitats més petites del poble que 

unts. Per això demanem, el nostre grup municipal, si aquest plenari té a bé passar 

 

subvencions. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Primer de tot dir-li que aquí no parlem de diners.  
 
Sr. Chamizo: No, però parlem de punts, i va lligat amb el pressupost. 
 
Sr. Alcalde: Sí, bueno, vale, però no parlem de diners. I aquí no estem decidint si una persona tindrà x, 
sinó que per tindre x ha de complir una sèrie de requisits. Hi ha hagut... Sí? 
 
Sr. Chamizo: No, que deia que els diners van en funció dels punts. Pensem això. Per això volíem 
estudiar-ho amb una mica més de deteniment i després doncs, donar el nostre vot al ple del mes que 
ve.  
 
Sr. Alcalde: Suposo que això és aprovació única, no hi ha exposició pública i definitiva, per lo que veig... 
 
Sr. Chamizo: Sí, per això, crec que és aprovació única, em sembla, eh? 
 
Sr. Secretari: El cert és que mentre no estigui el pla estratègic aprovat no es poden convocar (inaudible, 
conversa creuada 1:00:26.0) 
 

-ho perquè si no, ens quedaríem tot aquest 
any tindríem problemes per treure-ho individualment cada base. Jo, en tot cas, el que sí que els 
convido, suposo que es pot fer una modificació, senyor secre
doncs una proposta, una al·legació, i si es fa necessari es fa una modificació del pla estratègic dintre 
del proper mes. Hi ha hagut converses amb les entitats, em consta que tant des de Cultura com de 
Festes, però clar, deixar-ho damunt la taula no, perquè ens trobaríem que hi ha algunes que les hem 

abans de la comissió informativa, per tal que en un moment dona



entenc que es podria fer, senyor secretari? 
 
Sr. Secretari: Sí, sí. Es pot modificar les vegades que... 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Senyor regidor... 
 
Sr. Redondo: Jo només comentar una cosa. Jo crec que el problema ja no és el pla estratègic. El 
problema són les bases. El pla estratègic és molt genèric, i el que comenten és que pot ser que hi hagi 
algun problema a les bases de que... jo crec que precisament tot el que hem fet és per evitar 
discriminacions, per evitar que hi hagi gent maltractada, jo el que sí que diré, que si alguna de les coses 
que fem surt malament, canviem, no hi ha cap problema, al contrari, si detectem que degut a això, 
ostres, no surt el resultat que esperem, canviem sense cap problema, i si ho detecten, quan abans ho 

vocat ho farem una altra vegada sense problema. 
 

q
del territori, i tampoc han col·laborat amb nosaltres. Sí que ho heu parlat amb les associacions, clar, 
quines associacions? Nosaltres veiem això, el temps que li hem pogut dedicar en aquests dies, i hem 
vist que potser les entitats més petites, en base als punts que trauran, doncs segurament si els punts 
van lligats a alguns diners, doncs segurament tindran menys diners per fer les seves respectives 
actuacions. Llavors, al ser un pla estratègic pensàvem que escolta, podríem haver-lo debatut tots una 
mica abans de portar-lo a un plenari per aprovar. Segurament, suposo que hi haurà alguna urgència, 

-20
mica més amb totes les associacions, no unes quantes, no sé si han parlat amb totes, han dit unes 

fem al·lega
públicament, doncs ara sí que estem a favor perquè feien falta aquestes al·legacions. Jo crec que 

 amb tothom, per un pla estratègic de tres 
anys, doncs jo crec que tot això ens ho podríem haver evitat, i total, és un plenari més. 
 

les aportacions es modifica i ja 

endavant les diferents bases que es recullen. Hi ha hagut converses amb les entitats, bastantes, és difícil 
recollir totes les sensibilitats i totes les necessitats que tenen les diferents entitats del municipi, és un 
document que és viu, es pot modificar en qualsevol moment, es pot millorar, i nosaltres els convidem 
a que el modifiquin quan ho creguin oportú, però entenem 
Alguna intervenció més? Passaríem doncs a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? 

Catalunya també. 
 
Sra. Aragonès: Sí, és que nosaltres defensem molt que estigui regularitzat el tema de les subvencions. 

a les bases, que proposa la Diputació. És que estem parlant de diners públics. Aleshores evidentment... 

una envergadura de socis menys que els altres. Aleshores la seva actuació en el municipi també és 
diferent. No és la mateixa actuació que pugui tenir una entitat amb cent i pico de socis, que una sola 



 

 - 37 - 

persona, per molt que porti el nom de Mont-roig del Camp al Sàhara, o on sigui. És important que 
estigui regulat, a més a més, fins i tot entre cometes, obliga, dit carinyosament, a les entitats i les 
associacions a portar molt seriosament tot el tema de normativa per poder-hi accedir, perquè en molts 

 -los a 
complimentar, i a presentar documentació. Jo això no en tinc cap dubte. I és important que estigui 

aquests motius. Perquè aquesta entitat fa aquesta actuació, i aquesta actuació no només té repercussió 

 
 
Sr. Alcalde: Torno a dir, gràcies, senyora Aragonès. 
 
Sr. Chamizo: A veure, jo crec que... en cap moment he dit que nosaltres no estem a favor de la 
regularització. Nosaltres hem dit que estem a favor de fer precisament un pla estratègic més consensuat 
amb totes les forces polítiques perquè el repartiment sigui el més just possible. És a dir, jo crec que no 
hi haurà cap associació que no tindrà accés a cap subvenció. El que passa és que sabem que totes les 
associacions que siguin més grans, que arrastrin més gent, lògicament tindran més número de punts i 
necessit
logística seva per poder muntar el seu acte, doncs també tenen el dret, i nosaltres el que hem dit, 
escolta, sí serà més just, però necessitem un major estudi p

 
 
Sr. Alcalde: Gràcies senyor Chamizo. Passaríem al punt onze. Sí. 

 
Sra. Garcia: Nosaltres el que volíem dir és que hi ha alguns barems que és el que ha dit el senyor 

Redondo, dels quals creiem que són millorables. Res més. És que no hem dit que estigui... Estem 

municipal descompta deu punts, el fet de que et vingui la brigada descompta vint punts, hi una sèrie 

de coses que entenem que es poden millorar. No hem dit res més, nosaltres. Gràcies. 

què això després haurem 

de fer- -

 

 

 Pla Estratègic Subvencions 2016-2019 
Bases reguladores generals i específiques-  

Expedient número      / 2016  Serveis Econòmics/Intervenció 
Tràmit  Aprovació  

 

 

Fets  

1. 
administracions públique
un pla estratègic de subvencions on es recullin els objectius, els efectes desitjats i la forma de 

El Pla estratègic de subvencions és una eina de caràcter obligatori per 
aconseguir el compliment dels objectius previstos per la Llei en la concessió de subvencions. 

 



2. 
uns bases reguladores de concessió, i una convocatòria. 

 
3.    -roig del Camp va aprovar el Pla Estratègic 

de Subvencions  pel període 2015. 
 

4.    
ciutadans, malgrat la difícil situació econòmica. Per això, cal aprovar el Pla Estratègic de 

 
 

5.     
 
Fonaments de dret: 

1.  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
2.  RD 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei 38/2003. 

 

 PSC-CP; A-VX+; IMM; grup mixt, 
 

 

1. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2016-  
 
2. Aprovar les bases reguladores generals de la concessió de su -

 
 
3. 
Mont-  
 
4.  del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 i 
les bases reguladores de la concessió de subvencions generals i específiques- -taulell de 

 
 

Peu de recursos 
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a 

 
 

 

 

Annex 1 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS. AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP, 2016-2019 
 
1. El Pla estratègic de subvencions  17 de novembre, 

25 de juliol de 2006.  
     

següents:  
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.  
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b)  
c)  

 
2. El Pla estratègic de subvencions és una eina que informa i regula la concessió de les subvencions de 

entre els 
objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, amb els costos previsibles i les seves fonts de 

subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu naixement. 
 

-
roig del Camp dins  del programa de la legislatura 2016-2019.   

4. Per fer efectives les subvencions previstes pel Pla, caldrà la seva dotació anual al pressupost i 
reguladores de cada subvenció. Amb tot, el contingut del Pla 

no suposa la generació de cap dret ni el dret a exigir cap compensació o indemnització si el Pla no 
es pot realitzar en els termes previstos. 

5. El procediment habitual per la concessió de subvencions serà per convocatòria pública mitjançant un 
procediment de concessió per concurrència competitiva. 

públic, social, econòmic o humanitari i quan justificadament la convocatòria pública sigui 
contraproduent per assolir aquest interès. Aquesta concessió es materialitzarà mitjançant un conveni 

 
7. Els beneficiaris de les subvencions hauran de complir i acreditar els requis

de la Llei 38/2003, general se subvencions. 

jurídica caldrà nomenar un representant o apoderat, i caldrà especificar 
de cadascun. 

-
denegació de la sol·licitud. 

10. Les matèries objecte de ser subvencionades són: 
a) Benestar Social 
b) Cultura 
c) Esports 
d) Medi Ambient 
e) Educació 
f) Promoció Econòmica 

 
10. a) Les línies de subvenció en matèria de Benestar Social seran les següents:  

   
de problemàtica social, especialment referides a la manca de cobertura de necessitats 

onomia, soledat, 
 

 
   Incentivar els programes i activitats dedicats a augmentar el benestar social de les persones, 

en especial de les persones grans de la nostra ciutat. Per això es valoraran aquells programes 
que m
objecte de subvenció els programes que facin referència al lleure de les persones, que 
contemplin activitats lúdiques, programes de caire cultural i esportiu, així com els de caire 
assistencial.  

 



 

les dones, i per treballar per la igualtat real entre homes i dones, i fer efectiu el principi 
 

 
10. b) Les línies de subvenció en matèria de Cultura seran les següents:  

   Programacions anuals relacionades amb activitats culturals (cinema, música, teatre, dansa, 
pecífic.) 

 
    

 
   

incloses en el programa anual, que es realitzin fora de la programació habitual de 
 dóna un relleu especial. 

 
   Projectes o activitats que tinguin per objectius: protegir, fomentar, donar a conèixer, etc., el 

patrimoni cultural, material i/o immaterial del municipi. 
 

Esports seran les següents:  
   

practicants, cercant la millor qualitat en els programes següents: 
o  
o Estructures esportives de base fins a la categoria juvenil. 

 

  Pràctica esportiva, cercant la màxima participació esportiva. 
 

   
 

  Les activitats extraordinàries. Aquelles activitats i actes puntuals que tinguin relació amb 
pràctica i 

 
 

   Beques esportives: aquestes beques tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual. Podran 
ser objecte de beca el següent concepte: 
o Millora dels esportistes: per a la millora de les seves condicions individuals en el seu esport 

altres activitats que surtin de les pròpies normals de la seva entitat, 

primer nivell per a contribuir en aquesta millora. Aquestes millores dels diferents 
concept  
 

10. d) La línia de subvenció en matèria de Medi Ambient serà la següent: 
   Incentivar activitats, actuacions o iniciatives destinades a la millora del medi ambient en 

general, al seu coneixement o a la seva promoció. Tindran especial rellevància aquelles 
iniciatives o actuacions destinades a la prevenció. 
 

10. e) La línia de su Educació serà la següent:  
   Activitats adreçades a donar suport als projectes i activitats de caire educatiu que es portin 

a terme entre les entitats que representen els centres educatius del municipi i les entitats que 
promoguin el l
diferents àmbits.  
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10. f) La línia de subvenció en matèria de Promoció Econòmica serà la següent:  

    
desenvolupament local al municipi. 

 
 11. Les sol·licituds seran valorades en primera instància per la regidoria corresponent i posteriorment 

consensuades per una comissió avaluadora formada pels tècnics/ tècniques i polítics/polítiques de 
les regidories implicades, que elevarà la proposta a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.  

data de publicació de la convocatòria.  
La resolució de la convocatòria es notificarà a les entitats sol·licitants. En el cas de denegació 

 
     La concessió de les subvencions també es publicaran en el BOP, en la BDNS i en la pàgina web 

municipal.  
 

possibilitat de demanar una pròrroga. En cada convocatòria caldrà especificar la forma, la 
documentació i el termini concret de la justificació corresponent. 

Aquest Pla estratègic de subvencions entra -2019 una vegada aprovat i 
publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona.  
 

Annex 2 

SOCIAL, CULTURA, ESPORTS, MEDI 
-ROIG DEL 

CAMP. 
BASES GENERALS 
1. Objecte 

pressupost municipal per aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en els àmbits de 
Benestar Social, Cultura, Esports, Medi Ambient, Educació i Promoció Econòmica, en el terme 
municipal de Mont-roig del Camp i que complementin les competències municipals en aquests àmbits.  
Aquestes subvencions tenen per finalitat millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa 
associativa i la participació ciutadana. Estimulant i fomentant el moviment associatiu com a 

 
e Mont-roig del Camp podrà subvencionar les despeses derivades de les activitats 

organitzades per la pròpia entitat o associació, així com les despeses ordinàries de gestió interna de 
 de lloguer del local, incloent-hi les 

despeses derivades de la seva utilització (electricitat, aigua, servei de neteja, etc.) o inversions en 
infraestructures o equipaments. 
 
2. Destinataris. Requisits per a la sol·licitud de subvenció. 
Podran sol·licitar subvenció les entitats i associacions legalment constituïdes,  sense finalitat lucrativa, 
que desenvolupin actuacions en els àmbits esmentats en el primer apartat, en el terme municipal de 
Mont-roig del Camp; que reuneixin els requisits següents: 

a) Entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment 

Generalitat de Catalunya. 
 

b) Tenir la junta directiva actualitzada i amb el mandat en vigor, inscrita en el corresponent registre 
 



 
c) 

-roig del 
Camp.  
 

d) Estar al corrent dels justificants econòmics corresponents a projectes subvencionats en 
convocatòries anteriors. 

 
També podran demanar subvenció les persones físiques que actuïn en nom propi i particular o en 

secundària. 
 
3. Procediment de concessió de les subvencions.  

Mont-roig del Camp.  
1, sota els principis de publicitat, 

transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.  

pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix la subvenció, sinó també sobre les 
sol·licituds desestimades o denegades.  
Les sol·licituds seran valorades en primera instància per la regidoria corresponent i posteriorment 
consensuades per una comissió avaluadora, formada pels tècnics/tècniques i polítics/polítiques de les 
regidories implicades que elevarà la proposta a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació. 

entitats sol·licitants. En el cas de denegació 
 

Es publicaran en el BOP i en la pàgina web municipal les subvencions concedides per un import superior 
 

La presentació de les sol·licituds implicarà la manifestació tàcita del consentiment inequívoc al 

e, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD).  
Es podran concedir pagaments anticipats i abonaments a compte, que com a màxim seran del 50% de 

 

compte per a la concessió la subvenció, podrà donar lloc a la modificació de la resolució.  
 
4. Caràcter 
- Les subvencions regulades per la present ordenança tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 

posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.  
- Les subvencions estan afecte

 

                                                        
1  A 

els criteris fixats a la convocatòria. De tal manera que qui més puntuació 
obté, més possibilitats i més quantia de subvenció rebrà. 
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- En qualsevol ca
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a que quedin 
obligades les persones o entitats. 

 
5. Modalitats i tipus de les subvencions. 

 
5.1. Les modalitats a les que es poden acollir les entitats i associacions són:  
 
Subvenció ordinària:  
Aquest ajut o suport econòmic es concedeix als sol·licitants que ho hagin demanat de forma explicita, 

 
 
Subvenció especial:  
Aquells ajuts o suport econòmic destinat a sufragar les despeses de les activitats que es duen a terme 

 
 
Subvenció indirecta:  
Són considerades subvencions indirectes totes aquelles presta

 
 

 
 

-  
- 

 
 

5.2.  
a) Per a programes anuals que recullin el pla d'activitats ordinàries i habituals, per als quals es 

incloure la compra de materials o equipaments necessaris per al desenvolupament de les 
activitats. 

b) Per a programes d'activitats específiques o extraordinàries per a les quals es podrà sol·licitar 
un ajut puntual.  
 

6. Documentació que cal aportar 
Per demanar la subvenció cal aportar la documentació següent:  
 
a) Instància, amb les dades específiques de la sol·licitud i la composició de la Junta directiva actualitzada 

 
b) Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i 

 -roig 
del Camp, segons  

c) Projecte o activitat objecte de la subvenció, i ha de contenir, com a mínim, els objectius, el programa 
de treball i la descripció de les act
acompanyat de la fitxa resum de cada una de les activitats per a les quals es demani subvenció, 
segons el   

entitat, segons el  

tècniq



una antelació mínima de 30 dies abans de la realitzac  
 

es podrà donar a les entitats sol·licitants un termini de deu dies perquè ho esmenin, i en cas de no fer-
ho es podrà declarar la caduci  

 
6.1. Justificació de la subvenció 
Per percebre les subvencions atorgades, el beneficiari o beneficiària haurà de justificar la seva aplicació 
a la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, dins el termini establert en la 
convocatòria, i mitjançant instància registrad

 
a) 

ó, que es notificarà als beneficiaris en el moment de la resolució 
de la concessió.  

 
 

b) 
del seu pagament, que hauran de reunir els requisits següents:  

- Ser originals o fotocòpia compulsada.  
- 

n curs).  
- 

domicili, data de la factura, NIF, concepte, import, número de factura, dades del/la 
-ho), IRPF si és el cas.  

- Els justificants hauran de presentar-

 
- En cas de no complir-se els requisits exigits es procedirà a rebutjar els justificants que no 

de no quedar correctament justificada. 
c) tat. 
d) 

materials, cal que els textos siguin sotmesos a correcció lingüística.  
 

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el beneficiari 
per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils2.  
 
L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de justificació 
de les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i, en 

 
 
7. Resolució 

                                                        
2 Quan la sol·licitud i la documentació demanada no s'ajusti a les condicions establertes, es requerirà a 

l'entitat/associació perquè, d'acord amb el que disposa l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en un termini de 10 dies hàbils 

n'esmeni els defectes observats. En el cas de no esmenar les mancances detectades en el termini atorgat, 

s'entendrà que desisteix de la sol·licitud. 
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El termini per a 

desestimatoris de la sol·licitud. 
 

Annex 3 

BASES ESPECÍFIQUES 
 
SUBVENCIO
BENESTAR SOCIAL  
 
1.- Objecte de la subvenció:  

benestar social, i que responguin a una o vàries de les finalitats següents:  

problemàtica social, especialment referides a la manca de cobertura de necessitats bàsiques 
(pobresa extrema), discapacitats 

 
b) Incentivar els programes i activitats dedicats a augmentar el benestar social de les persones, en 

especial de les persones grans de la nostra ciutat. Per això es valoraran aquells programes que 

de subvenció els programes que facin referència al lleure de les persones, que contemplin 
activitats lúdiques, programes de caire cultural i esportiu, així com els de caire assistencial.  

dones, i per treballar per la igualtat real entre homes i dones, i fer efectiu el princi  
 

2.- Barem específic de valoració:  
 Abast del projecte i/o entitat, fins a 10 punts. 

a) Incidència a ambdós nuclis de població (Mont-roig i Miami) [10 punts] 
b) Incidència només un nucli de població [5 punts] 

 Nombre de destinataris a qui va  
a) A tota la població [15 punts] 
b) A un determinat col·lectiu [10 punts] 
c) [5 punts] 

  
a) Més de 50 [15 punts] 
b) De 21 a 50 [10 punts] 
c) De 0 a 20 [5 punts] 

 

 
a) 

social: Gent Gran, Dones, Immigrants, Discapacitats, etc. [15 punts] 
b) [10 punts] 
c) Activitats lúdiques [5 punts] 

 Temporització de les activitats, fins a 20 punts. 
a) Programació anual estable [15 punts] 
b) [10 punts] 
c) [5 punts] 

 

[15 
punts] 



 Promoció des de la pròpia entitat, de la participació i la mobilització social: que compti amb 
voluntariat propi per al desenvolupament de les seves actuacions [5 punts] 

 

treball de col·laboració entre entitats [5 punts] 
 Per 

entitats [fins a 5 punts per a cada activitat amb un màxim de 20 punts] 
 Difusió pròpia dels projectes o activitats [5 punts] 
 -municipal com a [20 punts]  
 Ús de material municipal per a les activitats (EMOMSA) [-10 punts] 
 

desenvolupament de les activitats (EMOMSA) [-15 punts] 
 Altres criteris específics 

pròpia subvenció [fins a 15 punts] 
 

 
 
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS, ACTUACIONS O PROGRAMES DE SUPO
CULTURA  
 
1.-   

considera subvencionable haurà de respondre al concepte genèric de:   
a) Programacions anuals relacionades amb activitats culturals (cinema, música, teatre, dansa, 

arts plàstiques, lite
específic.) 

b)  
c) 

incloses en el programa anual, que es realitzin fora de la programació habitual de 
 

d) Projectes o activitats que tinguin per objectius: protegir, fomentar, donar a conèixer, etc., 
el patrimoni cultural, material i/o immaterial del municipi. 
 

2.- Barem específic de valoració:  
 Abast del projecte i/o entitat, fins a 10 punts. 

a) Incidència a ambdós nuclis de població (Mont-roig i Miami) [10 punts] 
b) Incidència només un nucli de població [5 punts] 

 
  

a) A tota la població [15 punts] 
b) A un determinat col·lectiu [10 punts] 
c) [5 punts] 

 nts, fins a 15 punts. 
a) Més de 100 participants [15 punts] 
b) De 51 a 100 participants [10 punts] 
c) De 1 a 50 participants [5 punts] 

  
a) Més de 50 [15 punts] 
b) De 21 a 50 [10 punts] 
c) De 1 a 20 [5 punts] 

 Transcendència cultural/festiva i/o patrimonial que permeti protegir, fomentar, donar a 
conèixer, etc. el patrimoni cultural, material i/o immaterial del municipi, fins a 30 punts.  
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 Temporització de les activitats, fins a 15 punts. 
a) Programació anual estable [15 punts] 
b) Program [10 punts] 
c) [5 punts] 

  
 

[15 
punts] 

 Promoció des de la pròpia entitat, de la participació i la mobilització social: que compti amb 
voluntariat propi per al desenvolupament de les seves actuacions [5 punts] 

 

treball de col·laboració entre entitats [5 punts] 
 Per 

entitats [fins a 5 punts per a cada activitat amb un màxim de 20 punts] 
 Difusió pròpia dels projectes o activitats [5 punts] 
 -municipal com a [20 punts]  
 Ús de material municipal per a les activitats (EMOMSA) [-10 punts] 
 

desenvolupament de les activitats (EMOMSA) [-15 punts] 
 Altres criteris específics 

pròpia subvenció [fins a 15 punts] 
 

 

 
1.- Objecte de la subvenció: 

(excepcionalment es pot incloure la t -
roig del Camp. 
Les activitats o programes objecte de subvenció són:   

a) 
practicants, cercant la millor qualitat en els programes següents: 

1.  
2. Estructures esportives de base fins a la categoria juvenil. 

b) Pràctica esportiva, cercant la màxima participació esportiva. 
c)  de les activitats. 
d) Les activitats extraordinàries. Aquelles activitats i actes puntuals que tinguin relació amb 

 a la qual es dóna un relleu especial. 
e) Beques esportives: aquestes beques tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual. 

Podran ser objecte de beca el següent concepte: 
Millora dels esportistes: per a la millora de les seves condicions individuals en el seu esport 

ició de material esportiu de 
primer nivell per a contribuir en aquesta millora. Aquestes millores dels diferents 

 
 

2.- Requisits que han de reunir els beneficiaris: 
Poden sol·licitar les subvencions els clubs o associacions esportives, sense finalitat de lucre, 
domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre de la Secretaria General de 



s beques esportives, les 
-roig del Camp. 

3.- Barem específic de valoració: 
 Abast del projecte i/o entitat, fins a 10 punts. 

a) Incidència a ambdós nuclis de població (Mont-roig i Miami) [10 punts] 
b) Incidència només un nucli de població [5 punts] 

 Temporització de les activitats, fins a 15 punts. 
a) Programació anual / de temporada estable [15 punts] 
b) [10 punts] 
c) [5 punts] 

  
a) A tota la població [15 punts] 
b) A un determinat col·lectiu [10 punts] 
c)  

 Repercussió social de 
esportives, fins a 15 punts. 

a) Més de 100 participants [15 punts] 
b) De 51 a 100 participants [10 punts] 
c) De 1 a 50 participants [5 punts] 

  
a) Més de 50 [15 punts] 
b) De 21 a 50 [10 punts] 
c) De 1 a 20 [5 punts] 

 Propostes amb estructura esportiva de base amb diferents categories, fins a 20 punts. 
 Pressupostos detallats per la compra de material esportiu, fins a 25 punts (es tindran en compte 

els equips o 
 

 Número de monitors (entrenadors, tècnics, ajudants, monitors, etc.) fins a 5 punts per cada 
monitor amb titulació i 1 punt per cada monitor sense titulació. 

 Per activitats de caps de setmana. Entitats, clubs, etc. que participin en competicions oficials 
regulars. Per equips en competicions oficials regulars; 5 punts per equip (no inclou 
entrenaments, activitats extraordinàries, etc. en cap de setmana). 

 

[15 
punts] 

 Promoció des de la pròpia entitat, de la participació i la mobilització social: que compti amb 
voluntariat propi per al desenvolupament de les seves actuacions [5 punts] 

 

treball de col·laboració entre entitats [5 punts] 
 

entitats [fins a 5 punts per a cada activitat amb un màxim de 20 punts] 
 Difusió pròpia dels projectes o activitats [5 punts] 
 Utilització - [20 punts]  
 Ús de material municipal per a les activitats (EMOMSA) [-10 punts] 
 

desenvolupament de les activitats (EMOMSA) [-15 punts] 
 

pròpia subvenció [fins a 15 punts] 
 
4.- Barem específic de valoració per a les beques esportives: 

 Pel que fa a la millora dels esportistes: ni
les activitats motiu de la beca, fins a 100 punts. 
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a) Nivell Superior [100 punts] 
b) Nivell Nacional/Autonòmic [50 punts] 

 Transcendència esportiva que permeti donar a conèixer el municipi, fins a 100 punts.  
 

 

MEDI AMBIENT 
1.- Objecte de la subvenció: 

bvencions per a activitats, actuacions o 

iniciatives destinades a la millora del medi ambient en general, al seu coneixement o a la seva promoció. 
Tindran especial rellevància aquelles iniciatives o actuacions destinades a la prevenció. 
2.- Barem específic de valoració: 

 Abast del projecte i/o entitat, fins a 10 punts. 
a) Incidència a ambdós nuclis de població (Mont-roig i Miami) [10 punts] 
b) Incidència només un nucli de població [5 punts] 

  
a) A tota la població [15 punts] 
b) A un determinat col·lectiu [10 punts] 
c) [5 punts] 

 en compte el nombre de participants, fins a 15 punts. 
a) Més de 100 participants [15 punts] 
b) De 51 a 100 participants [10 punts] 
c) De 1 a 50 participants [5 punts] 

  
a) Més de 50 [15 punts] 
b) De 21 a 50 [10 punts] 
c) De 1 a 20 [5 punts] 

 Temporització de les activitats, fins a 15 punts. 
a) Programació anual estable [15 punts] 
b) [10 punts] 
c) [5 punts] 

 Transcendència que ti
riscos, promoció del medi ambient i de la conservació de la natura, fins a 50 punts. 

 

[15 
punts] 

 Promoció des de la pròpia entitat, de la participació i la mobilització social: que compti amb 
voluntariat propi per al desenvolupament de les seves actuacions [5 punts] 

 

treball de col·laboració entre entitats [5 punts] 
 

entitats [fins a 5 punts per a cada activitat amb un màxim de 20 punts] 
 Difusió pròpia dels projectes o activitats [5 punts] 
 - [20 punts]  
 Ús de material municipal per a les activitats (EMOMSA) [-10 punts] 
 

desenvolupament de les activitats (EMOMSA) [-15 punts] 
 

pròpia subvenció [fins a 15 punts] 
 

 



 
1.- Objecte de la subvenció: 

atorgament de subvencions per a activitats adreçades a donar 
suport als projectes i activitats de caire educatiu que es portin a terme entre les entitats que representen 

al medi i la innovació educativa en els diferents àmbits: 
2.- Barem específic de valoració: 

 Abast del projecte i/o entitat, fins a 10 punts. 
a) Incidència a ambdós nuclis de població (Mont-roig i Miami) [10 punts] 
b) Incidència només un nucli de població [5 punts] 

  
a) A tota la població [15 punts] 
b) A un determinat col·lectiu [10 punts] 
c) [5 punts] 

 compte el nombre de participants, fins a 15 punts. 
a) Més de 100 participants [15 punts] 
b) De 51 a 100 participants [10 punts] 
c) De 1 a 50 participants [5 punts] 

  
a) Més de 50 [15 punts] 
b) De 21 a 50 [10 punts] 
c) De 1 a 20 [5 punts] 

 Temporització de les activitats, fins a 15 punts. 
a) Programació anual estable [15 punts] 
b) [10 punts] 
c) [5 punts] 

 ivitat: objectius educatius, fins a 50 punts. 
 

[15 
punts] 

 Promoció des de la pròpia entitat, de la participació i la mobilització social: que compti amb 
voluntariat propi per al desenvolupament de les seves actuacions [5 punts] 

 

treball de col·laboració entre entitats [5 punts] 
 

entitats [fins a 5 punts per a cada activitat amb un màxim de 20 punts] 
 Difusió pròpia dels projectes o activitats [5 punts] 
 - [20 punts]  
 Ús de material municipal per a les activitats (EMOMSA) [-10 punts] 
 

desenvolupament de les activitats (EMOMSA) [-15 punts] 
 

pròpia subvenció [fins a 15 punts] 
 

 
 

 
 
1. Objecte   
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-roig del Camp a 

noves empreses per al 2016.  

assalariats) i establiments comercials que iniciïn una activitat empresarial amb domicili social i centre de 
treball al municipi i que realitzin una inversió per la seva posada en funcionament.  
 
2. Beneficiaris  
Podran ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques sol·licitants que reuneixin els 
requisits següents:  

a) Estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic, en el cas de les 
persones jurídiques. 

b) Tenir el domicili fiscal -entenent- 2003, de 
17 de desembre, General Tributària- i estar ubicada físicament al municipi de Mont-roig del 
Camp.  

c) 
de novembre, General de Subvencions.  

d) Disposar de 
 

e) 
 

f)  Les empreses jurídiques amb lim
 

  
3. Procediment de concessió  
El procediment de concessió serà per concurrència competitiva. 
 
4. Despeses subvencionables  

realitzin abans de la finalització del període de justificació.  
 

Despeses subvencionables: 
-  
- Maquinària 
- Equips informàtics 
- Instal·lacions i obres (exposició i venda, senyalització, accessibilitat, sistemes de seguretat, 

accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc). 
- Mobiliari 
- Projectes arquitectònics i interiorisme 
- Lloguer  
- Implantació de comerç electrònic 
- Publicitat i  

 
Despeses NO subvencionables: 

- Despeses financeres  
-  
-  
- Despeses de gestió (assegurances del negoci o local). 
- Material de venda de la pròpia activitat (existències).  
-  

 



5. Presentació de sol·licitud  
Per poder optar a les ajudes caldrà presentar la següent documentació al Registre general de 

-roig del Camp: 
1.  
2. Còpia NIF/CIF del sol·licitant. 
3. 

Local en el qual es comunica que es compleixen tots els requisits de formalització del règim de 
 

4. Declaració conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de 
 

5. Declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 

6. Dades bancàries degudament diligenciat 
 

7. Alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 
8. -

roig del Camp. 
9. 

total de les inversions i despeses previstes.  
 
6.  

- Les sol·licituds es resoldran per 
Promoció Econòmica. 

- 
erminis produeix 

efectes desestimatoris. 
- 

de la partida pressupostària. 
- eserva de 

crèdit a favor del sol·licitant que es farà efectiva una vegada justifiqui la documentació 
 

- 
totals previstos en aquestes Bases.  

 
7. Obligacions dels beneficiaris de les ajudes  

 
- 

el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant 
 

-  
- 

mitjans electròniques mitjançant material prop  
- -roig del Camp qualsevol canvi que modifiquin de forma no 

previstes. 
 
8. Justificació                
El bene  

- Factures originals que justifiquin les activitats subvencionades, ajustant-se a les següents 
 

1. ciària. 
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2. Expressar amb detall el concepte subvencionat. 
3. Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les 

característiques i el contingut de les factures. 
- Justificants de pagament de les factures mitjançant transferència bancària. 
- Memòria justificativa del projecte realitzat, amb els resultats obtinguts, incloent fotografies.  
- 

en materials impresos, plaques commemoratives, mitjans electrònics, etc. mitjançant el logotip 
 

 
9. Pagament  

-  
- 

 
- torgats 

seran objecte de compensació.  
 
10.  

-
a la finalitat per la qual fou concedida. Així mateix, en qualsevol moment podrà sol·licitar documentació 
complementària a la presentada pels beneficiaris per comprovar la coincidència del projecte 
efectivament desenvolupat amb el previst en la documentació adjunta a la sol·licitud.  
 
11.  Normativa supletòria 

de forma diferent en les presents Bases. 
També regirà com a legislació supletòria a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 

règim local i la normativa reguladora del procediment administratiu, que es trobi vigent en cada 
moment.  
 
 
SUBVENCIONS PER IMPULSAR LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS ATURATS A LES 
EMPRESES DEL MUNICIPI  
 

1. Objecte  

-roig del Camp a 
través de la Regidoria de Promoció Econòmica per la contractació de treballadors aturats, amb 

 
Aquestes ajudes es destinen al col·lectiu empresarial del municipi per tal que incrementin el nombre 
de treballadors de la seva plantilla amb residència al municipi, mitjançant la Borsa de Treball Municipal. 
 
2. Beneficiaris 
Podran ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques sol·licitants que  contractin 
personal mitjançant la Borsa de Treball Municipal:  
 
Requisits dels sol·licitants:  

f) Estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic, en el cas de les 
persones jurídiques. 

g) Estar ubicada físicament al municipi de Mont-roig del Camp.  
h) 

de novembre, General de Subvencions.  



i) 
 

j) Estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb aquest Ajuntament. 
 
Requisits dels treballadors contractats: 

a) Estar empadronats al municipi de Mont-  
b) Estar inscrits a la Borsa de Treball Municipal. 
c)  

 
3. Procediment de concessió  
El procediment de concessió serà per concurrència competitiva.  

-  
- 

empresa.  
 

 
Seran objecte de les ajudes aquelles retribucions brutes generades de la contractació del/s 
treballador/s. 
 
Queden expressament excloses de les ajudes les següents contractacions:  

- Contractacions realitzades els mesos de juliol i agost 
- Contractes del personal fixe discontinu.  

 
5. Presentació de sol·licitud  
Per poder optar a les ajudes caldrà presentar la següent documentació al Registre general de 

-roig del Camp: 
 

1.  
2. Còpia NIF/CIF del sol·licitant 
3. o bé el document de règim de 

Local en el qual es comunica que es compleixen tots els requisits de formalització del règim de 
ctivitat sol·licitada.  

4. Declaració conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de 
 

5. Declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 

6. 
 

7. Alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 
8. ustifiqui la ubicació física a Mont-roig del Camp. 
9.  
10. 

contractada/es.  
11. Fotocòpia DNI/NIE del/s treballador/s. 
12.  
13.  

 
 

Les sol·licituds es resoldran per acord d

empresa.  
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- El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar 

efectes desestimatoris. 
- 

de la partida pressupostària. 
- 

crèdit a favor del sol·licitant que es farà efectiva una vegada justifiqui la documentació 
 

- Les sol·licituds 
totals previstos en aquestes Bases.  
 

7. Obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
 

- 
el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant 

 
-  
- Fer constar la col·laboració de 

 
- -roig del Camp qualsevol canvi que modifiquin de forma no 

substancial el projecte, especial
previstes. 

 
8. Justificació              

 
- Breu memòria de la relació de treballadors seleccionats.  
- Còpies compulsades dels contractes de treball. 
- Còpies compulsades de les altes en la Seguretat Social.  
- Còpies compulsades de les nòmines, dels TC1 i TC2. 

 
9. Pagament 

-  
- 

 
- torgats 

seran objecte de compensació.  
 

 
-

a la finalitat per la qual fou concedida. Així mateix, en qualsevol moment podrà sol·licitar documentació 
complementària a la presentada pels beneficiaris per comprovar la coincidència del projecte 
efectivament desenvolupat amb el previst en la documentació adjunta a la sol·licitud.  
 
11. Normativa supletòria 
Regirà, amb caràcter supletor
de forma diferent en les presents Bases. 
 
També regirà com a legislació supletòria a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
règim local i la normativa reguladora del procediment administratiu, que es trobi vigent en cada 
moment.  

 



11.Afers sobrevinguts 

 
Sr. Alcalde: El punt onze seria afers sobrevinguts, que no hi ha cap,  

12. Mocions 

1.MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG 

 

 estic 

PSC, si pot començar, senyora Irene. 

Sra. Aragonès: Ah, una moció  per part del PSC? No ens consta. No. Ah...  

Sr. Alcalde: No, no, ho he dit jo 

 

Sra. Aragonès: Val, nosaltres, en principi a la junta de portaveus havíem presentat tres mocions, una 

Republicana, que en presentéssim una unitària, que bueno, que suposo que la comentarà després. 

Evidentment nosaltres vam renunciar-hi, la vam retirar de seguida, perquè si el que nosaltres volem és 

és la que presentem de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya, i de rebuig a la gestió 

important.  

er sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis, sovint 

civil han ajudat històricament a innovar i generar noves demandes ciutadan

La seva naturalesa de base ciutadana així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil ha 

no hi arriba direct

social. En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha manifestat 

transcurs dels 

socials, però només rep anualment el 14% en forma de programes socials que tenen lloc en territori 

 de rebre aquest any un total de 26 milions 

més vulnerables. En tretze ocasions cal recordar, en els últims vint anys, tant al Suprem com al 

Constituciona

distribuir aquestes subvencions, sinó que és competència de les comunitats autònomes. Tot i això, 

malgrat aquestes tretze ocasions, aquestes tretze sentències anteriors, el 17 de març el tribunal suprem 

desestima un recurs contenciós administratiu de la GenCat contra el Real Decret que regula el sistema 

del tribunal suprem contradiu per tant les 13 sentències anteriors del tribunal constitucional, que 

Catalunya que agrupa més de 3.000 entitats socials catalanes ha rebutjat la sentència i ha exposat que 
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deixant 

sentència del tribunal suprem, manifestar el suport del consi -roig del 

espanyol que perjudica directament aquestes entitats socials, ja que suposa que el fet que actuïn a 

Catalunya passem  

Sr. Alcalde: Gràcies senyora Aragonès. Intervencions? Començaríem per... (conversa creuada). 

ò jo, com 

a grup, agrairia que ens féssiu arribar les mocions abans per poder-les analitzar i comentar amb els 

diferents companys. 

Sra. Aragonès: Bé, amb això sí que nosaltres ja estem complint el ROM, abans de ser votat, nosaltres 

vam fer arribar la moció, senyor Aragonès, ara li diré en data, registrada la instància a 23 de març, i el 

debatre. Aleshores... 

Sr. Aragonès: Jo a la junta de portaveus vaig haver de marxar per un tema molt concret familiar i crec 

que no hagués costat res deixar-

la documentació. Res més, gràcies. 

Sra. Aragonès:  Em sap molt greu (conversa creuada)... 

Sr. Alcal

el que farem és un qüestionari entre tots els regidors de com volen rebre les actes, les convocatòries, 

qui vol en mail, i qui vol... No han de riure, perquè és molt seriós. Cadascú tenim les nostres costums, i 

entenc que... no ha de produir més feina de la ja hi ha a la casa, aleshores el que farem és aquest 

qüestionari, que digui, comissions informatives, juntes de portaveus, tot això doncs intentarem fer-ho 

 

Sr. Aragonès: Jo em limito a fer-ho extensiu als diferents grups, que si nosaltres tenim la moció uns dies 

abans del ple, doncs ho podem discutir, i podem dir a favor, abstenir, o en contra. Clar, em sembla molt 

Si ens podeu fer arribar les mocions a la fi amb temps suficient, tindrem un criteri. De lo contrari si ens 

en enterem al moment que entrem al ple, doncs és molt possible que no poguem tindre suficient criteri. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Amb el compliment del ROM i la proposta aquesta, doncs donarem 

resposta a totes les sensibilitats. Senyor Velasco? 

Sr. Velasco: Nosotros queríamos posicionarnos, y nosotros vamos a votar en contra de esta moción, y 

lo queríamos argumentar. Miren, Ciudadanos votará en contra, ya que desde nuestro partido 

respetamos y defendemos las decisiones que se toman desde el poder judicial, aunque desde el 

partido no rehuímos la necesidad de clarificar y establecer una normativa más clara por tal de evitar 

que este tipo de situaciones en un futuro estableciendo una normativa menos compleja sobre quién 

debe gestionar y cómo se deben gestionar estos fondos. Gracias. 

 

Sr. Pellicer: Nosaltres hi donarem suport. Per descomptat. 



Sr. Alcalde: Per part del grup de PAMIMO (1:19:59.6). Significa que no volen fer intervenció? Gràcies. 

Convergència? 

Sra. Margalef: I Unió. Nosaltres hi donarem suport, però volia preguntar-li si sap si hi ha alguna entitat 

al nostre municipi, perquè també li vaig preguntar a portaveus i no ho va... 

Sra. Aragonès: Estem en ello, eh? Per intentar posar-nos en contacte amb alguna entitat que es trobi 

contestar, si hagués tingut la resposta no dubti que li hagués pogut dir. Gràcies. 

Sra. Margalef: Torno a preguntar, perquè com que li vaig treure el tema el divendres, i pensava que 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. El grup de PSC? 

millor distribució dels recursos, en aquest cas del 0,7%, també que quan vostè diu que això és un greuge 

als nostres ciutadans, vostè 

seva posició, en aquest sentit, de què vostè parla de que això és un greuge comparatiu amb Catalunya, 

però entenem que també hi ha institucions fora que no tenen aquests recursos, i entenem que també 

 

uestes, les que probablement pertanyin a 

 

Sr. Alcalde: Passaríem doncs a les votacions. Vots en contra? Abstencions? I la resta votarien a favor. No 

sé si és necessari si... perquè crec que és important. Sí, sí. (Rialles) (...) 

Sr. Secretari: Perdó, en tot cas he registrat una abstenció del senyor Vicente Pérez, dos vots en contra 

at... 

 

MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis sovint públics 

ajudat històricament a innovar i a generar noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La 

seva naturalesa de base ciutadana, així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat 

Catalunya un esforç diari i constant en 

 

En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha manifestat sempre la 

seva voluntat 

el transcurs dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per 
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a fins socials, però només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que tenen lloc en 

total de 26,5 mil

vulnerables. 

En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien dictat sentències 

istribuir aquestes subvencions, sinó que ho han de 

fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un 

recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el 

sist

del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències anteriors del Tribunal 

Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la Generalitat en aquest tema. 

catalanes que

local o autonòmic i perjudicant les i els usuaris a qui atenen.  

aquestes sentències desfavorables del Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que el 

lusiva 

de les Comunitats Autònomes. 

-roig del Camp 

 

ACORDS 

Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, que desestima el 

recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la gestió dels fons procedents del 

cal i autonòmic i a donar suport a totes les accions que pugui emprendre 

la Generalitat en la defensa de les seves competències. 

Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i de Catalunya i 

reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials. 

Tercer. 

t en els darrers 

anualment el 14% en forma de programes socials al territori català. 

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parl

Tercer Sector Social de Catalunya. 



 

2.MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL 

Sr.Alcalde: Gràcies se

sisplau. 

Sra. Aragonès: A veure, la següent moció fa referència al procediment de regularització cadastral. El 

er-nos un petit comentari de la moció, a 

veure, clar, resulta que jo envio.... és a dir, nosaltres enviem la moció aquesta, probablement tinc el 

anterior o un dia posterior tenen aquesta instància a través de correu electrònic, val? També ens vam 

valorar la moció. Nosaltres la vam presentar, la va

unicipi. 

de regularització cadastral que nosaltres a nivell municipal ja tenim superat. Bueno, una mica, la moció 

que fa referència és aquesta, és del procediment de regularització del valor cadastral de les 

construccions rústiques, rústiques-agrícoles, ramaderes i forestal. Bé, el valor que es vol aplicar les 

construccions rústiques agràries posa en perill el futur del sector agrari, i cal corregir-lo adequant-lo a 

rústiques, agrícoles, ramaderes o forestals està creant ara, en aquest moment, un gran malestar en el 

augment del patrimoni, un augment del patrimoni del propietari, també li genera un increment en 

post sobre béns immobles, en els impostos sobre futures transmissions, i problemes per accedir a 

parlant de les construccions rústiques, no incloses en el ca

regularització, però això sempre i quant sigui fent-ne una valoració justa en relació amb el mercat 

immobiliari. Dos exemples serien que a efectes impositius i de patrimoni una bassa de rec ara es 

consideraria com una piscina, i una granja estigui en actiu o no estigui en actiu, o un magatzem agrícola, 

es consideren gairebé com una nau industrial. El nostre grup, a través de la moció, demana a la Direcció 

Cadastre apliqui uns coeficients reductors per corregir la valoració cadastral excessiva de les 

nous valors cadastrals, derivada de les ponències específiques, faci una aplicació progres

quota fins a assolir el valor cadastral que tindrà al final. També demanem que es posi a disposició dels 

regularització, reclamant la devoluc

regular els 

redistribuir la càrrega tributària sense incre  

Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Aragonès. Senyor Aragonès. 



 

 - 61 - 

-la en profunditat. Per damunt a mi em sembla que no afecta el municipi de Mont-roig, 

el municipi de Mont-roig. Res més. 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Aragonès. Senyor Velasco? No? Per par  

Sr. Pellicer: Nosaltres hi donarem suport a la moció que presenten. Però em permet fer un aclariment? 

A la revisió cadastral jo només sé, i perquè vaig estar a la ponència, al cadastre del que es va notificar, 

és que amb el tema rústic totes les construccions passaven a tenir aquesta qualificació, on hi havia el 

això. Això avui, al nostre municipi, ja està aplicat. Això no vol dir que esti

en rústic també hi ha altres tipus de construccions, que... caldria, és a dir, està molt bé, però més que 

rústic hauria de dir si aquella persona té una activitat agrícola, és dir, no tot lo que està en rústic té 

activitat agrícola, no sé si ho contempla exactament la moció. Si un fa activitat agrícola, les construccions 

agrícoles i tal, doncs entenc que sí. Però en el nostre municipi, el que té constància és que això ja està 

aplicat damunt de la revisió cadastral que hi va haver. 

Sr. Alcalde: Gràcies senyor Pellicer. 

ació de valors es va possibilitar un extensíssim aflorament de 

construccions en disseminat, en rústic, en disseminat, que van passar a contribuir, que fins aleshores 

ent, es van 

col·locar els padrons, i ara estan contribuint. Per tant, el nostre municipi ja ha superat aquesta situació. 

que es van resoldre satisfactòriament, amb el qual la Direcció General del Cadastre amb la col·laboració 

 i continua havent-hi 

fraccionament del deute tributari amb alguns límits. La instància per fer-ho és la convencional per 

tothom, que és entrar a la OMAC, explicar la situació, fer referència al contribuent, explicitar el deute 

tributari comunicat per Base, i automàticament a la junta de portaveus si està dintre dels criteris de 

sibilitat de fer-

ho amb aprovació amb dispensa de garantia. Per la qual cosa sempre hi ha hagut la màxima flexibilitat. 

Després entenem, a banda de tot això, que per tant, matisaríem, inclús li he comentat a la senyora 

Aragonès que ha demanat un informe al

estrictament dels immobles amb disseminat. Aquí hi ha un gran problema. No oblidem que el fet 

el cas del sòl rústic hi ha unes regles molt clares en funció del seu aprofitament, però el valor de la 

construcció és un valor estandarditzat en mòduls, i la construcció és la mateixa en molts casos, la 

llevat del valor del sòl, que sí que discrimina. El valor de construcció per la seva pròpia de

tribut no ho discrimina, per la qual cosa la construcció del valor cadastral de la construcció es fa en 

per criteris, tal com es



1:33:23.3) tributàries. Per això els hi dic, i en tot cas, ho resumeixo, el nostre municipi ja ha passat 

sanejament, altres matisacions, també els vull dir que continua havent-hi inspeccions, que continuen 

aixecant-se actes amb aquel

en rústica, tant en rústica com en urbana, amb la qual cosa em sembla convenient i necessari a fi i efecte 

 és el tema de la valoració, 

 

Sr. Alcalde: Gràcies senyor Gallardo. A part de Convergència i Unió? 

Sr. Chamizo: Sí, nosaltres votarem a favor de la moció. Gràcies a Déu aquí no afecta el nostre municipi, 

els nostres pagesos poden estar contents. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Per part del grup del PSC? 

Sr. López: Bé, nosaltres ens abstindrem, perquè entenem que la moció és a favor del col·lectiu de 

uè un pagès que té la 

el què vull dir? Hi hauria un greuge comparatiu entre el que es pot fer la nau dintre de la seva finca, i el 

que no. Entene

veuria afectat. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Senyora Aragonès. 

Sra. Aragonès: Bé, a mi aquesta comparació que em fa, senyor López, realment, lo que es fa a una nau 

 

Sr. López: No té perquè ser una nau industrial.  

És a dir, si és una construcció agrícola que estem parlant, un magatzem, la construcció agrícola està 

destinada a emmagatzemar. Una altra cosa és que si algú de forma fraudulenta utilitza aquell magatzem 

per fer-hi una activitat que no és només agrícola. Val? Però no estem parlant del mateix, aleshores. Aquí 

 

Sr. Pérez: Perdón, la nave siendo actividad legal o ilegal, la nave está, y la nave la ha hecho el 

propietario. Con lo cual tiene que pagar, entiendo yo. Yo si me hago una nave me tengo que ir a un 

polígono, porque no me dedico a la agricultura, tengo que pagar. Como no quiero pagar, me hago 

pagés, y me pongo una nave ahí, y no pago. Yo estoy totalmente de acuerdo que se rebajen los 

impuestos a los pageses, y que se regule, y se valore a todo el mundo. Pero también entiendo que 

hacen las construcciones, que también asuman sus impuestos como todo el mundo. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem a la votació de la moció. Vots en contra? Abstencions? I vots a favor?  

de PSC, el senyor Pérez, el senyor Esquius, i la CIC i Ciutadans, i han votat a favor, i per tant queda 

aprovada, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, i Ara. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies.  
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MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

la Llei del Cadastre 

Immobiliari RDL 1/2004 introduint  la disposició addicional tercera. Procediment de regularització 

cadastral 2013-2016 i la Disposició addicional quarta. Valoració de les construccions 

localitzades en sòl rústic. 

La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització que es perllongarà fins 

existents no incorporades al cadastre.  

regularitzades reben una notificació individual amb la proposta de resolució i hauran de fer front a una 

taxa de 60 euros per immoble en concepte de despeses de gestió i veuran incrementat el valor 

fecte retroactiu de quatre anys. 

Paral·lelament la Direcció General del Cadastre 

ramaderes o forestals sense valor assignat per no haver-se efectuat un procediment de valoració 

disposició addicional quarta 

les rústics, el valor 

 

racions excessives de les construccions rústiques, 

basades en una ponència de valors instrumental generada automàticament per cada municipi. 

Atès que el nostre municipi es troba inclòs en la resolució (pendent) de la Direcció General del 

Cadastre, segons l

en data (pendent). 

construccions indispensables per al desenvolupament d

suposarà en alguns casos una valoració molt per sobre dels valors de mercat que derivarà en un 

increment patrimonial no ajustat a la realitat, amb afectació sobre diversos actes econòmics. 

Atès que el treball de camp emprat per a detectar les noves construccions i ampliacions no 

 

procediment de 

del deute tributari. 

-roig del Camp 

següents 



ACORDS 

Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència específica per als usos 

agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, ja que la disposició addicional quarta de la Llei 

del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, indica que 

 

Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients reductors per corregir la 

ls usos agrícoles. 

Tercer. 

material en el procediment de regularització, reclamant la devolució de la taxa, i facilitant la tramesa 

s a la corresponent Gerència Territorial del Cadastre. 

Quart. 

u 

 

Cinquè. edistribuir la càrrega tributària 

 

Sisè. 

Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Direcció General 

del Cadastre i als sindicats agraris amb representació. 

 

TURQUIA 
 

Sr. Alcalde: Passaríem a la darrera moció que aquí demanaria a veure quin grup vol presentar-la. Bueno, 

sí. Gràcies. 

Fons Català de Cooperació i la Federació de Municipis de Catalunya. És una moció del món local 

dels següents acords. Demanar al 

e estan treballant 

en el salvament i acollida i acompanyament de les persones refugiades en ruta a Grècia, assegurar el 

desplegament de pla (inaudible 1:39:28.8) internacional a Catalunya, manifestem el nostre compromís 

m presentar una moció en aquest sentit, el mes de novembre, si no 

ual hi 

assistirem. Treballem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 

integració de les persones refugiades, engegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació i 
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desenvolupament, finalment farem arribar aquest acord al Font Català de Cooperació i 

 

Sí, clar, però no ho sé. Per unanimitat doncs. 

 

MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT DE 
TURQUIA 

 
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que protegeix 

les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de Cooperació al 

ió Catalana de Municipis, que 

aglutinen els municipis catalans i institucions supramunicipals que treballen conjuntament per la 

solidaritat, la pau i els drets humans, rebutgen aquest acord que no respecta el Dret Internacional.  

donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan 

treballant per a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la 

Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de 

Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir 

al voltant de 4.500 refugiats.  

A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de trobar una 

.000 

 a banda dels ja assignats fins al 2017 , la liberalització 

 

rs de milers de persones que 

gregues jugant-

que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.    

assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques migratòries 

edeix a totes les persones que arribin de 

sigui la irregularitat.  

d'Europa acabarà amb 

la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i immigrants a un estat tercer 

no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions 

de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 



xades i consolats europeus en els països 

 

Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen els estats 

t compliment 

qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 

Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a totes les 

persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a 

Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a les 

questa Europa que ens fa vergonya i : 

Per tot això, des de L´ajuntament de Mont-roig del Camp, es proposa l'adopció dels acords següents: 

 Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió 

Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que 

tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el Dret 

Internacional. 

 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països 

d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament 

les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. 

 

de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

 Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de 

Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost 

adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin 

una acollida estable i de qualitat. 

 

per garantir la seva vida en família i la seva integració.  

  en 

 

 Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les persones 

 

 Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració 

de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la 

discriminació, i promoure la cohesió social.    

 Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 

transformadora.  
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 Finalment farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Catalunya, al Govern de l  

 

13. Precs i Preguntes 

Sr. Alcalde: Passaríem al punt tretze que és precs i preguntes. Senyor Aragonès. El seu grup té alguna 

pregunta? Senyor Velasco? Gràcies. 

Sr. Velasco: Sí, bueno, antes que nada agradecerle las muestras de energía y vitalidad del Sr. Aragonès, 

que nos muestra con Cataluña, lo necesita España y lo necesita Europa. Pero nos gusta. (Rialles, 

conversa creuada 1:41:37.0) Venga, vamos a ver. Sí, era una pregunta para el regidor de fiestas. 

estas, esport, el Sr. Ángel Redondo. Le queríamos comentar la valoración de las fiestas de 

Sant Josep, si bueno, me imagino que la mayoría hemos ido conscientes que hemos ido a la mayoría 

de los eventos, no? Y nos gustaría saber si ha hecho alguna reflexión de pues porqué algunos eventos 

no han tenido la participación ciudadana que todos queríamos, porque entendemos que es un gasto 

año que viene. Gracias. 

Sr. Redondo: Bueno, no sólo en este caso de la fiesta de Sant Josep, generalmente, y mi equipo en 

concreto, nos gusta siempre tomar ejemplo de lo que hacemos para poder mejorar. La fiesta de Sant 

Josep efectivamente ha habido unos actos en los que ha habido mucha gente, y otros actos en los que 

ha habido menos. Una de las cosas que estamos valorando precisamente es cambiar el acto que hubo 

falta de aforo, ponerlo en un sitio con más aforo, y el acto que hubo sobreaforo, ponerlo en un sitio con 

menos aforo. Es una cosa que estamos valorando. Pero es en conjunto. Y sí, el porqué? Bueno, estamos 

intentando buscar dar respuesta a todo el mundo. No es fácil llegar a todo el mundo, y hay que tener 

en cuenta que tuvimos el problema de la lluvia el primer día que llovió mucho, y bueno, entonces esto 

que faltó sitio cambiar de sitio y el otro acto igual. 

 

Sr. Velasco: Quería aprovechar para comentarle también, en la realización felicitarle por la prueba de la 

maratón que ha sido muy participativa, pero le queríamos preguntar si la retirada de las vallas, esto era 

trabajo municipal, o era trabajo de la empresa? Porque han estado durante bastantes días 

entorpeciendo el tránsito de los viandantes por las aceras, etc. Gracias. 

Sr. Redondo: Sobre el tema de la señalización, era trabajo municipal. Quien tenía que retirarlo era la 

brigada. Con lo cual teniendo en cuenta que la prueba fue un sábado y el domingo y lunes era un 

festivo, lo único que se hizo fue retirarlo para intentar evitar problemas de circulación pero no se hizo 

hasta el martes. Pero lo que sí tuvimos precaución es que no molestara. Lo que sí vimos que nos servirá 

como he dicho antes de base para aprender para la próxima, vimos que en el sitio donde el paseo 

marítimo, allí crea un inconveniente porque la gente no sabía si estaban señalizando si se podía aparcar 

o no, despistó a la gente, vimos. Esto para ir bien allí hay que retirarlo del todo porque crea confusión. 

Pero es por esto claro, al ser sábado, se miraron de retirar para que no estorbaran, y el martes se 

recogieron. 

Sr. Velasco: Gracias. Sí, es que son algunas preguntas más por la gestión, por las áreas que abarcan las 

comentar, y de otros eventos, la presentación de los dípticos y de los trípticos están solamente en la 



lengua catalana, entonces muchos vecinos nos han comentado si se podrían haber hecho en castellano 

y dar la naturalidad del bilingüismo, y nosotros preguntamos al Ayuntamiento y nos comentaron que 

era una opción, o una propuesta o indicación que había hecho por parte de alcaldía. Nos gustaría que 

nos comentaran algo. 

Sr. Alcalde: Bueno, se puede sacar en los dos idiomas, en uno, o en más, nosotros hemos considerado 

que para las fiestas de Sant Josep, puede salir perfectamente en catalán, a nosotros no nos ha llegado 

ninguna queja como a ustedes de que sea un problema a la hora de poder leer el catálogo este, por lo 

Jaume, por ejemplo, seguramente, se hará en los dos idiomas, porque hay mucha más gente de fuera, 

pe

vemos que es una cosa natural, tampoco creemos que dentro de estas fechas, y siendo una fiesta 

 así. Si realmente tuviésemos 

muchas quejas de los vecinos al respecto, pues ya miraríamos de solucionarlo de alguna manera. 

Sr. Velasco: Y la última pregunta, en el tema de que se hablaba antes de subvenciones o 

reconocimientos deportivos, queremos pregun

reconocimiento institucional a los deportistas que han conseguido llevar nuestro nombre en este caso, 

con éxito últimamente, de varios deportistas, estamos hablando del extranjero, y en este caso como es 

el caso de un vecino, que triunfó en el Open USA llevándose un campeonato de kárate en Las Vegas. 

Gracias. 

Sr. Alcalde: Le puedo contestar yo, si no le importa. Dos cosas. Normalmente el Ayuntamiento ya hace 

estos reconocimientos, en sede plenaria se suele hacer, lo que un de las propuestas que hay dentro del 

PAM, si no recuerdo mal, por parte de los ciudadanos o de algún experto, es hacer una gala una vez al 

año en la cual podamos dar una especie de premios a todos los deportistas de todas las categorías y 

de

lo que haríamos es esta gala y reconocer a todos los deportistas de nuestro municipio. De nada. 

Senyora Aragonès, alguna pregunta? 

Sra. Aragonès:  Sí, un pa

ho sé que a vegades em faig molt pesada, però bueno, pensem que és molt important i que és un tema 

que tindrà la seva transcendència i doncs bé. Ens va comentar a la junta de portaveus que anàvem fora 

pregunta aniria dirigida en saber c

que la participació havia anat molt fluixa, és a dir, gairebé és considerava com a minoritària, si amb 

respondrà de forma individual amb aquelles observacions, propostes o peticions que es van fer en la 

jornada aquella de treball, sobre 

, si ara veiem que aquesta 

participació ciutadana ha estat relativa o ha estat minoritària, segueix tenint la mateixa capacitat de 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Li 

pràcticament totes, per no dir-

perquè és que hi ha moltes propostes que sí que tenen una inversió, però hi ha moltes propostes que 

simplement són accions, i al final totes les propostes ciutadanes, dels partits, dels experts, es recolliran. 

Les que no, es motivaran, i es veuran, o sigui és un document públic, obert, i es veurà. La intenció és 
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que el proper ple ja passi aquesta proposta del PAM pel ple, i en un principi està vist que es publiqui, 

vulgui, es repartirà per tot el municipi. Especial... amb les persones que h

però bueno, es podria tenir en compte perfectament bé el fet aquest, sí... 

algun telèfon i un correu electrònic... 

Sr. Alcalde: Sí, sí. 

-ho per les circumstàncies que 

fins i tot hauríem de fer prevaldre, hauríem de defensar, i referent el pla de seguretat de la central 

nuclear, el tema que hi ha un bon gruix de població a atendre, un bon equipament relativament nou i 

per tant ben equipat, bueno, dir-lis que Esquerra ens posem a disposició per tal de poder fer tot allò 

 

Sr. Alcalde: Doncs li agraeixo moltíssim, i li agafo el guant perquè segurament ens podrà ajudar. Vale, 

per part del grup de Convergència i Unió, alguna pregunta? 

Sr.  Moreno: Sí, només dues coses per al senyor Redondo. No sé si són conscients, bé, segur que són 

conscients que han tornat a haver actes vandàlics a la zona esportiva. Llavors ho vam estar comentant 

en varis plens, i el tema està que realment, vaig estar allà, perquè baixem 

mica de, o bé la porta es quedés oberta, que la brigada, la policia pogués arribar a entrar, perquè 

realment allà estan en un

Ruaming (1:54:48.1), que es fa aquest cap de setmana, vam comentar que es farien, que hi havia un 

contracte de tres anys, llavors indiferentment té una repercussió de personal i de moviment a nivell de 

promoció molt ampli. Llavors lo que em comenten és que es farà sempre a Miami? Hi haurà possibilitats 

 -ho, de 

Mont-roig? (...) Sí? (inaudible 1:55:23.4) 

Sr. Alcalde: Deixa que acabi aquesta, a veure com acaba...! 

Sr. Moreno: No, com que van comentar això, clar, la gent, ei... 

Sr. Alcalde: No, està molt bé, però deixem acabar aquesta, anem a veure dilluns com estem, i com hem 

acabat, perquè realment estem desbordats, perquè el que enteníem... però és que estem desbordats 

ltra... però bueno, realment, a 

que no... 

Sr. Moreno: Bueno, és allò de dir donar una contesta. Allò de dir, alternatives? Doncs sí. Promocionar-

ho, ves, perquè 4.000 inscrits, això vol dir que hi haurà mínimament el doble de personal, clar, jo no sé 

fins a quin punt es fa petit o no es fa petit. Val. Però bueno, és saber-ho. 

Sr. Alcalde: Insisteixo, de veritat, dilluns, si vols anem a veure realment l

aquesta prova, que... quan acabeu ho veureu i ho podreu consultar, insisteixo, no és el que teníem 



previst nosaltres i bueno, 

1:56:48.3) però si no, pues no... 

demà serà un altra, o... és una passada. 

Sr. Redondo: Bueno, jo, abans de... és que a més avui no he pogut venir a la junta de govern, estava a 

Mont-roig, per comentar amb ells a veure què fem al 

respecte. Lo que tenim clar és que una vegada rehabilitem tota la zona i el poliesportiu i el camp de 

futbol, tenim que prendre la determinació perquè això no pot ser! Com ho farem? Encara no ho sabem, 

es

-me un petit informe de què és el que ha passat, aquests últims sis mesos, que sé que són 

moltes coses, i parlaré amb els meus companys a veure què fem per donar-li solució ara a curt termini 

i sobretot quan estigui tot arreglat. Gràcies. 

 

Sr. Moreno: Vale. A tu. 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? 

Sr. Chamizo: Dos segons. 

 

lo que ens tocaria al nostre municipi? 

aprovat per part del Parlament, que diu que hi ha un impost a les centrals, i 

és o menys quant tindrà 

-li. Gràcies. 

-li a 

 

 

Sr. Moreno: Jo vull ficar la guindilla, ja per acabar el dia. Nosaltres, per sort estem en aquesta àrea, i sé 

lo que comporta algo mínim, o sigui abarcar 4000 i pico, ara volia fer així el comentari de si fa falta ho 

vas a dirigir amb miamenses, però si te hace falta un fotógrafo... aquí en Mont-roig también hay, así 

que ya buscaremos una barca, y... (Conversa creuada 1:59:59.1) 

 

Sr. Redondo: A veure, vaig posar miamenses perquè a la pàgina a la que estava dirigida és de Miami 

Platja. Si hagués sigut la pàgina de Mont-roig, hagués dit montrogencs. Però com que era la de Miami 

Platja vaig posar miamenses, i et diré més, perquè va dirigida a tres persones, que fan unes fotos tal, i 

ja tinc dos voluntaris. Si vols vindre també... bueno no sé si en el barco cabem tants, però bueno...  
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Sr. Pérez: No, no, ja per acabar, acabo, acabo. 

 

Sr. Pérez:: Yo solamente darle la bienvenida a Annabel, y hombre, también me gustaría reconocer el 

tiempo que (inaudible 2:00:49.8) Andreu estuvo aquí en el Ayuntamiento, que fue el que fue, estuvo en 

el anterior equipo de gobierno dentro del equipo de gobierno y agradecerle el tiempo que estuvo con 

nosotros. Sólo esto. 

 

 

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

 

 

  

  

  

Octavi Anguera Ortiga Fran Morancho López 

Secretari accidental                                                     Alcalde 

 
  


