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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre 
la sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 
 
Sr. Alcalde:  Bon dia. Bon dia a tots i totes, donaríem inici al Ple extraordinari 
 
1. DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ DEL 1R, 2N I 3R TRIMESTRE SOBRE 

L’ACOMPLIMENT DE TERMINIS PREVISTOS A LA LLEI 15/20 10, DE 5 DE JULIOL, 
DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 

Sr. Alcalde: El primer punt de l’ordre del dia seria Informació al Ple sobre els terminis 
previstos a la Llei de morositat. És un requeriment que ha de passar pel Ple, en tot cas, el 
senyor... 

 

Sr. Gallardo: Gràcies, senyor alcalde, molt ràpidament. Bueno, vostès ja tenen la informació, 
com és preceptiu, d’acord amb la Llei 15/2010 relativa a les mesures de morositat de les 
operacions comercials, és obligatori que les administracions públiques i els ens dependents 
publiquin els períodes mitjos de pagaments. Els tenen vostès adjuntats a l’ordre del dia i 
només dir que es cobreix amb escreix les previsions legals i que es troben per sota, 
clarament, dels terminis legals màxims establerts.  

 

Sr. Alcalde:Molt bé, gràcies. 
 
Expedient número: Serveis Econòmics 53/2016 
Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat 
Tràmit: Donar compte al Ple 
 
INFORMACIÓ AL PLE 
En virtut del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials, 
s’adjunta informació del 1r, 2n i 3r trimestre sobre compliment dels terminis previstos a la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de les entitats locals, que inclou el 
nombre i quantitat global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint els terminis. 

1R TRIMESTRE 2016 

Detall de pagaments realitzats i pendents de pagament de l'entitat  

Periodos de PMP 

incluidos 
PMP (días) 

Primer trimestre 2016 1,86 

 

 

Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp 

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 1r 



 

 

Entitat: EMOMSA 

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 1r 



 

 

 

 

 

 

 

Entitat: EMSA 

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 1r 



 

 

 

 

 

 

 

Entitat: Nostraigua  

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 1r 



 
 

2N TRIMESTRE 2016 

 

Detall de pagaments realitzats i pendents de pagame nt de l'entitat   

 

Periodos de PMP 

incluidos 
PMP (días) 

Segundo trimestre 2016 (0,58) 

 

Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp 

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 2n 



 

 

 

 

Entitat: EMOMSA 

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 2n 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitat: EMSA 

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 2n 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitat: Nostraigua  

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 2n 



 
 

3R TRIMESTRE 2016 

Detall de pagaments realitzats i pendents de pagame nt de l'entitat   

 

  

Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp 

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 3r 

(a) pagaments efectuats durant el període 

Periodos de PMP

incluidos
PMP (días)

Tercer trimestre 2016 (1,46)



 

(b) l'interès de demora pagat en el període: 

   (c) factures o documents de suport pendents de paga ment al final del període:  

 

Entitat: EMOMSA 

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 3r 

 

 



 

 

 

 

 

Entitat: EMSA 

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 3r 

 



 

 

 

 

 

 

Entitat: Nostraigua  

Informe corresponent a l'exercici: 2016 

Trimestre: 3r 

 



 
 

2. Aprovar, si escau, el Pressupost General de l’Aj untament de Mont-roig del Camp 
per l’exercici 2017 

Sr. Alcalde: Passaríem al punt dos: Aprovació del pressupost municipal per l’exercici 2017. 
Abans de començar la part expositiva, jo volia felicitar al Departament d’Intervenció i a tots els 
treballadors de l’esforç i de la bona feina que han fet per tirar endavant aquests pressupostos 
que ja normalment tenen la dificultat del que suposa, doncs, fer uns pressupostos i, a més a 
més, aquesta any s’afegeix el fet de que s’incorpora o es crea la nova Entitat Pública 
Empresarial. Per un costat, s’ha fet una relació de llocs de treball que després també 
aprovarem i, en aquest sentit, també vull aprofitar i felicitar, doncs, tant a Secretaria, com a 
Intervenció, com a Recursos Humans, doncs, per la feina feta i també, molt especialment, en 
el tema dels pressupostos, al regidor d’Hisenda per la feina. Insisteixo, no ha estat fàcil, està 
sent complicada perquè al final surti el que ara us presentarem. Us presentem uns 
pressupostos per l’any que ve amb un context doncs que, el nostre municipi tenim pèrdua 
d’habitants en els últims anys, estem, en aquests moments, en 11.521 habitants. Ja sabem 
que tenim una extensió de 63 km2, dos nuclis importants i 23 urbanitzacions, una taxa d’atur 
en l’últim trimestre de 26,34, ha pujat, precisament en l’últim trimestre, veníem de per sota de 
20, si no recordo malament, però en aquest últim trimestre tenim una taxa de 26,34 amb una 
població a l’estiu que s’acosta a 70.000 persones i un parc d’habitatges de 14.000, d’aquests 
ocupats un 50% aproximadament. Som el segon municipi turístic de la comarca on el principal 
sector econòmic és el turisme i, com deia abans, la crisi ens està afectant també en la pèrdua 
d’habitants. La nostra situació econòmica, molt resumidament, després el regidor, doncs, 
entrarà més a fons, estem, en aquests moments, l’Ajuntament, en un període mig de 
pagament de 5,77 dies, un rati d’endeutament del 57,32 i l’estalvi net d’un 15,93. Són dades 



realment bones. El nivell d’endeutament per habitant se situa en 880 euros, que està molt per 
sota de municipis com Cambrils, Torredembarra, Calafell, Vendrell, Reus o Tarragona i, a 
més a més, tenim una pressió fiscal per sota de la que són en municipis de més de 10.000 
habitants. Ja aquest pressupost incorpora la reestructuració, com deia abans, de les dues 
empreses que funcionen des de ja fa anys, EMOMSA i EMSA. Partim d’aquesta estructura on 
teníem les dos empreses societats anònimes i una Entitat Pública Empresarial que era 
Nostraigua, per passar a una nova reestructuració municipal, un nou escenari, en el qual es 
crea aquesta nova empresa, NOSTRESERVEIS, l’Entitat Pública Empresarial de serveis i 
obres municipals, i continuar exercint l’empresa de la gestió del [Inaudible 04:48] de l’aigua, 
Nostraigua, funcionarà igual. Efectes en el pressupost a causa d’aquesta distribució? Doncs, 
com haureu vist, es reassignen serveis a l’Ajuntament, això provoca reubicació i reassignació, 
també, de partides, comptablement parlant. Hi ha treballadors que passen de les empreses 
actuals a la EPE, hi ha treballadors que passen de les empreses actuals a l’Ajuntament, inclús 
hi ha algun treballador que passa de l’Ajuntament cap a la EPE. Això el que fa és que el 
Capítol 1, conjuntament amb l’impacte que té la valoració dels llocs de treball, doncs, ens pugi 
bastant. Els eixos bàsics del pressupost: és un pressupost que manté l’estabilitat 
pressupostària i la sostenibilitat financera dels darrers anys, a la vegada que mostra una 
prudència de la previsió d’ingressos; es continua amb la dinàmica inversora iniciada ja 
enguany, però s’intensifica aquest any exponencialment derivat del Pla d’Acció Municipal que 
es va aprovar en els últims mesos. Com ja s’ha apuntat, els comptes suposen el resultat de la 
reestructuració municipal iniciada amb incorporacions o reclassificacions de partides 
pressupostàries segons on s’assignen els serveis municipals, és a dir, si s’absorbeixen per 
l’Ajuntament o passen a la nova Entitat Pública Empresarial, NOSTRESERVEIS. En aquest 
sentit, també provoquen un increment molt important en les despeses de personal, tant a 
causa dels treballadors de les empreses dissoltes que s’incorporen a l’Ajuntament, com per la 
valoració dels llocs de treball com abans havia comentat. Els eixos bàsics: les àrees que es 
veuen més reforçades en aquest pressupost són les que conformen i formen l’ocupació i 
l’activitat econòmica, com Turisme; les vinculades a l’espai pública i les noves tecnologies, 
innovació administrativa a causa de la posada en marxa de l’administració electrònica i la 
modernització del funcionament intern de l’Ajuntament. Es manté l’esforç pressupostari 
encetat al 2016 en l’àmbit de la via pública per seguir millorant el manteniment de camins, 
zones verdes, asfalt de carrers i voreres i equipament municipal, així com les àrees més 
socials com Educació i Serveis Socials, aquestes pugen. També s’impulsa el projecte de Pla 
de Barris de la Florida a Miami, que s’incrementa la seva dotació pressupostària per portar a 
terme les actuacions de caire social i on recauen algunes inversions del nou pressupost. En 
resum, tenim un pressupost per l’any 2017 de 20.787.917,14 euros que suposa un increment 
de l’11,82 respecte l’any 2016. D’aquests 20 milions set-cents hi ha 2.536.122,32 cèntims que 
són inversions previstes i que suposen un 300,16% més respecte l’any 2016. Hem de dir que, 
des de l’inici del mandat, amb aquesta aprovació haurem programat al voltant de 10 milions i 
mig d’euros en inversió. I ara li passaria la paraula al regidor perquè entrés en detalls més 
tècnics.  

 

Sr. Gallardo: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tothom. Bé, com ja ha indicat el senyor 
alcalde, l’Ajuntament de Mont-roig ja ha finalitzat un cicle de sanejament que es va iniciar en 
els seu moment l’any 2011 amb el Pla que es va aprovar perquè tingués vigència del 2012 al 
2015. L’exercici 2016 ha estat de transició perquè, un cop finalitzat aquest Pla de sanejament, 
s’ha retornat a la normalitat i, com bé ha indicat, repeteixo, els principals indicadors que 
defineixen l’activitat pressupostària, financera i econòmica de l’Ajuntament es troben en una 
situació, francament, positiva. Així, el romanent de tresoreria assoleix els 4,5 milions d’euros 
d’acord amb la liquidació de l’any 2015. És important dir i no em canso de reiterar que aquest 
romanent, que és el sumatori històric dels dèficits i superàvits que ha tingut el Consistori, 
supera el que es va demanar, es va manllevar en concepte de mecanisme de pagament de 
proveïdors, la qual cosa és una notable excepció vers altres municipis de l’entorn. El resultat 
pressupostari del 2015 va estar de gairebé 3 milions d’euros; l’estalvi net, també s’ha 



esmentat, al voltant del 16% (15,93); el rati d’endeutament, tancat l’any 2015, 57,32%; no hi 
ha despeses sense consignació pressupostària, [Inaudible 09:38] el saldo del compte 43, 413, 
que és prou important i que és evidencia d’una bona gestió, d’una acurada gestió en termes 
pressupostaris; el nivell de tresoreria es troba en una situació raonablement folgada al voltant 
dels 2,5 milions d’euros, de fet, no ha estat necessari renovar el compte de crèdit que 
anualment es venia programant d’1,7 milions d’euros i que no s’ha fet servir mai i tot i que es 
tenia com a coixí; i el període mig de pagament que roman clarament per sota del límits 
legals. Tot plegat possibilita l’endegament d’un període de normalitat amb l’aprovació i 
execució dels pressupostos 2016 que comporta complementàriament l’inici d’un nou cicle de 
racionalització a l’empara de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 
l’LRSAL, que ha suposat la creació de la nova Entitat Pública Empresarial que substitueix 
l’activitat de les empreses públiques EMSA i EMOMSA, la definició d’una nova relació de llocs 
de treball, d’una relació que no existia, d’acord amb la normativa del “Estatuto Básico del 
Empleado Público”, la llei 5/2015 de 30 d’octubre, el canvi en la gestió d’alguns serveis 
localitzats fins ara a les empreses públiques com a instruments de tipus mercantil i que 
passen a ser desenvolupats per l’Ajuntament directament i l’adequat dimensionament dels 
departaments tant en termes de recursos humans com tècnics. El pressupost de 2017 dóna 
resposta a aquests requeriments, a aquestes qüestions, i recull perfectament la creació de la 
nova Entitat Pública Empresarial d’obres públiques i serveis, la localització d’aquests nous 
serveis a l’Ajuntament, la definició de la relació de llocs de treball, la dotació inicial de les 
inversions derivades o previstes del Pla d’Acció Municipal, el reforçament de les polítiques de 
dinamització econòmica i de suport a l’activitat empresarial i el desplegament d’actuacions de 
manteniment i millora de patrimoni municipal. Pel que fa a la creació de la nova Entitat Pública 
Empresarial, és prou recent el debat que vam mantenir al Ple ordinari del novembre, per la 
qual cosa no m’estendré en la seva consideració. Sí em vull fixar, vull focalitzar en el tema de 
la definició de la relació de llocs de treball. La definició de la relació de llocs de treball, el que 
s’anomena col·loquialment com l’RLT és un avanç indubtable en el procés de racionalització 
de l’Ajuntament. En aquest sentit, no només cal apel·lar a l’obligatorietat legal d’aquest tipus 
de document, està previst a l’article 74 de la “Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”, 
sinó a la necessitat fàctica de disposar d’un instrument efectiu de gestió de personal, com diu 
la llei. La definició de la relació de llocs de treball i, el que és igualment important, la traducció 
econòmica de la seva entrada en vigor, té un impacte real ampli a l’Ajuntament, doncs afecta 
la policia local, el col·lectiu d’auxiliars administratius, els tècnics, etcètera, tot i que, 
evidentment, en cap cas és indiscriminat. Tanmateix, aquest impacte econòmic suposa 
augmentar les partides pressupostàries contemplades al Capítol 1 de despesa, despeses de 
personal, del pressupost per l’any 2017, la qual cosa xoca frontalment amb la normativa de 
contenció del dèficit públic aprovada els anys 2011 i 2012 a nivell estatal. Per altra banda, el 
no fer res, és a dir, no aplicar les conseqüències econòmiques de l’aprovació de la relació de 
llocs de treball, un cop normalitzada la situació econòmica de l’Ajuntament i tenint en compte 
la realitat fàctica de la seva plantilla, no és per nosaltres ja una opció atesa la injustícia 
manifesta de la retribució d’una part significativa de la plantilla, el fet contrastat de que molts 
treballadors municipals estan desenvolupant tasques corresponents a llocs de superior 
categoria i que la persistència d’aquesta situació podria arribar a comportar l’endegament de 
dinàmiques de conflictivitat social i, fins i tot, judicial per [Inaudible 13:28] de la legítima 
reclamació per la part social mitjançant la jurisdicció contenciosa-administrativa. Per tant, en 
aquesta tessitura, l’Ajuntament de Mot-roig del Camp té la ferma voluntat de solucionar un 
problema que és endèmic, que s’arrossega des de fa molts anys, tot regularitzant les 
retribucions a aquells treballadors que en siguin mereixedors, d’acord a criteris objectius i 
contrastats rere un llarg treball dut a terme per una consultora externa i amb la col·laboració 
dels serveis tècnics municipals. Complementàriament cal posar de manifest que l’Ajuntament 
disposa de la capacitat pressupostària per a fer-ho. Tanmateix, arribats en aquest punt, 
xoquen els dos elements clars que ja he definit abans: la legítima retribució econòmica dels 
treballadors de l’Ajuntament d’acord amb les tasques realment realitzades i que resten 
acreditades per la relació de llocs de treball aprovada i, per una altra banda, la disciplina 
pressupostària d’acord amb la normativa de contenció del dèficit públic i, en concret, el real 



decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de medides urgents de matèria pressupostària, 
tributaria i financera per la correcció del dèficit públic on diu clarament que la massa salarial 
no es pot incrementar. Per tant, davant aquesta situació de xoc del que, entenem, dos béns 
jurídics que s’han de protegir, és a dir, la legítima retribució dels treballadors d’acord amb les 
tasques que realment desenvolupen i la contenció de la massa salarial per les mesures 
derivades de la correcció del dèficit públic, s’ha de, es planteja una disjuntiva que s’ha de 
resoldre d’alguna manera. Per tant, en un primer lloc, es va acudir als serveis jurídics de 
l’Administració perifèrica de l’Estat i es van evacuar consultes al màxim nivell, a nivell 
d’aquesta administració perifèrica, i la comunicació va ser, clarament, negativa. Ens van dir 
que no es podia superar la limitació establerta per les normatives de correcció de dèficit 
públic. Tanmateix, nosaltres creiem que també ens assisteixen altres elements que sí 
permeten aquesta excepcionalitat i permeten, evidentment, que es pugui aplicar l’impacte 
econòmic de la relació de llocs de treball. Per tant, què és el que hem fet? Hem adoptat un 
acord de compromís a fi efecte de poder tirar endavant aquest possible increment de les 
retribucions dels treballadors que en resultin mereixedors d’acord amb la relació de llocs de 
treball. I el que hem fet és recollir al Capítol 1 del pressupost una partida diferenciada on es 
quantifica de forma exacta i explícita, com a previsió inicial, l’impacte econòmic de l’aplicació 
de la relació de llocs de treball amb efecte 1 de gener de 2017. Òbviament, per fer-ho 
d’aquesta manera, suposa que aquests recursos no queden repartits a nivell individual al 
pressupost, és a dir, per treballador, tot i que, òbviament, els serveis tècnics de l’Ajuntament 
sí disposen de les quantitats individuals revisades per treballador. Contemplar, igualment, 
l’acord d’aprovació dels pressupostos per l’any 2017, la sol·licitud formada als serveis jurídics 
de la Generalitat de Catalunya, com a administració tutelar de l’administració local en la 
nostra comunitat autònoma, d’un informe vinculant sobre l’aplicació de les previsions 
econòmiques contemplades a la relació de llocs de treball tot tenint en compte que a 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp li assisteixen arguments sobrats per procedir en aquest 
sentit, com són, a tall d’exemple: que els treballadors públics afectats o estan desenvolupant 
tasques corresponents a llocs de superior categoria o, complementàriament, les seves 
retribucions poden ser perfectament modificades d’acord amb la normativa legal vigent; que la 
situació de referència manifestament injusta no pot ser perllongada sense perjudici dels propis 
treballadors públics o fins i tot del propi Ajuntament; que l’Ajuntament disposa de la capacitat 
pressupostària suficient per atendre aquesta legítima reclamació amb recursos recurrents no 
excepcionals i que l’Ajuntament de Mont-roig està sanejat tot complint satisfactòriament a tots 
els paràmetres on habitualment es mesura la seva idoneïtat financera i pressupostària. 
Davant del xoc d’aquests dos elements esmentats, és racional i fins i tot convenient, tot 
atenent a les circumstàncies absolutament excepcionals que concorren en el nostre 
ajuntament, que prevalguin, sota el nostre punt de vista, els legítims interessos dels 
treballadors públics, declarar indisponible aquesta partida de referència fins que es pronunciï 
favorablement els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, repeteixo, com a 
administració tutelar, i un cop obtingut aquest pronunciament favorable, que estem 
convençuts que ens assisteix la raó i que així serà, materialitzat en un informe jurídic lliurat 
oportunament a l’Ajuntament, procedir a la distribució de la partida de referència entre els 
treballadors afectats, tot aplicant la de revisió de la retribució amb efectes retroactius fins el 
dia 1 de gener 2017. Un altre element fonamental d’aquest pressupost és la dotació 
d’inversions com bé ha manifestat el senyor alcalde, s’incrementen d’una forma perceptible. 
Fins històricament i com l’Ajuntament es trobava en situació de sanejament, bàsicament, les 
inversions pressupostades eren, històricament, inicialment mínimes, amb la idea d’executar 
les ja pressupostades en exercicis anteriors per la via de la incorporació dels romanents o, tot 
depenent dels ajuts i programes existents i provinents d’altres administracions, el PUOS, el 
PAM, etcètera, i de la pròpia salut financera, contemplar-los en un expedient de modificació 
de crèdits específic. Això ha succeït de forma repetida a l’any 2016, com a exemple. I aquesta 
dinàmica, tot i que no es contempla amb previsió inicial del pressupostos, ha permès disposar 
d’aquells 10 milions d’inversions que ha esmentat l’alcalde com a inversions programades i/o 
executades. Així, cal esmentar l’arranjament i millora dels pavellons esportius d’1,4 milions 
d’euros que ja ha estat executada, la reposició del col·lector del Passeig del Mediterrani i 



l’arranjament del paviment del seu entorn, que està en procés d’execució, altres inversions de 
l’Ajuntament, via publica, edificis municipals i de les empreses amb 800 mil euros que estan 
executades o en procés d’execució, la millora integral de l’enllumenat públic a tot el municipi, 
el préstec IDAE, l’empara del préstec IDAE, 4 milions d’euros que està adjudicada i que és 
previst la seva execució al 2017 o la col·locació de gespa artificial als camps d’esports de 
Miami i Mont-roig amb 1,2 milions d’euros que està pendent d’adjudicació i que la seva 
previsió d’execució és el primer semestre del 2017. Els pressupostos del 2017 han volgut fer 
una excepció per primer cop i pressupostar fins a 2,45 milions d’euros. Amb així es recull el 
Pla d’Acció Municipal i s’encabeixen altres mecanismes de finançament que van més enllà de 
l’estalvi intern. I, en trobem altres mecanismes com poden ser la fixació de contribucions 
especials o l’alienació de patrimoni d’inversions reals. Pel que fa als ingressos, els capítols 
d’ingressos per l’any 2017 han estat quantificats amb el màxim nivell de prudència tot tenint 
en compte que la conjuntura econòmica encara no es pot qualificar de netament positiva, la 
qual cosa incideix significativament en el càlcul dels tributs més cíclics relacionats amb el 
sector de la construcció o les activitats també relacionades amb la transmissió de la propietat 
immobiliària. Globalment els ingressos tributaris de major importància creixen o es comporten 
de la següent manera: els impostos directes que abasten a l’IBI, l’IAE, vehicles i la plusvàlua, 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, presenten un 
creixement del 5,3%; els impostos indirectes, un decreixement del 16,48%, aquí està l’ICIO, 
impost sobre construccions, instal·lacions i obres; i les taxes i preus públics presenten un 
mínim decreixement del 0,54%. La major aportació en termes de recursos ve donada per 
l’augment dels ingressos previstos per l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
que augmenten en un 5,27... 

 

Sr. Gallardo: Continuem doncs? 
 
Sr. Alcalde: Seguirem.  

 

Sr. Gallardo: Bueno, és igual. Estàvem amb el tema de l’IBI que és el principal impost directe, 
bueno, és el principal impost de l’Ajuntament, creix 5,27%, això és derivat de l’efecte que la 
revisió cadastral i el progressiu abatiment dels coeficients reductors. Pel que fa a la plusvàlua, 
s’ha pressupostat d’acord amb la línia que porta l’impost sobre l’increment del valor de 
terrenys de naturalesa urbana, s’ha pressupostat d’acord amb la línia que està portant en els 
darrers exercicis. L’ICIO s’ha seguit el mateix criteri, bàsicament, és un criteri de projecció 
anual dels ingressos i aplicar la mitjana dels darrers tres exercicis. Cal albirar, no obstant que 
l’ICIO es comporti millor al 2017 per, sobretot, per l’aixecament dels PMU i els PAU, en el seu 
moment, i per una certa dinamització de l’activitat constructora que hauria d’arribar a la 
normalització de la situació econòmica. Per una altra qüestió, també cal esmentar que s’han 
inclòs com a ingressos les contribucions especials, que és una nova font de finançament que 
feia ja anys que no s’incloïa als pressupostos de l’Ajuntament a fi efecte de fer algunes 
inversions puntuals a la via pública, i l’alienació de patrimoni fincable de l’Ajuntament per un 
import de 500 mil euros d’acord amb operacions i en àmbits on creiem que es pot concretar 
una alienació, una venda de patrimoni avantatjosa per l’Ajuntament. Com ha esmentat el 
senyor alcalde, la pressió fiscal, els principals  indicadors de la pressió fiscal romanen en una 
situació prou raonable. Del col·lectiu de municipis que hem analitzat, bàsicament, Vendrell, 
Calafell, Reus, Tarragona, Torredembarra, Cambrils, Vilaseca, Salou i el nostre, és el darrer 
en termes de tipus d’IBI, el té més baix; és el segon que té la tarifa en l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica de 8 a 12 cavalls fiscals, és la segona tarifa més baixa; el tipus d’ICIO és 
el 4%, que és el que aplica la major part dels municipis de la nostra zona; la plusvàlua, el 
tipus de plusvàlua, la comparativa de tipus de gravamen d’1 a 5 anys és el més baix d’aquest 
col·lectiu de municipis, d’aquest grup de municipis; el coeficient màxim de situació també és 
dels més baixos, només és més baix a Torredembarra i a Cambrils. Bé, per tant, podríem dir 
que, en termes de pressió fiscal estem en una situació raonable. Pel que fa a les despeses, 



molt ràpidament, no entraré, entraré només a les grans magnituds. Esmentar que el 
pressupost de despeses i inversions de l’any 2017 s’ha plantejat emprant els criteris també de 
prudència i ortodòxia tot assegurant que la seva execució es pugui dur a terme en escenaris 
força negatius i que no es posi en risc la situació financera de l’Ajuntament. Per grans 
capítols, les novetats més importants és l’increment significatiu de les despeses de personal, 
Capítol 1, que és el més cridaner, això té una explicació. S’incrementa en un 26,56%. És 
l’efecte de reclassificació dels serveis prestats, pràcticament és el 65% d’aquest increment. 
És a dir, la nova entrada en marxa de l’Entitat Pública Empresarial i la reclassificació dels 
serveis que passen a ser desenvolupats per l’Ajuntament, els efectes econòmics de la relació 
de llocs de treball que, com els he esmentat, es troben recollits en una partida específica en 
termes de previsió inicial, és aproximadament un 28% d’aquest increment, uns 300 mil euros. 
I també s’ha considerat oportú recollir l’increment de la retribució dels empleats públics amb 
una pujada de l’1% que és el que es considera que els Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2017 recolliran. Hi ha hagut una contenció significativa del Capítol 2, de béns i serveis 
corrents, que cau amb un 5,23%. Les despeses financeres, tot i que tenen una rellevància 
molt baixa atesa la situació de l’EURIBOR, bàsicament, continuen baixant. Es redueix, 
evidentment, la dotació a empreses municipals que ara són transferències corrents a l’Entitat 
Pública Empresarial. Augmenta el fons de contingència, d’acord amb la fórmula de càlcul. Hi 
ha un fort augment de les inversions previstes que passen de mig milió a 2,5 milions, un 
316%. S’augmenten significativament les transferències de capital i es manté el ritme 
d’amortització de préstecs, retornant fins a 1,5 milions d’euros. Per concloure, bueno, quant a 
l’endeutament, volia també fer esment que, considerant tots els préstecs que s’han encara de 
formalitzar, com és el cas de l’IDAE, més el que també es reculli al pressupost del 2017, el 
rati d’endeutament assoliria, hi ha una previsió que assoleixi a 31 de desembre del 2017, el 
77,92%, lleugerament per sobre del límit màxim per sol·licitar autorització, que és el 75%, 
però clarament per sota del límit establert a la Llei d’Hisendes locals que és del 110%. Com a 
conclusions, cal dir que el pressupost recull al creació d’un nou instrument de gestió, que és 
l’Entitat Pública Empresarial, l’aprovació de la relació de llocs de treball, el sosteniment de la 
dinàmica inversora, el finançament, creiem nosaltres, normalitzat d’aquestes actuacions 
inversores amb més instruments que fins històricament només eren l’estalvi o els recursos 
aliens, un recurs a l’endeutament que segueix sent fonamental per suportar la política 
inversora, tot i que es planteja mesura manllevant un import inf erior de recursos al resultant 
de la dinàmica d’amortització de la cartera viva de préstecs. En aquest sentit, l’Ajuntament 
demana 1,1 milions d’euros i n’amortitza 1,4. Cal tenir en compte que l’Ajuntament [Inaudible 
27:17]per endeutar-se, perquè ja supera aquest 75% que he esmentat abans, però no ja per 
l’evolució del rati d’endeutament sinó per l’impacte de les amortitzacions sobre el pressupost, 
tenint en compte que al Capítol 9 hi ha la previsió que l’any 2018 assoleixi més de 2 milions 
d’euros anuals un cop hagi transcorregut la fase de carència pel préstec concedit per part de 
l’Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, l’IDAE, dotació selectiva de la despesa i 
manteniment d’un esforç sostingut. Tal com ha esmentat l’alcalde al principi, jo em sumo i sóc 
el que principalment ha de comentar aquesta situació excepcional que ha suposat un 
lliurement de la informació una mica atípic. Es va lliurar la informació numèrica el dia 12 i els 
informes no van estar disponibles fins divendres passat, això ha estat motivat, bàsicament, 
per un context summament complex i excepcional, s’ha modificat abastament la normativa 
comptable, la nova “instrucción de contabilidad de la administración local”. La posada en 
marxa de la nova Entitat Pública Empresarial ha suposat la introducció de canvis significatius, 
els d’Hisenda, els capítols de despesa 1, 2 i 4, personal, béns i serveis corrents i 
transferències corrents. Addicionalment, aquest fet ha provocat la necessitat de redactar un 
important volum de nova documentació exigida per la normativa legal vigent i la redacció de la 
nova relació de llocs de treball, l’RLT, ha requerit doblar l’esforç a l’hora de pressupostar el 
Capítol 1, perquè el tenim sense la distribució inicial esmentada i amb la distribució per si 
disposem de l’informe favorable aviat i es poden implementar les previsions de millora 
econòmica contemplades. Tot plegat ha suposat una càrrega de feina absolutament 
excepcional i una dinàmica d’exhauriment dels terminis gens habitual. En tot cas, em sumo 
als agraïments de l’alcalde i els agraeixo la seva paciència als grups de l’Oposició. Gràcies.  



 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor regidor. Dir, únicament, s’ha espatllat, segurament, el projector. 
El pressupost consolidat conjuntament amb les dues empreses és de 29.039.671 euros. 
Aleshores, l’empresa d’aigües són els 20 milions i encaix de l’Ajuntament, 4.738.000 de 
Nostraigua, i 3.513.000 de NOSTRESERVEIS. I, bé, a partir d’aquí donaríem pas a la 
intervenció dels grups. Per ordre, no sé si el Grup Mixt, per part de la FIC? Per part de 
Ciudadanos? 

 

Sr. Velasco: Buenos días. Desde Ciudadanos queríamos agradecer en primer lugar la 
atención y la disposición del señor Gallardo por atendernos. Después de consultar y estudiar 
detenidamente los presupuestos, votaremos a favor porque consideramos que están en una 
línea estable y coherente en sintonía con nuestro programa municipal. En el aspecto de 
inversiones, hay un aumento importante y equilibrado en todo el municipio, y lo vuelvo a 
repetir, en todo el municipio, que coincide con el apoyo que Ciudadanos de Miami y Mont-roig 
ha dado a este Equipo de Gobierno en inversiones tan importantes como, se ha repetido ya 
pero me gustaría recordarlas: arreglo y mejora de los pabellones deportivos de Miami y Mont-
roig, reposición del colector del Paseo Mediterráneo y asfaltado de dicho paseo, mejora 
integral del alumbrado público de todo el municipio, colocación de césped artificial en los 
campos de futbol de Miami y Mont-roig. Y, volvemos a repetir, para nosotros ha sido un punto 
importante que lo llevamos en nuestro programa municipal, este presupuesto también recoge 
bloques de actuaciones que están recogidas en el PAM —es cierto que nos hubiese 
interesado que este Equipo de Gobierno hubiese recogido más aportaciones— actuaciones 
que desde Ciudadanos le recordaremos a este Equipo de Gobierno que no se debe de 
olvidar. El presupuesto, también hay que tener en cuenta, que cuenta con el informe favorable 
del interventor del Ayuntamiento en todos sus aspectos. Como no puede ser de otra manera, 
seguiremos fiscalizando y pidiendo las explicaciones oportunas para que se cumpla este 
presupuesto. Hay un apartado en el que no compartimos, que es el apartado de Educación, 
Llar d’Infants, Formación Continua, que baja en, creo que es un apartado, baja en 28 mil 
euros. Nos gustaría que el regidor Enrique nos podría dar alguna explicación porque creemos 
que es un punto donde no debería de recortarse. Gracias. 

 

Sr. Alcalde: Gracias, señor Velasco. Antes de darle la palabra al regidor, agradecer su apoyo 
a estos presupuestos y ahora sí, Enrique. 

 

Sr. López: En realidad, el presupuesto de Educación no baja, está incrementado en, no sé si 
son cerca de unos 20 mil euros, no te sé decir exactamente la partida pero lo que tú ves aquí 
es antiguamente la Llar d’Infants estaba, la luz, el agua, el mantenimiento, material y demás, 
estaba en el Ayuntamiento, lo que se ha hecho que esta partida se ha pasado a la nueva 
empresa, la EPE. Entonces, la nueva EPE gestionará, hará la gestión integral del servicio, 
con lo cual, lo que se ha pasado del departamento de Educación, esos 26 mil euros, es para 
pagar luz, agua y gastos diversos pero el presupuesto se ha incrementado aproximadamente 
unos 20 mil euros.  

 

Sr. Gallardo: Sólo quería indicarles que con el cambio del diseño, de todo el diseño, las 
comparaciones en este ejercicio resultan singularmente complejas. En todo caso, si hay algún 
grupo que tiene alguna duda o que presenta o que tiene alguna discordancia, en todo caso, 
se lo aclararíamos a posteriori porque en muchos casos hay algunas partidas que se han 
desplazado de su ubicación habitual por los cambios de la [Inaudible 33:50], de las gestiones 
de contabilidad y administración pública, y por también los nuevos diseños de los capítulos 1, 
2 y 4 que han afectado tanto a la EPE como al Ayuntamiento. Por lo tanto, pueden surgir en 



un momento determinado algunas discordancias que llamen la atención. Si algún grupo, 
evidentemente, tiene alguna duda la recogeremos y ya se la aclararíamos a posteriori 
teniendo en cuenta, esto ya lo puse de manifiesto con motivo de la Comisión Informativa, 
cuando hicimos el dictamen, que podía haber alguna cosa extraña, eh! Gracias. 

 

Sr. Alcalde: Gracias, señor regidor. ¿Señor Velasco? Per part d’Esquerra? 
 

Sra. Aragonès: Bé, bon dia a tothom. Bé, nosaltres volem fer una sèrie d’observacions per 
argumentar el nostre vot al pressupost. En les línies estratègiques que assenyalen en la 
Memòria es diu que l’expedient de pressupostos 2017 dóna resposta entre altres, 
evidentment, entre altres assumptes, a la dotació de les inversions previstes al PAM. Bé, 
trobem que és molt agosarat i atrevit dir que s’inclouen les inversions previstes al PAM, se 
suposa que es volen referir a que s’inclouen algunes i, a més a més, de molt puntuals. També 
fa referència al desplegament d’actuacions de manteniment i millora del patrimoni municipal i 
queda com molt ambigu a què es refereixen, en fan referència de forma molt genèrica i no 
concreten ni puntualitzen a quin patrimoni. Preguntem si són el 40 mil euros de la climatització 
de la Casa de Cultura que, d’alguna manera es van prometre que s’introduiria en la subvenció 
de la rehabilitació de la Casa de Cultura i que, finalment, per no poder quadrar els números, 
no es va incloure. Comentem que el procés de consolidació i el canvi de les dues empreses 
mercantils, EMSA i EMOMSA, per la nova empresa, per l’EPE, la nova Empresa Pública 
Empresarial, ha estat la conseqüència d’un profund estudi, un profund estudi, d’anàlisi i de 
reflexió. Nosaltres, sincerament, tenim els nostres dubtes i moltes certeses que no ha estat 
així, sobretot, per la part que ja vam reivindicar una mica en el passat Ple de no fer partícips 
en els treballadors, el fet de no poder-hi participar prèviament de la seva aprovació, i pel 
traspàs de la informació. Pensem que és un dret que tenien i que, malgrat la normativa no hi 
obligui, per altra banda, sí que s’hagués pogut tenir una deferència. En els mecanismes que 
es preveuen per tal de fer front a la dotació d’inversions, afirmen que recorreran a les 
contribucions especials. No sabem ben bé per quines previsions contemplades al PAM, els 
contribuents hauran de finançar aquestes inversions, 180 mil euros en la millora de la via 
pública, i no, bueno, desconeixem una mica exactament de quins indrets estem parlant que 
afectaran aquestes contribucions especials. D’altra banda, també volen recórrer a la alienació 
de patrimoni, que no ens sembla malament, però en cap lloc es detalla quin patrimoni i si 
existeixen, en algun cas, alguns estudis urbanístics. En cas d’existir-ne, quins són? 500 mil 
euros previstos en la venda de terrenys que seran, diuen, el motor de finançament de gran 
part de la inversió, per tant, si no s’aconsegueix la venda d’aquests terrenys en un moment 
que pensem que no és òptim, evidentment, per fer aquesta venda, la inversió quedarà 
congelada. Quan fan referencia als nous equipaments en inversions, pensem que s’han 
descomptat una mica ja que es tracta d’un sol equipament amb aquest cas i, bueno, que, 
malgrat això, el defensem perquè hi vam votar a favor del Club de Mar i subvencionat al 50%. 
En la Memòria afirmen que el nivells d’ocupació al municipi es van recuperant puntualment i 
que hi ha hagut un descens de l’atur. Bé, nosaltres pensem que considerar un descens de 
l’atur el fet de que només hi ha 68 persones menys com a demandants d’ocupació de les 690 
persones que hi havia al 2015, bé, pensem que això és relativitzar molt els números sense fer 
cap favor a ningú. Tot i així, més endavant sí que reconeixen que hi ha un gran volum d’atur, 
per tant, no sabem ben bé en què quedem, si amb una cosa o una altra. La implementació de 
programes d’ajuda a les famílies hauria de ser, per tant, una gran prioritat com, pensem que 
amb un augment només del 9% no és la manera de fer-ho. La comparativa que fan de l’ICIO, 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que fa un moment el regidor hi feia 
referència, és molt singular ja que defensen el 4% comparant-lo amb poblacions de molts més 
habitants que Mont-roig del Camp. Tenim un impost molt més elevat que poblacions com 
Tarragona o Reus. I les altres comparatives, també, eh! Calafell, 24 mil habitants; Salou, 26 
mil; Vendrell, 36.500; Vilaseca, 21 mil habitants. Ens comparem amb poblacions que ens 
doblen, ens tripliquen els habitants sense comptar Tarragona i Reus. La relació de llocs de 



treball sense saber amb seguretat si es podrà portar a terme ja que ara només es fa una 
borsa a l’espera de resposta dels serveis jurídics de la Generalitat, tal com ha indicat el 
regidor, motiu pel qual l’interventor no signa. A l’expedient de pressupostos no s’aplica, no 
s’aplica els increments retribuïts de forma individualitzada sinó que només es tracta de crear 
un fons, per tant, cap garantia. No compartim tampoc l’augment de 35.466 euros que suposa 
un 33% més a Alcaldia i un imperceptible augment de 7.500 a Joventut, quantitat irrisòria 
comparada amb els 35 mil d’Alcaldia. Joventut segueix sent la gran oblidada dels 
pressupostos d’aquest Equip de Govern. Els nostres joves necessiten polítiques de joventut, 
polítiques de formació, polítiques d’ocupació. Potser en alguna part del Pla de Barris ho 
cobrirà i ho podrà cobrir però sabem tots que a priori serà insuficient. El que cal és un Pla de 
Joventut per cohesionar la relacions i establir xarxa amb tot el teixit social i econòmic del 
municipi. Seguretat ciutadana veu minvada en 7 mil euros la seva assignació  i aquestes 
conseqüències també de rebaixa ens preocupen. Un pressupost que també contempla dues 
places de personal eventual, dos càrrecs de confiança: l’existent a l’actualitat, el cap 
d’Alcaldia o Govern amb un augment salarial considerable; i el segon, encara no el coneixem, 
un cap de Turisme i Impuls econòmic. Tot el que es va enumerant i es proposa està sota 
possibilitat ja que s’al·lega la incertesa normativa i els criteris d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. L’endeutament, 78,3%, per tant, necessitem l’autorització. No tenim 
cap certesa que totes les inversions proposades s’executaran, cosa que, a la vegada, ens 
reconforta parcialment en el sentit de que aquí hi ha algú que deu fer de mur de contenció 
però compte que hem vist a l’informe de l’interventor que les seves recomanacions van per 
fixar taxes i preus públics per cobrir costos dels serveis. Pensem que l’RLT, com la creació de 
l’EPE, l’Empresa Pública Empresarial, s’ha fet massa ràpidament i que probablement disposar 
de més temps hagués estat més eficaç per pair-ho tot més correctament. Tot i així, agraïm la 
disponibilitat del senyor regidor que en tot moment s’ha ofert a passar-nos informació. Per 
incompatibilitat horària laboral nostra no hem pogut quedar, reconeixem el volum de feina 
feta, tant per part de la regidoria com també evidentment dels departaments, dels tècnics que 
els ha afectat tot aquest volum de feina. Bé, per tots aquests arguments exposats, Esquerra 
Republicana votarà en contra del pressupost. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès.  
 

Sr. Gallardo: Gràcies pel reconeixement, li agraeixo. També li agraeixo al senyor Velasco, que 
no li he dit. No le he contestado antes. Li contesto puntualment les seves apreciacions que 
em semblen perfectament legítimes. Amb el tema de les inversions, hem d’acostumar-nos a 
que el pressupost és un instrument de previsió inicial, bàsicament, és a dir, es un instrument 
que si sobretot l’analitzem com ha evolucionat històricament el pressupost fixa unes 
orientacions inicials, recull la voluntat de realitzar unes inversions però, a vegades, la realitat 
fa canviar aquest escenari. Tant l’ha fet canviar que, per exemple, l’any passat vam recollir 
500 mil euros d’inversió en els pressupost i, al final, hem concretat només 6 milions d’euros 
perquè vam incorporar el tema de l’IDAE o vam incorporar l’expedient de modificació de 
crèdits amb el tema dels camps de gespa que, per cert, vostès ens van donar suport, la qual 
cosa aprofito per agrair-li. Per tant, està bé que sigui un exercici de reflexió el que hem inclòs 
inicialment però aquesta situació pot canviar. Si existeixen, per exemple, programes de suport 
que entenem que amb el canvi d’escenari probablement es poden donar per part de 
l’Administració, de la Diputació, per exemple, o de la Generalitat o de l’Estat per promoure la 
realització d’inversions, aquest escenari d’inversions pot canviar i es pot incrementar 
substancialment. Hem recollit, vostè ho ha esmentat malament, però hem recollit una part de 
les inversions del Pla d’Acció Municipal, no totes, evidentment, totes no sé si les tenim 
quantificades en més de 20 milions d’euros, la qual cosa, això s’haurà de fer en diversos 
exercicis. I una de les qüestions que ens han fet limitar les inversions és que és demanar 
menys diners als bancs dels que li retornem a fi efecte que la posició de l’Ajuntament, 
financera, un cop agafat el préstec per fer els camps de gespa i altres inversions 



complementàries, i sobretot el tema de l’IDAE que són 4 milions, no se’ns dispari. Aquest 75-
80% ha de ser la forquilla que, tot i demanar autorització, no hem de tenir cap problema 
perquè ja, per cert, la vam demanar a l’agost pel préstec de camps de gespa i no va haver-hi 
cap problema perquè ens la donessin, doncs, creiem que ens podem sentir còmodes perquè 
l’Ajuntament té els ingressos corrents suficients per poder retornar un ritme d’amortització de 
préstecs al voltant dels 2 milions d’euros com es materialitzarà l’any 2018. Per tant, el tema 
de les inversions, bé, puc fins i tot acceptar els seus comentaris que em semblen bastant 
fixats en una realitat que vostè ha analitzat molt correctament però permeti’m també que 
l’experiència ens ensenya que els canvis d’escenaris són constants i que, en qualsevol 
moment, tant la Generalitat com la Diputació i subsidiàriament l’Estat poden instrumentar 
programes que incrementin això de forma significativa. Això ho enllaço amb el tema del 
patrimoni municipal. A veure, si hem inclòs aquesta quantitat és perquè tenim la certesa per 
operacions que s’han realitzat en el terme municipal que, permeti’m, en tot cas en privat li 
donaria més detalls perquè són qüestions que poden afectar a les dinàmiques de negociació, 
tot i que això, al final, ha d’anar a valoració del tècnic municipal i en subhasta pública, però hi 
ha operacions que s’han realitzat com esmenta la Memòria en determinats àmbits del 
municipi amb els quals hi ha hagut compra-venda de terrenys per part d’agents privats. 
Nosaltres, en base a aquest escenari i havent contactat amb alguns actors d’aquest mercat, 
hem contrastat que existeixen expectatives i interès per la possibilitat de comprar propietats 
que són de l’Ajuntament, amb la qual cosa es considera realitzable, perfectament realitzable 
aquesta partida, d’acord? En tot cas, és una previsió inicial, això pot arribar a canviar, també 
és possible, vostè ho ha dit, que això no es concreti, però en qualsevol cas estem convençuts 
que si ho hem inclòs és perquè hi ha bastantes expectatives de que això es doni i, 
evidentment, això ha d’anar a finançar inversions. La distribució, en les pàgines 10 i 11 de la 
Memòria de la regidoria, estan contemplades les inversions, evidentment, és perfectament 
opinable l’assignació dels sistemes de finançament a les inversions que es realitzaran però 
considerem que és raonable destinar-ho a la millora de la Plaça Miramar o a les millores de 
determinades millores d’àrees esportives a l’aire lliure. Es podria canviar? Sí, evidentment, 
però és una decisió que hem adoptat. Pel que fa al tema de l’EPE, bueno, jo crec que vam 
tenir un debat bastant profund el novembre passat, és opinable, com tot, el procediment que 
s’ha endegat per arribar en aquest punt. Nosaltres creiem que l’estudi que s’ha fet ha estat 
bastant profund i creiem que aquesta nova sistemàtica de gestió introduirà millores 
significatives amb l’eficàcia del grup Ajuntament. Pel que fa a la relació de llocs de treball, dir-
li a vostè i a tots que l’Equip de Govern ha arribat allà fins on pot arribar, o sigui, no ha pogut 
creuar un llindar en el qual fora relliscós. És a dir, què ha fet l’Equip de Govern? Doncs, ha 
fet, ha contractat a una empresa externa un informe per, amb consideracions objectives i 
contrastades, fixar uns nivells retributius en base a una comparació amb l’entorn de municipis 
de similars característiques i, sobretot, amb les tasques que realitzen molts dels treballadors, 
o sigui, hi ha hagut una anàlisi dels llocs de treball, tal com mana la llei, per altra banda. S’ha 
quantificat i aquesta quantificació s’ha introduït al pressupost però no s’ha pogut distribuir 
perquè existeix una normativa pressupostària que impedeix  el creixement de la massa 
salarial. Val a dir que, a l’octubre o novembre d’enguany, vam tenir una reunió a la 
subdelegació del govern, a la qual va estar la cap de Recursos Humans, el Secretari de 
l’Ajuntament, els senyor alcalde i jo mateix i els serveis jurídics de l’Administració perifèrica de 
l’Estat ens van transmetre el seu escepticisme davant de qualsevol increment de la massa 
salarial, tot i reconèixer que al nostre Ajuntament li assisteixen situacions molt puntuals que 
fan mereixedores que, de forma individualitzada, tot i que afecta a col·lectius, repeteixo, com 
policia local, auxiliars administratius, determinats tècnics, siguin mereixedors d’una revisió 
salarial àmplia. Sobretot, el que hem fet, estem convençuts de que aquest bloqueig o aquesta 
impossibilitat d’incrementar la massa salarial, primer, és una clara invasió de l’autonomia 
local, o sigui, no estem d’acord, per què? Perquè, escolti, hi ha una cosa que es diu 
autonomia local però és que, a més a més, nosaltres ho podem recollir al pressupost, ho 
podem finançar, ho podem finançar, és a dir, nosaltres, si no hi hagués aquest impediment 
legal, nosaltres l’1 de gener ho podríem aplicar amb tota llibertat, a més ho tenim quantificat i 
ho tenim justificat. Què és el que ens diu el senyor interventor amb molt bon criteri, acceptat 



evidentment per l’Equip de Govern? Doncs, que no podem incomplir la llei, o sigui, hi ha una 
llei, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que diu una cosa però hi ha una normativa 
pressupostària que en diu una altra. Clar, si nosaltres i l’interventor, amb molt bon criteri, ens 
adverteix que aquesta situació no es concilia a la normativa pressupostària, algú podria 
arribar a dir que l’Equip de Govern incompleix la normativa, aquesta normativa i això pot 
donar, és entrar en un terreny molt relliscós. Per la qual cosa, no es fa la distribució 
individualitzada tot i que, vostè ja ho sap i ho comprendrà perfectament, està ja distribuïda, o 
sigui, aquests 300 mil euros estan distribuïts d’acord amb el que diu l’RLT. I què es fa? 
Doncs, es diu a l’administració tutelar: “Escolti, miri, nosaltres estem en una situació molt 
peculiar, nosaltres som un municipi sanejat, ho podem pagar, ho podem finançar, ens trobem 
amb treballadors que estan percebent retribucions salarials clarament per sota de llocs 
equivalents d’ajuntaments de tipologia equivalent, de població similar al voltant i, a més a 
més, tenim una situació de greuge important que hi ha treballadors que estan desenvolupant 
tasques de superior categoria i estan sent retribuïts per sota d’això. L’estatut dels treballadors 
és molt clar que això seria mereixedor automàticament d’una revisió salarial. I advertim, fins i 
tot, que, escolti, això ens pot generar una conflictivitat social i fins i tot judicial perquè, escolti, 
legítimament algun treballador o alguns treballadors poden sentir-se perfectament legitimats 
per interposar un recurs contenciós-administratiu a l’Ajuntament i seria bastant curiós que hi 
hagués una sentència favorable [Inaudible 52:05] a l’Ajuntament i l’haguéssim de complir 
perquè hi ha un principi a l’ordenament jurídic espanyol que les sentències són d’obligat 
compliment.” Per tant, és una situació bastant curiosa i crec que, fins i tot, encetarem una via 
que altres municipis es podran sentir perfectament concernits. Ja veurem com acaba. 
Nosaltres estem convençuts de que la Generalitat, els serveis jurídics, ens donaran la raó, 
sobretot perquè aquesta normativa de congelació salarial tenia molt sentit a l’any 2011, 2012, 
2013 però hores d’ara que, sobretot, l’administració local ha fet un esforç extraordinari de 
sanejament i el nostre ajuntament és un exemple claríssim d’aquesta situació, no té aplicació 
real perquè nosaltres mantenim l’equilibri pressupostari, mantenim la sostenibilitat financera 
aplicant la relació de llocs de treball. No em vull allargar, en tot cas, si m’he deixat alguna 
cosa ja li respondria més endavant, pormenoritzadament. En tot cas, agrair-li el seu to 
d’intervenció que ha estat força constructiu i força, i demostra que vostè està treballant 
moltíssim la documentació que li hem facilitat la qual cosa sempre ens honora de tots aquells 
que tenim la responsabilitat de presentar-la. Moltes gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor regidor. 
 

Sra. Aragonès: Perdoni, falta el tema de l’ICIO? Sí? Gràcies. 
 

Sr. Gallardo: Sí, li contesto. A veure, l’ICIO és el tipus impositiu, vostè ho ha esmentat 
clarament, és comparativament més alt en altres indrets. Li diré, faré...dos, sí, més alt. 
Comparativament, sí, nosaltres tenim, en ajuntaments més grans, com vostè ha esmentat, el 
tenim igual, el 4%, correcte. És això el que em pregunta, no?  

 

Sra. Aragonès:  Bé, jo, a mi el que me sembla és que tenim aquest impost molt més elevat de 
poblacions amb habitants, amb població molt més menor. És a dir, el nostre impost és 
superior... 

 

Sr. Gallardo: El 4%. 
 

Sra. Aragonès: Aquest impost es compara amb poblacions que per números d’habitants... 



 
Sr. Gallardo: Més grans... 
 
Sra. Aragonès: No tenen cap, o sigui, cap tipus de semblança en el nostre. 

 

Sr. Gallardo: D’acord, val.  
 

Sra. Aragonès: I és superior. És igual, del 4%? 
 
Sr. Gallardo: És igual. 

 

Sra. Aragonès: Però poblacions amb, que ens doblen, ens tripliquen, ens quadrupliquen el 
nombre d’habitants és inferior que el nostre? 

 

Sr. Gallardo: Correcte. Li contesto. Bueno, li contesto, en tot cas, comento. No sé si li podré 
donar satisfacció. A veure, el tipus del 4% roman inalterat, si no m’equivoco, des de l’any 
2007, aproximadament, no s’ha alterat. L’ICIO, històricament, impost de construccions, 
d’instal·lacions i obres, quan hi havia un gran volum de construcció en aquest municipi, els 
anys del boom, era una importantíssima font de finançament i, fins i tot, va arribar a nivells 
recaptatoris superiors al milió i mig, dos milions d’euros quan la recaptació de l’IBI estava per 
sota dels 4 milions, li parlo del 2005, 2006, 2007, quan l’IBI estava molt més baix, la qual cosa 
feia que aquest Ajuntament tingués una estructura de finançament una mica coixa en el sentit 
de que l’ICIO és claríssimament, d’acord amb la llei, un impost no recurrent, és extraordinari 
perquè depèn de l’activitat constructora i, en canvi, l’IBI, que és un impost recurrent que cada 
any se paga, doncs estava molt més baix. La trajectòria amb el Pla de sanejament ha estat 
tota la contrària, l’ICIO  s’ha desplomat per la via de la manca d’activitat que, fins i tot enguany 
i és clar perquè els números hi són i els estats de liquidació es poden demanar, quedarem 
lluny de l’objectiu que teníem marcat de la partida pressupostària que estava en 200 mil 
euros, justet, justet arribarem als 120 mil perquè ha estat un any excepcionalment baix. Per 
tant, repeteixo, aquest impost era molt important en el seu moment i el tipus impositiu es va 
quedar inalterat durant molts anys i no l’hem tocat. No l’hem tocat perquè, a més a més, 
creiem que no tindria cap impacte hores d’ara tocar-lo, primer, perquè el pes de la recaptació 
sobre el total dels impostos directes i indirectes és molt baix i, evidentment, si hi hagués una 
reactivació del sector de la construcció sí que ho notaríem d’una forma important i podríem 
recaptar d’una forma significativa. És evident que és alt però un altre element que cal introduir 
és que molts d’aquests municipis a banda, com el nostre, a banda d’aplicar l’ICIO, apliquen la 
taxa. O sigui, hi ha una taxa sobre l’activitat constructiva que s’ajunta amb els dos cantons. 
Caldria veure per analitzar la pressió fiscal global sobre l’activitat constructora quin és el 
sumatori de l’efecte entre l’ICIO i la taxa, a vegades ens sorprèn...eh? [Inaudible 56:53] Pues 
ho farem, sota el seu requeriment, ho farem i els hi passarem la informació i, si convé, l’any 
vinent espero que hi hagi debat d’ordenances, no hi ha hagut... i podríem introduir algun 
canvi. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor regidor. Jo també li contestaré alguna de la seva intervenció. Ha 
comentat que no se li ha donat suficient informació als treballadors per tal de, el procés que 
s’ha seguit amb la fusió o la creació de les noves empreses, els treballadors han estat 
informats puntualment des d’un inici, des de que es va prendre la decisió de la fusió i el 
procés ha seguit el seus tempos i, quan estava definit ja quins eren els serveis que passaven 
a l’Ajuntament i quins es quedaven a l’empresa, se’ls va comunicar. No sé d’on treu que no 
han tingut informació els treballadors quan en tot moment han estat informats. Comenta 



també que no diem o que no es diu on s’apliquen aquestes contribucions especials. Aquí hi 
ha diferents intervencions o diferents qüestions que vostè, es podien haver resolt a la 
Comissió informativa o en el... L’oferiment que ha fet el regidor en diferents ocasions a vostè, 
finalment no han pogut per temes d’horari però es podrien haver resolt sense cap problema 
en les Comissions aquesta informació. Aquestes contribucions s’apliquen en una zona de 
Miami on no hi ha voreres, no existeixen voreres, és una zona urbana però no existeixen 
voreres. Històricament, tant a Miami com a Mont-roig, quan s’han de fer voreres s’apliquen 
contribucions especials i està previst en aquest sentit. Parla també, doncs, que no hi ha, crec 
que això ja li ha contestat una mica el regidor, en el sentit que aquest mig milió d’euros de 
previsió de venda de les parcel·les i ha fet esment de que, clar, si no es venen no podrem fer 
aquest projecte. Si no es venen les parcel·les no podrem fer això, si no ens donen el crèdit, 
no podrem fer les inversions i si no tenim els ingressos que no estan previstos, tampoc 
podrem fer altres despeses, no és només en això, d’acord?  Com ha explicat molt bé el 
regidor, tot indica que això es produirà. Ha comentat també que li sembla molt poc un 
augment del 9% en apartat de l’àrea de Serveis Socials respecte l’any 2017. El que passa és 
que si vostè agafa des de l’any 2015 que ja hi va haver un augment, d’un any per l’altre, de 30 
mil euros més les modificacions que s’han fet aquest any, un de 13 mil euros per temes de 
vivenda i un altre de 20 mil per temes d’ajudes per tema d’aigües, realment no estem parlant 
d’un 9%  sinó que és bastant més, a part d’aquest 9%. Comenta també el fet de que Alcaldia 
pugi un 35%, perdó, 35 mil euros, en aquest sentit, dir-li que aquesta pujada ve donada, per 
una part, 10 mil euros del fons de contingència i, després, que aquí s’han aplicat també unes 
partides que no haurien d’estar en aquesta regidoria, en aquesta alcaldia, que és els punts de 
càrrega dels cotxes elèctrics, d’acord?  L’àrea d’Alcaldia varia molt poc. Sí que és cert que, i 
això si volen vostès en el proper Ple ens diuen “escolta, anem a aclarir aquestes àrees, quan 
pugen concretament en base a la comparació del que passa a un costat i el que passa a 
l’altre” i veurà que no hi ha augments considerables. En les que no tenen d’haver i en les que 
n’hi ha veuran que sí que n’hi ha. Per part de, ha comentat que Joventut és la gran oblidada, 
no és ben bé així. Ha fet esment del tema del Pla de Barris, dintre del pressupost de l’any 
passat ja estava previst, això s’està licittant en aquests moments, un programa de, crec que 
són uns 30 mil euros. Si això surt, està pendent d’adjudicar-se, dedicarem aquests recursos a 
la zona de Miami del Pla de Barris i els recursos actuals que s’estan duent a terme a tot el 
municipi es traslladaran. O sigui, el que farem és potenciar no únicament, doncs, aquesta 
regidoria a la zona del Pla de Barris sinó a tot el municipi per aquest programa de Pla de 
Barris que com deia ja està en marxa. Ja està, jo crec que li he contestat. El tema dels 
càrrecs de confiança, hi havia dos càrrecs de confiança en el pressupost anterior del cap de 
gabinet i del gerent. S’ha cregut oportú mantenir, evidentment, el cap de gabinet i optar per la 
possibilitat de buscar una figura més tècnica per l’àrea de Promoció econòmica i Turisme. Els 
podrà agradar més o menys, això ens ho permet fer la llei, no estem incomplint absolutament 
res i són decisions que, bueno, al final són decisions que pren l’Equip de Govern perquè creu 
que és el més interessant. Gràcies. 
 
 
Sra. Aragonès:  Si em permet només una puntualització. Quan vostè fa referència a que jo 
tots aquests dubtes o aquestes observacions les puc fer arribar o les havia d’haver fet arribar 
anteriorment a la Comissió informativa o bé adreçar-me al regidor, jo, em sembla, que a la 
meva intervenció ja he agraït al senyor regidor la seva disponibilitat, és un tema 
d’incompatibilitat laboral. Si les Comissions haguessin estat previstes a la data que 
s’haguessin hagut de convocar pel reglament orgànic municipal, jo hagués pogut anar-hi, 
probablement alguns dubtes els hagués pogut traslladar en el seu moment. Pel tema del 
volum de feina, es va passar al dilluns, no?, aquest dilluns, em sembla, el 19 es van fer les 
Comissions, estaven fora d’horari de convocatòries, per tant, a mi m’és impossible assistir-hi, 
per tant on millor que no és el Ple per poder debatre i per poder preguntar si tenim algun 
dubte. Gràcies. 

 



Sr. Alcalde: La documentació la van rebre el dilluns passat, tal com ens vam comprometre. 
 
Sra. Aragonès: No, perdoni, divendres.  
 
Sr. Alcalde: La convocatòria de la Comissió sí que va ser divendres però dilluns de la mateixa 
setmana anterior ja es va enviar a tots els regidors els números grans. Bueno, escolti’m sí... o 
no. Tots els, tot el pressupost se’ls va enviar, faltava un informe, d’acord? Sí, bueno, però 
amb aquella informació aquests dubtes que... Escolti’m, que jo no vull ni molt menys justificar 
res de que no... Escolti’m, jo crec que la informació la tenien el dilluns i, si no han pogut, jo 
tampoc li he dit que podia, no han pogut però hagués estat bé aquestes coses se li podrien 
haver aclarit sense cap problema. No ha pogut ser, pues, bueno, escolti’m. 

 

Sra. Aragonès:  Pensi que jo aquest tema no l’he tret en cap moment, eh! És a dir, jo en cap 
moment en la meva intervenció he dit que les Comissions han canviat d’horari per la qual 
cosa això ha fet que nosaltres no haguéssim pogut..., no. Jo he tingut en compte i, a més a 
més, ens fem el càrrec del volum de feina, repeteixo, que s’ha hagut de retrassar tot una 
mica. No l’he tret el tema, val? Vostè em retreu que jo he fet algun tipus d’observació i 
pregunto un tema i que això ho havia de fer a la Comissió, aleshores, clar, jo m’he de justificar 
perquè no vaig fer-ho a la Comissió. Vull dir, en cap moment... 
 
Sr. Alcalde: Jo el que li comento és que, vostè ho sap, el dilluns dia 12 van rebre tota la 
informació o pràcticament tota la informació, ja aleshores, se’ls va dir: “Escolteu, qualsevol 
dubte, penseu que les comissions...” Vaig trucar personalment als caps, als portaveus dient: 
“Es retrassa per aquest motiu però si voleu ja podeu parlar amb el regidor que està en total 
disposició.” Es va, bueno, creiem que vam donar totes les facilitats perquè tots els dubtes que 
poden... 

 

Sra. Aragonès: És que jo no li nego això. Perdoni, eh! Senyor alcalde. Jo en cap moment, en 
cap moment, a més a més, vull recalcar-ho, en cap moment vull dir que se’ns ha negat 
informació... 

 

Sr. Alcalde: No, si jo tampoc ho estic dient això. Simplement li he fet l’argumentari aquest... 
 

Sra. Aragonès: Doncs no l’estic entenent, perdoni. 
 
Sr. Alcalde:  Val. Home, jo li he fet el comentari que el tema de les contribucions especials se 
li podria aclarir perfectament bé a la Comissió i que el tema de les pujades, d’aquestes 
diferències també se li podia haver aclarit en qualsevol moment. Ja està. Jo no he dit res més. 
Vostè és quan m’ha dit que no ha tingut temps, que és incompatible, pues, bueno, ja està. 

 

Sra. Aragonès: No, no, no. Perdoni. No he tingut temps. Jo només... 
 

Sr. Alcalde: No passa res, el seu horari és incompatible. 
 

Sra. Aragonès: Jo només he dit que la informació la vam tenir aquest divendres passat amb la 
Memòria i l’informe del interventor el divendres i m’ho ha fet dir vostè perquè jo, a la meva 
intervenció, no he retret cap tema de... 

 



Sr. Alcalde: Escolti’m, no és un retret, no està fet de retret. La informació l’ha tingut quan l’ha 
tingut, que era el divendres. Jo li he dit: “Escolti’m dilluns ja teníem pràcticament tot el gruix de 
la informació i divendres van tenir els informes.” Des de divendres i abans de tindre’l ja els 
vam dir “escoltin,  poden...” El mateix divendres vam tenir les empreses, el regidor [Inaudible 
1:07:13] escolti, després de les empreses poden, sinó a la tarda, ahir a la tarda va estar el 
regidor tota la tarda a disposició, ja està, escolti’m, res més. Deixem-ho aquí. Per part de 
Convergència? 
 
Sr. Chamizo: Bon dia a tothom. Primer el que faré de part meva i dels meus companys del 
grup municipal serà agrair la gran tasca feta pel departament d’Intervenció, treballadors i 
regidors, per la confecció d’aquest pressupost que, vist el que s’està veient avui, com s’ha 
anat desenvolupant, doncs, ha sigut una mica especial. Ens hagués, la veritat és que ens 
hagués agradat tenir més temps per analitzar el pressupost però, torno a dir, les 
circumstàncies extraordinàries que s’han produït, la fusió de les empreses i demés, doncs, 
per nosaltres ha sigut una mica limitat però, bueno, la veritat és que des del dia 12, com ha dit 
el senyor alcalde, tenim la informació i l’informe el divendres, doncs, bueno, hem pogut fer, 
més o menys, una mica d’anàlisi que ara, més que tot, l’exposarem. Bé, analitzant aquest 
pressupost el que, bueno, no ens xoca perquè ja ho sabíem, és que per segon any consecutiu 
torna a augmentar el nostre rebut de l’IBI. Com molt bé ha dit el senyor regidor d’Hisenda, 
entre el 5 i el 6% de mitjana, no? I com figura a l’informe de l’interventor, no? Pensem que per 
moltes famílies el límit de la pressió fiscal ja ha arribat al seu tope i veient el volum d’inversió 
que vostès volien assumir, també pensàvem que una part d’aquest percentatge que s’utilitza 
pel càlcul de l’impost, d’aquest impost de l’IBI, doncs, es podia, diguéssim, haver tocat perquè 
tenim encara dos anys i mig més de mandat per poder fer o pràcticament complir totes les 
propostes que hi hagi al Pla d’Acció Municipal. També tenim que dir que a nosaltres el que 
ens interessa és la pressió fiscal que pateix Mont-roig i Miami, està bé que siguem el 
percentatge més baix a nivell de l’entorn però el que ens interessa és el nostre municipi, el 
que paguin a Cambrils o paguin a Calafell o paguin a qualsevol altre lloc, la veritat és que no 
ens interessa. També hem estat observant que estarem al cas, suposo que els ingressos 
provinents de l’impost de l’ICIO, [Inaudible 1:09:43] llicències urbanístiques, esperem que es 
destinin realment a inversions i no a despesa corrent com s’ha fet algun any, no? També, 
analitzant aquest pressupost, ens hagués agradat, d’una vegada per totes, perquè tenim dos 
plans d’ocupació fets, doncs, que almenys dotar una partida definitiva, és a dir, no ens agrada 
el sistema de —sé que ho tindran en ment per fer-ho al 2017— però no ens agrada agafar 
recursos del sobrant, del Capítol 1, per fer aquest Pla d’ocupació que normalment s’està fent i 
s’està portant a terme, d’acord? Després també hem vist, tal com ho ha explicat el senyor 
López, que potser aquest pressupost del 2017 entre la fusió de les empreses i tal potser 
encara no tenim ben clar el que puja i el que baixa en comparació del 2016 i 2017, per tant, 
no sé si lo que ara jo exposaré va en aquesta consonància o no, jo crec que va, però... 
Referent a Promoció econòmica, crec, veient les partides, que disminueix un 5%, d’acord? I, 
per tant, això tampoc no ens agrada, és a dir, això, com hem vingut, diguéssim, durant aquest 
any i mig, quasi dos anys de mandat que portem, reclamem més partida als polígons, 
reclamem més ajuda al comerç local i reclamem més ajudes a les persones i emprenedors. 
Després, tocant un tema d’Educació, el que sí que hem vist és que, per exemple, l’ajut de 
llibres passa de 50 mil euros a 25 mil. Es rebaixa un 50%, no? I, a més, el que sí, no hem 
trobat dins el pressupost és que hi ha una partida concreta de la compra de material digital 
per les escoles, pensem que és un tema important avui en dia tal com està avançant la 
tecnologia que els nostres alumnes de les escoles puguin anar agafant aquesta dinàmica 
digital, d’acord? Parlem ara de, seguim amb Educació, tampoc hem trobat, degut als últims 
aconteixements que s’han produït al municipi, doncs no hagués estat malament que el 
departament d’Educació hagués destinat una dotació com a ajuda i complement als alumnes 
que tenim al municipi pels treballs de recerca i investigació que han estat fent últimament i 
que han provocat, la veritat, diferents èxits a nivell educatiu en el nostre municipi, d’acord? I 
tornant al Turisme, ens agrada la partida de 40 mil euros de senyalització, ens agrada, és un 
tema que nosaltres ho portàvem al programa, creiem que era insuficient però, poc a poc, 



veiem que s’està destinant recursos en aquest aspecte i l’increment de Promoció turística 
també hem vist que puja. El que passa és que no acabem de veure clars, suposo que algú 
ens ho haurà d’explicar algun dia, el Club de Mar, és a dir, destinar 275 mil euros al Club de 
Mar. Entenem que a nivell nàutic necessita una  millora però creiem excessiu aquest import 
de dotació i, més que tot, veient l’informe que ens va passar quan es va aprovar, em sembla 
que a l’abril, aquest Club de Mar. A més, vull remarcar que aquest Club de Mar no està en el 
PAM, és una inversió important i no està introduït en el PAM. [Inaudible 1:13:35] Eh? Bueno, 
jo he mirat el PAM i aquí no surt el Club de Mar. Si vostè ho troba, la convido a sopar. Eh! Val, 
a sopar o lo que sigui. Mira-ho si us plau. Jo no ho he sabut trobar. Potser estic equivocat, si 
ho troba, pues, doncs, demanaré disculpes però jo no sé, potser... Això com a Club de Mar... 
Bueno, però no, no, aquí parlem de Club de Mar, 275 mil euros. Val, bueno, jo no ho he sabut 
trobar però no passa res, d’acord? Després també he vist encara que a la Junta de Portaveus 
em sembla que els senyor alcalde va comentar algo del Mas Miró, deia de començar a fer 
coses ja, no?, al Mas Miró, crec que no hagués estat de més posar també, igual que ho fan la 
Fundació, una mica de partida per anar donant-li ja embranzida a aquest projecte que 
pensem nosaltres que interessa a tot el municipi. També el tema de Festes s’incrementa, 
d’acord? El que passa és que m’ha sobtat una mica, no sé si estic equivocat o no, això potser 
m’ho dirà el senyor regidor d’Hisenda, que dins, diguéssim, dels paràgrafs o epígrafs de 
l’apartat de Festes, n’hi ha moltes que no estan, diguéssim, definides i estan dins el paràgraf 
132. No sé si això s’ha fet per anar jugant i passant diners d’una partida a una altra sense 
necessitat de fer modificació de crèdit, d’acord? I, ara, i el regidor d’Esports, no sé, suposo 
que, bueno, jo no ho he vist, però entre tants pressupostos d’empreses i demés, si la Eternal 
Running aquest any es farà. Jo no he trobat cap partida referent a la Eternal Running. De 
totes maneres, ja que estem aquí, li fem un prec de que es tornin a replantejar aquesta cursa 
perquè ens sembla que no, per les informacions que nosaltres tenim, no ha estat gaire 
rentable i encara estem esperant el resultat de l’enquesta que es va dir en un Ple que es 
portaria aquí per veure l’activitat, sí, l’activitat econòmica, bueno, no, no, no s’havia portat 
aquí i encara l’estem esperant. Bé, referent al capítol d’inversions hem de fer una petita 
apreciació que ull amb el tema de la financiació, no? Perquè, bueno, vam començar el 
mandat amb un 49% d’endeutament i, tal com molt bé ha dit el regidor d’Hisenda, acabarem 
el 2017 prop del 80, d’acord? Hem de dir que no, que a nosaltres no ens agrada que es 
vengui el patrimoni, pensem que té suficients recursos l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
per a fer les inversions que calguin sense tenir que arribar a vendre aquest patrimoni, no? Ens 
alegrem l’embranzida que donarà el Pla de Barris. La veritat és que jo vaig ser regidor i no 
vaig poder destinar molts recursos en aquest Pla de Barris però el que sí que veiem és que 
s’ha dotat molta obra que és necessària i no hem sabut trobar si, és a dir, hi ha molta 
diferència entre el que es vol fer d’obra i partides destinades a polítiques socials i demàs 
dintre del Pla de Barris. Suposo que si es pot arribar a fer més partides d’aquestes, nosaltres 
com a grup municipal els hi agrairíem. També, hem de tenir en compte que, bueno, no ho 
explica aquí a l’informe, en cas que no s’arribi, la Generalitat no pugui fer front a aquest 
pagament del 50% de les inversions que farà el Pla de Barris com les pensen fer? D’acord? I, 
per últim, ens preocupa el Capítol 9 dels passius [Inaudible 1:17:53] financers, com s’ha 
explicat abans. Hem estat mirant l’informe del senyor regidor d’Hisenda i de l’interventor i 
veiem que, si no anem equivocats, que al voltant del 2017 ens tornaran 1,5 milions d’euros 
però lo preocupant per nosaltres, pel nostre grup, és que al 2018 hi ha, degut, diguéssim, a 
l’acceleració d’amortització, haurem de fer front a una amortització de pràcticament 2,5 o 2,6 
milions, més o menys, a veure, són els números totals que estem utilitzant nosaltres, no? I 
esperem que aquest volum d’amortització que es pagarà, al final, el ciutadà no acabi pagant-
lo, d’acord? I creiem que i esperem que això no provoqui un estrangulament pressupostari. 
També lo que, dir-li que dins del, hem analitzat el pressupost, no amb tota la profunditat que 
voldríem, però, bueno, tenim el temps que ens marca la llei, d’acord?, per tornar-lo a analitzar 
i el nostre grup presentarà esmenes, d’acord?, sobretot intentarà que aquestes esmenes 
vagin lligades i dedicades a intentar baixar la pressió fiscal dels nostres conciutadans. 
Pensem que en aquets aspecte ja n’hi ha prou. A veure, nosaltres, són els seus 
pressupostos, no són els nostres i, li haig de ser sincer, de veritat, ara dirà que “bueno, està la 



porta del meu despatx oberta, que està la porta de l’Ajuntament oberta” però quan vostè em 
va trucar retrassant la Comissió informativa i va dir que podíem parlar amb el regidor 
d’Hisenda i, si se’n recorda, jo li vaig dir “ostres, m’hagués agradat parlar amb vostè, 
realment, d’aquests pressupostos”, diguéssim, per trobar un punt d’entesa entre vostès i 
nosaltres perquè poguéssim donar una aprovació a aquests pressupostos d’aquest 2017. 
Gràcies.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Suposo que vol contestar el regidor d’Hisenda, el de Festes, tothom. 
 

Sr. Gallardo: Jo ho faig molt ràpid. 
 

Sr. Alcalde:Vinga. 
 
Sr. Gallargo: Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Chamizo pel seu agraïment. Li contesto 
ràpidament perquè suposo que altres companys volen intervenir. En el tema, jo entraré en els 
termes més generals. Pel que fa a la recaptació de l’IBI, bé, la revisió cadastral segueix 
funcionant, és un increment de la pressió fiscal, sí perquè es materialitza un increment de les 
valoracions i es van abatint els coeficients derivats de la regulació dels increments que és un 
tema una mica complex però que, bàsicament, el que ens fa és que l’increment que es va 
pressupostar, o sigui, base imponible any 1, base imponible any 10, això el que es fa és: el 
diferencial de quota tributaria es periodifica en 10 anys i això suposa aproximadament uns 
400 mil euros més cada any que va ingressant l’Ajuntament per l’efecte de la revisió 
cadastral. Aquest Ajuntament té un gran problema i a ningú se li escapa. Aquest Ajuntament 
viu, entre cometes, de l’IBI, la taxa d’escombraries, no, però la taxa d’escombraries serveix 
per pagar el servei d’escombraries en un municipi molt complicat de netejar —però això en tot 
cas el senyor Redondo ja els hi faria una anàlisi més profund que em consta que ho coneix 
molt millor que jo— IBI, el fenomen de la plusvàlua és un fenomen bastant curiós i està 
materialitzant-se en altres municipis pels efectes de les [Inaudible 1:21:55] amb pagament, 
pels efectes de les alienacions de patrimoni dels bancs, etcètera, doncs, està creixent d’una 
forma significativa. Tot i que és un impost que té una gran polèmica al darrere perquè es diu 
increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana i, a vegades, els contribuents 
manifesten que hi ha hagut decrements de valor i, en canvi, a l’Ajuntament, no aquest, tots, 
els està girant. S’aguanta IBI sobretot, subsidiàriament, plusvàlua i vehicles i, després, la 
participació de tributs de l’Estat. El nostre IAE és mínim comparat amb Vandellòs i 
l’Hospitalet, Cambrils, Vilaseca, Salou, és mínim, tenim molt poca activitat econòmica 
malauradament, molt poca activitat econòmica i, si en tenim, tenim molta petita i mitjana 
empresa que no tributa en concepte d’impost sobre activitats econòmiques i les altres taxes, 
pues, tenen un pes poc rellevant. I l’ICIO, que era el gran recurs històric d’aquest Ajuntament 
amb els anys bons, doncs, tot i que comparativament i no ho puc negar, tenia un tipus 
impositiu més alt, com que no es fan obres, doncs, no es recapta. Inclús amb el càlcul que 
vam fer ens ha salvat perquè hem agafat una metodologia objectiva de pressupostar. 
Inicialment vam agafar recaptació 2014-2015 i escenari de recaptació 2016, al 2016 l’ICIO 
s’ha comportat molt malament, molt malament, i per això baixa. Clar, si només tens... Per cert, 
la participació de tributs de l’Estat, si vostè ho analitza, l’Estat ha retallat, ha retallat 
significativament, un cop més som les administracions locals les que patim els processos 
d’austeritat dels governs, som l’actor més feble de tota la pel·lícula. Pegar pals als 
ajuntaments és molt fàcil. Només es poden queixar els dos grans, els demés som massa 
petits. I si vostès es fixen amb la quantificació dels ingressos, la previsió inicial de 2,3 milions 
al 2016 i de 2 milions al 2017, o sigui, 312 mil euros menys que l’Estat ens ingressarà en 
concepte de participació de tributs. Clar, “con estos mimbres, poco cesto se puede hacer”, 
no? Si tenim poc recorregut i, clar, al final si es volen tornar crèdits perquè es vol fer inversió, 
es vol fer una mica de despesa —que jo considero que és legítim perquè necessitats, aquest 



municipi en té moltes— doncs només ens queda el tema de l’IBI, de la revisió cadastral. Jo 
entenc que costi molt però és que... A més a més, fins i tot recupero un argument i acabo amb 
aquest tema, que vaig fer servir amb el Pla de sanejament. Tot i que tots els que estem aquí 
el paguem perquè la majoria, tots som propietaris, d’alguna forma, també fem que molta gent 
que té segones residències contribueixi fiscalment al nostre municipi amb la qual cosa 
repartim una mica, escampem una mica la solidaritat amb lo qual, pues, bueno, si tinguéssim 
que agafar impostos i taxes que només pagués la població d’aquí, encara l’apel·lació fiscal 
seria més punyent. L’IBI és l’únic recurs. Ha esmentat vostè l’ICIO, evidentment, l’ICIO està 
catalogat com un tribut irregular, no recurrent, això ha d’anar o per finançar inversions o per 
finançar programes de despesa no recurrent, aquesta és la idea. Tema de Pla d’ocupació: 
entenc la seva inquietud, és un mecanisme que estem fent servir a fi efecte de no constrènyer 
encara més les partides de despeses ordinàries. Si ara jo, bueno, el departament d’Hisenda o 
l’Equip de Govern hagués de posar 110, 120, 130 mil euros que és el que ve a ser la previsió 
d’un Pla d’ocupació, doncs, hauria de sortir d’escanyar partides bàsicament del Capítol 2 i 
Capítol 4. Com sabem que estadísticament es materialitza l’existència de sobrants a partir de 
determinats mesos de l’any, sobretot del Capítol 1, doncs, preferim aquest sistema de 
pressupostació que potser més, si vostè, més oportunista o, fins i tot, més groller però ens 
serveix per no escapçar les altres àrees i com sabem que es produeix aquest sobrant, doncs, 
ho fem servir. El tema de Festes, efectivament, hi ha un sol programa a diferència d’altres 
anys anteriors, però vostè ha esmentat, home, el tema de la Generalitat, del finançament, el 
tema del Pla de Barris. Sí, el mig milió d’euros, bueno, clar, aquí ara tenim la sort de que 
l’Agència Catalana de l’Aigua està pagant amb certa celeritat. Què esperem? Bàsicament, 
agafar la tresoreria i quan hàgim executat el col·lector, que és tresoreria pura i dura, no és 
partida pressupostaria, aplicar-la a l’execució del Pla de Barris perquè entenem que mentre 
no es resolguin altres temes més [Inaudible 1:27:01] i que ara no entrarem perquè no és el 
nostre, la Generalitat seguirà dilatant molt el pagament tot i que, repeteixo, l’Agència Catalana 
de l’Aigua ens està sorprenent que està liquidant amb rapidesa. Tenim un altre problema que 
és ara estan certificant els pavellons, col·loquialment, el que és el Pla Unificat d’Obres i 
Serveis de Catalunya, bueno, la Generalitat està pagant tard. Això ens afectarà però tenim 
tresoreria i tindrem aquesta injecció per aplicar-ho al Pla de Barris amb la qual cosa sí que 
entenc que es podrà materialitzar inversió en matèria de Pla de Barris, d’acord? Vostè ha 
esmentat l’any 2018, l’any 2018, retorn de deute, capítol 9 de despesa, bàsicament, de l’1,45 
milions d’ara entrarà, ara està en fase de carència el préstec del BBVA que vam manllevar 
per fer, telegràficament, els camps de gespa i altres inversions, que és d’1,7 milions d’euros, 
això suposarà un pagament de 180 mil euros, enguany ja s’ha recollit una part, i l’IDAE, 
l’IDAE són 480 mil euros aproximadament. Això ens pot portar, aproximadament, tot i que una 
part del préstec petit del BBVA ja està recollit, a uns 550 mil euros més. Si, a més a més, 
agafem aquest préstec, aquest préstec, bàsicament, entraria en carència l’any vinent, amb la 
qual cosa no hi hauria impacte directe per Capítol 9, estaríem parlant efectivament al voltant 
d’uns 600 mil euros més, no hi arriba, la qual cosa ens col·locaria en 2,1 milions que és el que 
l’interventor i jo manifestem en els nostres respectius informes, al voltant de dos milions. Sí, 
és cert, és cert. També pensi una cosa, hi ha una oportunitat històrica, el préstec de l’IDAE, el 
tipus d’interès és 0, a més fix, amb la qual cosa si hi ha increments de tipus d’interès no 
pagarem i els altres, els interessos són molt baixos. Hi ha un risc? Sí, evidentment, si 
s’incrementen els tipus d’interès, podem arribar a patir. El que també els hi dic, hi ha una part 
dels préstecs que s’estan tornant amb molta rapidesa que són, sobretot, els mecanismes 
derivats del pagament de proveïdors, els préstecs que el 12 i el 13 ens va donar les entitats 
financeres per la via del programa del Ministeri d’Hisenda, no? Aquests 4 milions s’estan 
tornant amb molta rapidesa amb la qual cosa, pues, bueno, això fa que si pugen els tipus 
d’interès, la seva elasticitat serà baixa i que, a més a més, no, en el proper mandat se’ls 
trobaran gairebé pagats. Per tant, s’ha de donar un toc d’atenció i per això s’ha recorregut a 
alienació de patrimoni, contribucions especials, ni que sigui [Inaudible 1:29:35] per poder fer 
inversions amb altres vies de finançament que no sigui el crèdit bancari que, forçosament, 
s’exhaureix aquesta possibilitat. Ja està. 
 



Sr. Alcalde: Gràcies, senyor regidor. Vol intervenir el, també, tots, sí, comença, un moment... 
 

Sr. Pellicer: Sí, jo només voldria fer un apunt al senyor Gallardo. El préstec de l’IDAE que 
comporta un retorn de 400 mil euros, tenim que partir de la base que és perquè estalviarem 
més electra i no pagarem factura elèctrica. És, evidentment, que l’estudi que es va fer és això. 
Per lo tant, aquests 2 milions i pico si els traieu aquests 400 mil euros, clar, no ho tindria que 
contemplar. 

 

Sr. Chamizo: Si, sí, me sembla que són 150, 200 
 

Sr. Pellicer:  No. 
 
Sr. Chamizo: Més? 

 

Sr. Pellicer: Només volia fer aquest apunt.  
 

Sr. Alcalde: Gràcies.  
 
Sra. Pérez: No, amb el tema de Promoció econòmica sí que és cert que ha disminuït però és 
perquè l’any passat vam demanar 30 mil euros per la creació del coworking, llavors, com que 
això ja s’ha executat enguany ja no l’hem tingut previst, val? Suposo que ha sigut aquesta la 
diferència. Ha fet referència també vostè als polígons industrials, que els agradaria que 
s’hagués fet més inversió. Jo els puc dir que aquí portàvem un històric, amb el pressupost 
d’aquest Ajuntament, de que cada any hi havia una partida de 500 euros i hi havia algun any 
que hi havia 100 euros. O sigui, la partida estava creada i així estava. Enguany hem fet 3.500 
euros, o sigui, ha augmentat bastant. Segurament que més diners haguessin vingut millor 
però la intenció és promocionar els polígons industrials i és per això que hem augmentat la 
partida. Ha parlat vostè també de subvencions a emprenedors. A més a més de seguir, de 
continuar subvencionant els emprenedors, hem inclòs una ajuda a les empreses per la 
contractació de gent aturada del municipi. I, bueno, ja pel tema de Turisme que ha fet 
referència a la senyalització turística, evidentment que ho farem per fases, segurament que 
40 mil euros no són suficient però, tal i com farem amb el PAM, tot ho anirem fent en fases i 
és per això que hem previst 40 mil euros per enguany. El Club de Mar, entenc que no tenim 
que tornar a debatre si és necessària si no, no pensem igual, no passa res. Vostè ha tornat a 
dir, que ja ho va fer a l’antic Ple, que no estava dins del PAM, ara ho ha tornat a dir, inclús ha 
dit que s’aposta un sopar, no cal que anem a sopar, però jo ara “leeré”, no cal que anem a 
sopar, però “leeré lo que escribí en su día y es lo siguiente”: Canviar la ubicació de la base 
nàutica per poder ampliar-ne els seus serveis en un punt més estratègic i adequat a les 
activitats nàutiques. Club de Mar, mira, havíem de batejar un projecte i vam ficar Club de Mar, 
si finalment això es diu base nàutica, club nàutic o, això no ho sabem. Potser l’empresa que 
després ho gestioni digui: “Mira, Club de Mar no m’agrada, li ficaré un altre nom.” Però la idea 
tenim clar que és això. I ja està. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Sí, si vol, sí. 
 
Sr. Redondo: Sí, bon dia. A veure, dos coses. Primer, tema de Festes, evidentment s’ha fet 
per comoditat. Hi ha festes comunes que són festes vàries, Nadal i Carnaval, crec que és, i, 
veritablement, m’incomodava, ostres, si tinc que fer en qualsevol moment... El que no tinc cap 
problema és al acabar l’any, si qualsevol vol saber si hi ha hagut algun moviment, no tinc cap 



problema per dir això ha sigut aquí i això aquí. És només per això, són festes comunes que 
entenem que festes vàries de Mont-roig, assumeix Mont-roig i Miami, ja està, no hi ha res 
darrere. És a dir, i si qualsevol vol saber a l’acabar l’any “Escolta, això què ha sigut?”, no tinc 
cap problema per explicar-ho, comentar-ho, sense problema. I, segon, l’Eternal Running, crec 
que l’Eternal Running, l’última vegada que vam parlar d’això, ja vaig dir que si jo hagués sabut 
el primer dia el que ens costaria, segurament no l’hauríem fet, val? Dit això, ja havíem signat 
un contracte per tres anys per fer l’Eternal Running. Amb la meva companya Yolanda 
estàvem treballant perquè intentar que, evidentment, tingués una, que la inversió sigués 
rentable pel municipi, val?, mirar què podíem fer, buscar patrocinadors, buscar forma de... 
Mentre treballàvem això, ens vam assabentar de que l’empresa organitzadora incomplia 
l’acord, o sigui, el conveni que vam signar, contracte, el va incomplir perquè vam signar que la 
prova seria exclusiva a Tarragona, Mont-roig del Camp i, resulta, que l’any que ve en fan dos 
més, aleshores, hem decidit no fer-la. Sí, l’any que ve en fan una també a Pallaresos i una 
altra, no sé si a Sant Quirze, no sé què. El que farem és denunciar-lo per incompliment i no 
fer-la, més que res perquè, evidentment, teniu raó, el gasto és...però entenem i treballàvem 
per això de que, ostres, una prova  que porta 4.000 persones de fora, el que tenim que fer és 
rentabilitzar-la. Estàvem treballant en això però com incomplien el conveni i no és fàcil 
rentabilitzar aquesta inversió, hem decidit no fer-la. Denunciarem el conveni i no la farem.  

 

Sr. Chamizo:Però aquest conveni que denunciarem, té alguna penalització en cas 
d’incompliment per part d’ells o no? Es pagarà... 

 

Sr. Alcalde:S’ho mirarà, el departament jurídic ho estudiarà però no ho sabem encara. 
 

Sr. Chamizo: Val, ja està. Perfecte. 
 

Sr. Alcalde: Enrique. 
 
Sr. López: Jo, primer diré que... 
 
Sr. Chamizo:...del Junqueras jo el fitxaria a ell. Parleu amb el Junqueras perquè el fitxi.(riu) 
 
Sr. López: Bueno, primer, jo diré que jo sí que accepto el sopar, aviam si així crido la seva 
atenció, eh! Mira, La [Inaudible 1:36:07] per exemple està bé, vaig estar ahir, està molt bé. Ah, 
val, també, també, sí, sí. Molt bé, molt bé. Llavors és afirmatiu que hi ha el sopar? (riu) Hora i 
lloc? Bueno, val. Molt bé, el tema del reciclatge de llibres, enguany hi ha dos partides dins 
d’aquests 40 mil euros que vostè diu. Vam donar l’opció, tant a les escoles com a les AMPA, 
que em vaig reunir amb totes les escoles i amb totes les AMPA, per dir-los: “Preferiu 40 mil 
euros en tema de reciclatge de llibres o 25 mil euros, 17,83 euros per nen, i 15 mil euros per 
tema d’ajut de llibres fora dels 40 mil?” Per què? Perquè ens en vam enterar que el Consell 
Comarcal treia els ajuts de llibres i prioritzava l’ajut de menjador, les beques menjador. Com 
aquesta partida la trèiem, nosaltres volíem preveure que hi hauria gent que no podria 
comparar llibres, ni pagar la quota, i per tenir llibres havies de tenir la quota de l’AMPA 
pagada. Pagar excursions, per exemple, pagar una sèrie de coses que no estaven previstes. 
Hi ha escoles que no treballen amb llibres, treballen amb programes i treballen amb projectes, 
llavors, amb dossiers, llavors, aquestes, en teoria, seguint les bases, no les podríem becar i 
els nens tenen els mateixos drets que els van en una escola que paguen llibres. També, la 
seva companya a la Comissió informativa va proposar que les escoles que no gastin el 
pressupost, que ho puguin destinar a material escolar, com ve a ser amb pissarres digitals, i 
això es va incloure. Li he de dir que parlant amb tot el personal educatiu del nostre municipi, 
el que jo sé avui dia és que no cal incrementar la partida per reciclatge de llibres, d’acord? Hi 



ha escoles que no l’han gastat tot. Hi ha escoles que possiblement sí però no podem fer per 
uns sí i per altres no, llavors, hem de mirar d’ajustar al màxim. També, s’ha instaurat el servei 
de menjador als instituts, de berenars als instituts que no n’hi havia. Cada dia donem 
esmorzar a trenta nens que això no està pressupostat a cap puesto, d’acord? D’algun puesto 
han de sortir els diners i nosaltres entenem que primer hem de cobrir les necessitats 
bàsiques, d’acord? Em penso que no em deixo res més. Si volen alguna aclaració?  

 

Sr. Alcalde: Jo acabo. A veure, de les coses que ha comentat i que no li han aclarit, el tema 
del Mas Miró comenta que creu necessari que l’Ajuntament incorporés alguna partida, doncs, 
per... El Mas Miró, en aquests moments, tenim un conveni que, precisament, avui hem passat 
per Junta de Govern un conveni de col·laboració amb la Fundació Mas Miró, Ajuntament - 
Fundació Mas Miró, en el qual és un conveni que el que vol fer és recollir el que, el 
recolzament humà i tècnic que dóna l’Ajuntament cap a la Fundació. Això està valorat i es 
valorarà cada any, no és un conveni que va físic en una partida pressupostaria però sí que 
tasques de l’enginyer, tasques de l’arquitecte, tasques de la brigada en un moment donat, hi 
ha cedit un espai. I això, el que farem és, a final d’any, amb la Memòria que farà la Fundació, 
es valorarà perquè té un cost. Això per un costat. Per un altre costat, tenim previst amb el Ple 
de gener entrar una... és una ordenança? 

 

Sr. Secretari: Seria una modificació, entenc, de... 
 
Sr. Alcalde: Serà una modificació de l’ordenança fiscal per tal de que, ara la Fundació Mas 
Miró enceta un projecte de mig milió d’euros d’obra dintre del mas. Aquest mig milió d’euros 
està finançat pels recursos propis de la fundació que vénen pràcticament tots de la família i 
una subvenció de la Generalitat. Aleshores, aquest, el que farem és aquesta modificació 
d’ordenança amb la qual el que farem és que no tingui de pagar o......modificar per tal que els 
25 mil euros, me penso que són, del cost de l’ICIO i les taxes, no les tingui que pagar. O sigui, 
el que anirem fent és, en aquest sentit, doncs, anar col·laborant perquè és que té un valor, al 
final, està tot valorable...L’any que ve no sabem què farem però de cara a aquest pressupost 
anem en aquesta línia. En qualsevol cas hi ha preocupació i seguiment per part de 
l’Ajuntament en aquest projecte. Ha dit que no li sembla bé, que al seu grup no li sembla bé 
que pugem l’IBI, ha dit que no li sembla bé, millor dit, ha dit “ojo, con el endeutament” perquè 
ens estem endeutant més i no els agrada, a més a més, la venda de patrimoni. Em pot dir 
com podem fer, o em pot dir el seu grup com fem per fer les inversions que els ciutadans 
necessiten? Si no pugem impostos, no demanem crèdits i no venem parcel·les, com podem 
fer les inversions que necessiten els nostres ciutadans? Jo no, jo no, si vostès tenen la 
fórmula, ens l’expliquen i l’apliquem perquè estarem encantats. O sigui, nosaltres, 
evidentment, si pugem impostos és perquè hi ha unes mancances dintre del nostre municipi, 
si ens endeutem una mica, una mica o el que ens permet la llei, és perquè necessitem tenir 
diners per pagar aquestes inversions, i si venem patrimoni, és el mateix, tindre el patrimoni 
que no ens produeix res mentre els nostres ciutadans tenen mancances. De les inversions, 
clar, hem de mirar, ara!, insisteixo, si vostès troben una manera de que puguem fer inversions 
i despeses dintre del nostre municipi, nosaltres encantats d’escoltar-los. Pla de Barris, és cert 
que dintre d’aquest pressupost el tema social no hi ha tant, no hi ha, d’acord. Però si vostè 
mira el Pla de Barris, el pressupost del 2016 era tot el contrari, pràcticament tot social i 
aleshores estem compensant. Ja li he contestat, hi ha previst fer una inversió en Pla de 
Barris, crec que és d’un milió d’euros dels quals mig milió vindrien finançats per la Generalitat. 
En aquests moments el romanent de tresoreria que tenim, [Inaudible 1:43:20] ho tenen, ho 
tenen. La Generalitat ara, precisament, ens ha concedit prorrogar el Pla de Barris, això vol dir 
que tenen intenció d’anar pagant, costarà més o menys, però, en cap cas, si haguessin vist 
que això no és possible no ens ho haguessin prorrogat i nosaltres sí que ens haguéssim 
plantejat d’una altra manera. I, per últim, vull demanar-li disculpes perquè no vaig entendre, sí 
que és cert que em va dir “si estàs tu també”, no li vaig entendre que realment, jo li vaig dir 



“ho controla tot ell, parla amb ell”, no li vaig entendre perquè sinó hagués estat encantat de 
seure i mirar d’arribar no a lo millor a un vot afirmatiu però sí a una abstenció, la veritat és que 
haguéssim fet tot el possible i, bueno, si presenten esmenes i vol seure per tractar, escolta, 
cap problema i insisteixo, disculpes, perquè no ho vaig interpretar, segurament ho va dir i jo 
no ho vaig entendre d’aquesta manera.  

 

Sr. Chamizo: Faré en dos o tres minuts ràpids perquè tampoc vull fer... El que nosaltres vam 
presentar al pressupost eren apreciacions que nosaltres havíem donat, havíem vist dins el 
pressupost i que pensàvem que faltava. A ver, començo pel senyor Juan Gallardo, si l’he 
entès bé, si l’he entès bé, m’està dient que no es podrà ni congelar l’IBI ni res, haurem de 
seguir, no podrem retocar el percentatge de l’IBI. 
 
Sr. Gallardo: Li matiso, haurem d’aguantar el cop, a veure, estem parlant de futuribles, 2018. 
S’haurà de concretar l’estalvi energètic, primer, en funció d’aquest estalvi energètic i en funció 
del que s’incrementi el servei del deute, tindrem un escenari pressupostari cap al 2018 que 
ens determinarà si n’hi ha prou amb l’increment, evidentment, entre l’estalvi i l’increment, 
l’abatiment del coeficient, l’efecte de la revisió cadastral n’hi haurà prou, però sí podrem tocar 
l’IBI o no, això ja en funció d’aquest estalvi. També pensi que hi ha, no s’ha esmentat, però 
suposo que sortirà més tard o d’hora, també des de la regidoria del senyor Pellicer s’ha 
endegat una sistemàtica, una anàlisi per estalviar en edificis municipals perquè sembla 
mentida però la despesa és gairebé la mateixa en energia elèctrica amb els equipaments 
municipals que amb l’enllumenat públic, la qual cosa ens diu que aquí hi ha un camí també 
per estalviar. En funció de tot això, acabo, determinarem un escenari. El que sí li puc dir és 
que el retorn del préstec l’any 2018 serà al voltant d’uns 2,1 milions d’euros.  
 
Sr. Chamizo: D’acord. Referent a la senyora Pérez, quan m’ha dit lo del coworking, que ho 
havia rebaixat, però crec que quan nosaltres parlem d’ajudes a emprenedors i demés, em 
sembla que, si no tinc mal entès, les ajudes que ara faran al 2016 eren 2.500 d’ajudes, no? I 
ara pel 2017 em sembla que 1.200 euros són com a màxim. Eren de 1.200 i aquest any 
seguiran sent de 1.200, o sigui que hem baixat de 2.500 a 1.200, o sigui que hem rebaixat. Jo 
em referia a això. 

 

Sra. Pérez:Sí, perquè ho hem repartit amb les ajudes per a contractar aturats del municipi. 
 

Sr. Chamizo: Val. Després, ens alegrem que hagin retirat la carrera de l’Eternal Running per 
algo que nosaltres quan la van proposar ja vam veure que la cosa no aniria del tot bé, doncs, 
ens alegrem i si se li pot reclamar a aquesta empresa jurídicament qualsevol responsabilitat, 
nosaltres ens alegraríem. Després, l’Enric, el senyor López, a ver, em sembla que el tema, 
nosaltres quan, de l’ajut de llibres em sembla que li reclamàvem que era algo social, és a dir, 
sí que han fet com una miqueta de redistribució i demés però, clar, quan la gent veu aquest 
volum de disminució tan gran, aquest aspecte tan sensible, doncs, escolta, trobo que a 
nosaltres ens ha xocat i per això li hem comentat. Sí, sí, perdó? Ah! Que no t’he sentit. 
 
Sra. Margalef: Que una cosa és la partida de reutilització de llibres, que ja inclou el material 
digital, l’únic que nosaltres demanem és que incrementin la partida aquesta perquè el que 
vostè ens ha comentat no té res a veure amb això sinó que és més d’ajut social. Sí, però és 
una cosa diferent, o sigui, una cosa és ajudar els nens que no poden pagar els llibres i l’altre 
és ajuts per tothom. Jo ho veig diferent. L’únic que demanem és augmentar aquesta partida 
perquè es pugui adquirir material digital o bé separar-ho.  

 



Sr. López: La partida d’ajut de llibres d’aquest any és ajut per tothom i els 15 mil euros que hi 
ha de més a més, que l’any passat no hi eren i aquest any sí, és ajut als necessitats però no 
només en llibres, en xandalls, en pagar quotes de l’AMPA, en pagar berenars, i tot surt de la 
mateixa partida que és de Serveis Socials, els 40 mil euros, 24 per un cantó i 15 per l’altre. Si 
nosaltres ens traslladen les escoles o les AMPA que hi ha una necessitat d’augmentar la 
partida no dubti que no hi ha cap problema en fer aquesta conversió. Està fet així després de 
parlar amb totes les AMPA, des de les llars d’infants fins a l’institut, i és el que ens han 
traslladat, i el mateix amb els directors. Gràcies. 

 
 

Sr. Chamizo: I, per últim, contestar al senyor alcalde. Agraeixo les seves paraules i si pel 
proper pressupost o l’ordenança ens podem veure i intentar arribar a un acord per poder tirar-
les endavant, no dubti que sempre hem estat a la disposició de vostè i de qualsevol regidoria. 
I referent a com ho faríem això? Bueno, a vegades és difícil però jo li dic que Roma no es va 
fer en un dia. Sabem que el nostre municipi  té moltíssimes mancances i no tot és fer inversió, 
inversió, inversió. També hi ha altres temes, com per exemple, nosaltres fem molt d’esment a 
la pressió social i, bueno, jo crec que poc a poc, és a dir, es tenen que fer les coses, no s’han 
de fer totes les inversions que posa al PAM o que portem tots els grups polítics en els nostres 
programes. Jo crec que s’ha de fer un pla de treball o de futur per saber realment on tenim 
que arribar. A veure, jo no allargaré més aquest debat perquè ja li he dit és el seu pressupost, 
que hem vist aquestes petites apreciacions que les hem comentat però, clar, tampoc he entrat 
al detall i ara aquí jo veig 150 mil euros en la compra de vehicles que potser fan falta, d’acord, 
però són 150 mil euros. I si rasquéssim una mica, segurament podríem trobar algunes coses 
que, per nosaltres, pel nostre grup, podria ser superflu i que per vostès no ho són, d’acord? 
Crec que he contestat a tothom. Ja està. Moltíssimes gràcies.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Chamizo. Alguna intervenció més? No? Doncs, passaríem a la 
votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria doncs aprovat el punt. 
Agraeixo també l’abstenció del grup de la FIC d’aquests pressupostos. 

 

Identificació de l’expedient:   Pressupost de l’exercici 2017 

Número d’expedient:                    56-2016 Serveis Econòmics/Hisenda/Intervenció 

Tràmit:                                         Comissió Informativa  

  

Fets 

1. En data 10 de novembre de 2016, l’Alcalde decreta la confecció del Pressupost General de 
l’Entitat Local per l’exercici següent, de conformitat amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, d’acord amb l’entrada en 
vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), a fi de poder a dur a terme els programes polítics que té marcat 
l’equip de govern per l’anualitat de 2017 



2. El Pressupost General de l’Ajuntament de Mont-roig, el qual s’ha elaborat coordinadament 
amb totes les entitats que la formen, està integrat pel pressupost de la pròpia entitat local i 
pels de les Entitats Públiques Empresarials Locals Nostraigua i Nostreserveis. 

3. En data 15 de desembre de 2016, l’Interventor de l’Ajuntament emet els informes 
pertinents, els quals figuren a l’expedient. 

4. Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al RDL 2/2004, de 
març, el qual aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la 
documentació de la qual s’adjunta en l’expedient. 

5. Atesa la tramitació de l’expedient de confecció i aprovació dels pressupostos, de 
conformitat amb els articles 162 a 171 del RD 2/2004, 5 de març,  Text Refós  de la 
Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 19 de 
desembre de 2016. 

  

Fonaments de dret 

1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la tramitació per a l’aprovació de  
l’expedient d’aprovació del Pressupost. 

2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a la 
competència del Ple per a l’aprovació de l’expedient del Pressupost per L’exercici. 

3. Art. 3 i següents La Llei orgànica  2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF);  la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la 
qual es modifica la LOEPSF i la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 
deute comercial en el sector públic. 

4. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local. 

5. Arts. 2 a 23 del  RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes 
locals, en matèria de pressupostos. 

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

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

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

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

10. Segona versió de la Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de 
la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals, de la IGAE. 

 

El Ple de l'Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; A-VX+; IMM; 
Grup mixt; C's); 6 vots en contra (grup municipal: CIU; ERC) i una abstenció (grup 
municipal: FIC) acorda: 



1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament Mont-roig del Camp per 
l’exercici 2017, integrat pel pressupost de la pròpia entitat local, pels de les Entitats 
Públiques Empresarials Locals Nostraigua i Nostreserveis. 

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

            
PRESSUPOST DESPESES  I  INGRESSOS EXERCICI 2017. RESUM PER 
CAPÍTOL     
            
            

  
DESPESES 

  
crèdits inicials 

2017 
Capitol 1 DESPESES DE PERSONAL   5.133.477,83 
Capitol 2 DESPESES CORRENTS   7.258.115,98 
Capitol 3 DESPESES FINANCERES   174.325,00 
Capitol 4 TRASNFERÈNCIES CORRENTS   4.047.990,72 
Capitol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA   96.178,72 
  Total despeses corrents    16.710.088,25 
Capitol 6 INVERSIONS REALS.   2.451.697,02 
Capitol 7 TRASNFERÈNCIES DE CAPITAL   84.425,30 
  Total despeses de capital    2.536.122,32 
Capitol 8 ACTIUS FINANCERS   83.706,57 
Capitol 9 PASSIUS FINANCERS.   1.458.000,00 
  Total despeses financeres    1.541.706,57 
  TOTAL   20.787.917,14 
            
            
            
            
            
            

  
INGRESSOS 

  
crèdits inicials 

2017 
        
Capitol 1 IMPOSTOS DIRECTES   10.141.039,48 
Capitol 2 IMPOSTOS INDIRECTES   167.882,13 
Capitol 3 PREUS PÚBLICS I TAXES   4.147.430,27 
Capitol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS   3.828.728,37 
Capitol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS   130.839,00 
  Total ingressos corrents    18.415.919,25 
Capitol 6 ALIENACIÓ DE TERRENYS   500.000,00 
Capitol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL   616.000,00 
  Total ingressos de capital    1.116.000,00 
Capitol 8 ACTIUS FINANCERS   83.706,57 
Capitol 9 PASSIUS FINANCERS   1.172.291,32 

  Total ingressos financers    1.255.997,89 
  TOTAL   20.787.917,14 



  

El Pressupost General de l’Entitat conté els pressupostos de: 

1.-  Entitat Pública Empresarial Local Nostreserveis. 

2.-  Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua. 

  

PRESSUPOST  DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRESERVEIS 

  

TOTAL 
INGRESSOS……………………………………… 3.795.642,46 
    
INGRESSOS 3.795.642,46 
705. Prestació de serveis 282.549,62 
740. Subvenció a l'explotació 3.478.667,54 
130. Subvenció de capital 34.425,30 
    
    
TOTAL 
DESPESES………………………………………… 3.795.642,46 
    
A2. APROVISIONAMENTS  481.782,57 
60O. Compres mercaderies 182.884,57 
600, Compres material neteja 22.750,00 
602 Eines 4.000,00 
607. Treballs altres empreses 272.148,00 
    
A3. DESPESES DE PERSONAL  2.979.121,27 
640. Sous i salaris 2.108.414,58 
641. Indemnitzacions (acomiadaments) 0,00 
642. Seguretat Social càrrec empresa 737.420,10 
649. Retribucions en espècie (Adeslas) 88.286,58 
649. Altres despeses socials 45.000,00 
    
A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ  250.300,00 
621. Lloguers 1.800,00 
622. Reparació i conservació 111.000,00 
623. Serveis professionals 20.000,00 
624. Transports 0,00 
625. Primes d'assegurances 10.000,00 
627. Publicitat 0,00 
628. Subministraments 85.500,00 
629. Altres despeses varies 19.000,00 
631. Altres tributs 3.000,00 
682. Dotació amortitzacions 0,00 
    
A7. DESPESES FINANCERES  5.200,00 



662 interessos per deutes 4.300,00 
6691. altres despeses bancàries 900,00 
668. Despeses extraordinàries 0,00 
    
2 - INVERSIONS 34.425,30 
5 - DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT  44.813,32 
    

PRESSUPOST  DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA 2017 

 

INGRESSOS 
700. Ingressos tapes i comptadors aigua potable 1.000,00 
703. Ingressos taxes primera connexió clavegueram 5.010,00 
705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament 50.000,00 
705. Ingressos proveïment aigua potable 1.877.843,00 
705. Ingressos altes aigua potable 45.790,00 
705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers aigua potable 51.558,00 
705. Ingressos servei de clavegueram 660.921,00 
705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers clavegueram 9.697,00 
705. Ingressos sanejament en alta (Ajuntament / ACA) 309.147,00 
759. Ingressos cànon aigua 1.727.695,00 
TOTAL INGRESSOS  4.738.661,00 € 
DESPESES 
A2. APROVISIONAMENTS  953.698,00 
600. Compres de mercaderies 154.907,00 
601. Compres de matèries primeres 379.534,00 
607. Treballs altres empreses 419.257,00 
A3. DESPESES DE PERSONAL  1.026.270,00 
640. Sous i salaris 749.100,00 
641. Indemnitzacions 0,00 
642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa 242.302,00 
649. Altres despeses socials 34.868,00 
A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ  2.733.693,00 
621. Arrendaments i cànons 25.366,00 
622. Reparació i conservació 17.941,00 
623. Serveis professionals independents 44.466,00 
623. Serveis recaptació de tributs 132.597,00 
624. Transports 1.995,00 
625. Primes d'assegurança 10.500,00 
626. Serveis bancaris i similars 1.248,00 
627. Publicitat i propaganda 6.000,00 
628. Subministraments 288.789,00 
629. Altres serveis 19.521,00 
631. Publicacions BOPT i similars 1.596,00 
631. Cànon aigua abonats 1.727.695,00 
631. Abonaments cànon aigua - 19.118,00 
631. Cànon aigua subministradores 51.232,00 
631. Cànon servei Ajuntament 88.857,00 
678. Despeses excepcionals 1.000,00 
680. Dotació amortitzacions 2011-2015 6.050,00   



680. Amortitzacions 2016-17 157.300,00 
694. Pèrdues per deteriorament de crèdits 170.658,00 
A7. DESPESES FINANCERES I INTERESSOS  25.000,00 
669. Altres despeses financeres 25.000,00 
769. Ingressos financers 0,00 
TOTAL DESPESES  4.738.661,00 € 

 

    

 

2.      Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per l’exercici 2017. 

3.      Aprovar el perímetre de Consolidació de l’Ajuntament: 

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

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

  

4.     Aprovar la plantilla de personal. 

5.    Aprovar  sol·licitar formalment als serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya un 
informe vinculant sobre l’aplicació de les previsions econòmiques derivades de l’aprovació 
de la relació de llocs de treball (RLT). 

Un cop obtingut aquest pronunciament favorable, materialitzat en un informe jurídic lliurat 
oportunament a l’ajuntament, procedir a la distribució de la partida de referència entre els 
treballadors afectats, tot aplicant la revisió de la retribució amb efectes retroactius, fins a 
l’1 de gener de 2017. 

Simultàniament, declarar indisponible l’aplicació pressupostària on es consigna la 
quantificació dels canvis retributius valorats com a conseqüència de l’aprovació de la 
relació de llocs de treballs (RLT), fins que es pronunciïn favorablement els serveis jurídics 
de la Generalitat de Catalunya o bé hi hagi un canvi en la normativa pressupostària vigent 
que actualment impedeix l’increment de la massa salarial, llevat del supòsits 
específicament acceptats  

6.    Sotmetre l’aprovació a informació pública mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis durant el termini de quinze dies hàbils, durant 
els quals els interessats podran presentar reclamacions.  

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

  



3. Aprovar, si escau, la plantilla de personal de l ’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
per a l’any 2017 

  

Sr. Alcalde: El següent punt seria l’aprovació de la plantilla de personal. Senyor regidor, si us 
plau, sigui breu. 
 
Sr. Gallardo: No, no, jo crec que... 
 
Sr. Secretari: Perdó, si em permeten, un tema previ, perquè la documentació que hi havia a 
l’expedient, no a la proposta, sinó a l’expedient, per una qüestió d’última hora hi ha dos petits 
retocs perquè, com que la incorporació del personal de les empreses s’ha estat ajustant al 
límit de temps, hi ha hagut una persona que al final s’ha considerat des de l’assessoria 
jurídica que té l’empresa, l’assessoria laboral, que és fixa i aquesta per tant no es crea plaça a 
l’Ajuntament sinó que vindria directament incorporada de l’empresa i, després, hi ha dos 
persones, una que és una auxiliar administratiu que al final es queda a l’empresa i vindria una 
de Festes. Ho dic perquè en els números de la plantilla hi ha dos petits retocs que, si ho 
permeten així, doncs ho aprovaríem d’aquesta manera que és l’última dada disponible en 
aquest moment. Només.... ho tenen aquí a la seva disposició, no ho hem repartit perquè, de 
fet, és un document intern de l’expedient però si ho volen en un moment els hi puc repartir a 
tothom perquè ho vegin.  
 
Sr. Gallardo: No, tant en aquest punt com a l’altre, el Govern en l’explicació dels pressupostos 
perquè tenen la mateixa connotació, es dóna per, el Govern dóna per haver intervingut. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Sí, hi ha alguna pregunta o aclariment d’aquest punt? No? No? Passaríem, 
doncs, a la votació. Vots en contra? Clar, ho he dit, ho he dit, sí, ho he dit després de que 
acabés... El senyor regidor ha explicat quan vostès estaven mirant que es donava, l’Equip de 
Govern donava per explicat dintre ja de l’anterior punt tot aquest punt, com el següent punt de 
la plantilla, eh! Això. Aleshores, jo entenia que havia... i per això preguntava ara... Començo, 
tenint en compte que des del Govern es dóna per explicat aquest punt tant com el següent, 
els demano si volen fer alguna intervenció respecte això. No? Senyor Aragonès? Per part 
d’Esquerra? Plantilla. Sí, sí. 
 
Sra. Aragonès: Nosaltres, bueno, també, reiteratius una miqueta amb el discurs mateix que 
hem fet pel punt dels pressupostos, no podem votar a favor de la plantilla mentre es 
contemplin dues places de personal eventuals que són dos càrrecs de confiança. Bueno, 
seguim amb la nostra posició de no acceptar aquestes contractacions.  
 
Sr. Chamizo: Sí, nosaltres també el vot serà seguint el del pressupost, és a dir, no votarem a 
favor de la plantilla per equiparar-lo al vot de pressupost. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha cap intervenció més passaríem, doncs, a la votació. Vots en 
contra? Sí, ho he donat per fet, senyor secretari. Abstencions? I vots a favor? Quedaria, 
doncs, el punt aprovat 
 

Identificació de l’expedient  Aprovació de la plantilla de personal corresponent a 
l’any 2017 

Expedient número  Serveis Interns/Secretaria General/ RRHH/ sp  
/524/2016 



Tràmit:                  Aprovació  

  

Fets: 

1. S’ha elaborat la plantilla del personal de la corporació, en compliment del que disposen el 
articles 25 i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 

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

3. La modificació requerirà l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost 
quan la despesa que s'origini no es pugui compensar. 

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

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

6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 19 de 
desembre de 2016. 

Fonaments de dret 
1.    Article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,  pel qual s’aprova la refosa en un 

text únic els preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
2.    Article 22.2.i i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
3.    Article 126 del Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós  del Règim 

Local. 
4.    Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
5.    Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
6.    Article 126 del Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós  del Règim 

Local. 
7.    Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
8.    Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 



El Ple de l'Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; A-VX+; IMM; 
grup mixt; C's), 6 vots en contra (grups municipals : CIU; ERC) i 1 Abstenció (grup 
municipal: FIC) acorda:: 

1.    Aprovar la plantilla del personal al servei de la corporació que compren tots els llocs de 
treball reservats als funcionaris de carrera, al personal eventual i al personal laboral, que 
figura en el pressupost i que s’adjunta. 

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

3.   Trametre còpies certificades al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. 

 

 

Aprovar, si escau, la relació de llocs de treball d e l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
per a l’any 2017 

Sr. Alcalde:   I el següent és l’aprovació de la relació de llocs de treball que ja amb la seva 
intervenció el senyor regidor ha fet esment i ha explicat. No sé si per part dels grups volen fer 
alguna intervenció? Per part de Ciudadanos? Senyor Aragonès? Senyora Aragonès?  
 
Sra. Aragonès: Molt breu. També repetir una miqueta per justificar el nostre vot. Pensem que 
ha estat com molt precipitat que una RLT, doncs, bé, pensem que hagués estat molt més 
eficaç si s’haguessin pogut probablement arribar a més punts d’acceptació, si s’hagués fet 
amb més temps, amb més planificació. Pensem també que l’RLT no ha contemplat tots els 
estadis de tot l’organigrama de l’Ajuntament. Pensem que s’ha de fer, evidentment, des de 
dalt però també arribant als estadis més inferiors. Desconeixem si s’ha donat resposta a 
qualsevol petició contrastada, evidentment, i que sigui justa, que han fet alguns treballadors i, 
bueno, i res més. També el que ens preocupa realment és això, que només es tracta d’una 
borsa, que s’està pendent dels serveis jurídics de la Generalitat i també que no s’apliquen els 
increments retribuïts de forma individualitzada. Esperem que probablement hi haurà 
al·legacions, pot haver al·legacions. Sí, no? A exposició pública es poden posar al·legacions? 
Val, gràcies. 
 
Sr. Secretari: La proposta que [Inaudible 1:56:45] inicialment i exposar al públic i una 
audiència. Consta la part que... 
 
Sra. Aragonès: Aleshores, però, és aprovació definitiva? No torna a passar això pel Ple? 
 
Sr. Secretari: Si no hi hagués al·legacions, quedaria aprovat definitivament però, si hi ha 
qualsevol cosa d’al·legació, igual que al pressupost, s’ha d’estimar o desestimar, o estimar 
parcialment les al·legacions que hi hagués i llavors s’aprova definitivament. 
 
Sra. Aragonès: Val, d’acord. 
 



Sr. Alcalde:Gràcies. L’RLT diu que no toca la part baixa...sí, toca tota, toca totes les persones, 
penso que al final són unes 80 persones i els treballadors han tingut, si més no, a nosaltres, 
fins ara, els treballadors no ens han traslladat i els vam donar l’oportunitat “escolta, el Ple és 
tal dia, si voleu introduïm els canvis”, no s’han ficat en contacte amb nosaltres en aquest 
sentit per, no hem tingut cap proposta més enllà d’això. Jo, parla de precipitació, l’RLT no neix 
en aquest mandat sinó que ja neix fa anys, entre l’any 2009, si no recordo malament, i molta 
de la tasca que es va fer en aquell moment s’aprofita per fer-ho. És un document molt 
important, és molt necessari, l’Equip de Govern ha fet un gran esforç, l’empresa, com deia 
abans, Secretaria, Intervenció, Recursos Humans per arribar en un document de consens. És 
difícil, és molt difícil i, jo crec, que si al final no es presenta cap al·legació seria tot un èxit que 
d’una tacada això s’aprovés. Som conscients, doncs, que estem parlant d’algo molt important 
per les persones, és el seu sou i la feina que fan i que no és fàcil però sí que hem intentat i, 
insisteixo, a data d’avui, no ens ha dit cap treballador “això hem de revisar-ho” i s’ha ofert 
“seiem”, no, no, no s’ha produït això i, si s’hagués produït, nosaltres haguéssim intentat 
justificar, valorar i mirar a veure perquè no és... No sé. Poden votar el que vulguin però és un 
document prou important perquè es repensin si han de votar en contra i ho dic, de veritat, és 
important el pressupost però aquí estem parlant de la feina dels treballadors, d’un procés que 
hi ha hagut en el qual es determina “escolta, la teva feina és aquesta i el teu sou és aquest”, 
es toquen pràcticament tots els sous dels treballadors, hi ha un esforç importantíssim amb els 
auxiliars administratius perquè és que, al final, estem aprovant això, un auxiliar que no arriba 
ara als 1.000 euros passi directament a cobrar 1.300 euros, això és el que estem aprovant 
avui. Estem aprovant també que en un període d’un any, més d’11 auxiliars, crec que són, ara 
no recordo la xifra, però més de 10 passin a ser administratius i a cobrar més, o sigui, és un 
document i és una tasca que, si més no, jo, si han de votar en contra, votin en contra però 
pensin que és important pels treballadors. Per part de Convergència? 
 
Sra. Aragonès: Perdoni. 
 
Sr. Alcalde: Ah! Sí, sí, perdó. 
 
Sra. Aragonès: Estem convençuts que hi haurà al·legacions. 
 
Sr. Alcalde: No, no. 
 
Sra. Aragonès: Espero que n’hi hagi alguna. 
 
Sr. Alcalde: Val, no, no, però si és normal això. Ja li he dit abans que és molt difícil. 
 
Sra. Aragonès: Per poder millorar-ho, no? I que si no s’ha pogut concedir alguna relació ben 
adequada, s’esgotin totes les possibilitats perquè pugui ser-hi.  
 
Sr. Alcalde: Sap el que passa? A mi el que em sorprèn és que en el moment que es podria 
haver parlat i portar aquest document el màxim consensuat possible al Ple i que s’aprovés i 
que no hi hagués al·legacions, no s’ha produït. Si es produeixen, això el que fa és retardar les 
coses i a mi m’hagués agradat, si es presenten al·legacions, és que s’haguessin, aquestes 
possibles discrepàncies dintre del període que hi ha hagut, que han estat molts dies en els 
quals els treballadors s’ho podrien haver mirat, doncs no arribar en el tema de presentar 
al·legacions, per què? Perquè això retardarà més les coses i esperem que no, jo crec que no, 
no ha de, això no ha de produir que es retardi però, bueno, sí que s’ha donat el suficient 
temps perquè, abans d’arribar a aquesta aprovació, s’haguessin fet les aportacions per part 
dels treballadors que haguessin cregut oportú. Senyora Aragonès. Sí? 
 
Sr. Chamizo: Dos coses referent a, als treballadors se’ls hi ha comunicat que els diners per 
augmentar-los el sou estan de moment indisponibles? I la segona pregunta seria si en 
aquesta RLT, és a dir, no haguéssim, diguéssim , inclòs dins de la partida del Capítol 1 de 



personal aquest increment de 300 mil euros i haguéssim pogut esperar fins aquest informe 
definitiu o de superior rang d’una altra entitat? 
 
Sr. Alcalde: A veure, els 300 mil euros estan dintre del Capítol 1. Havia acabat? 
 
Sr. Chamizo: No, no, tinc la meva explicació però...En principi eren aquestes dos preguntes. 
Si havien parlat ja amb els treballadors dient-los que sí els apujarien el sou i que si els 
treballadors saben que de moment està aquest crèdit indisponible fins un informe de superior 
categoria i si es podria haver esperat, diguéssim, a aquest dictamen al 2017 a que fos 
favorable fent una modificació de crèdit, fent-la sense cap problema. Perquè clar, si després 
diu que no, què fem? 
 
Sr. Alcalde: Els treballadors són coneixedors de que falta aquest últim informe. Els diners 
estan. Podia haver això anat d’una altra manera? Suposo que sí. Jo li explico el que ha fet 
l’Equip de Govern. L’Equip de Govern ha tirat endavant la relació de llocs de treball, ha fet 
una valoració, ha fet un esforç per encabir dintre del pressupost aquest augment que, en un 
principi, es plantejava en tres anys, i això se’ls hi va traslladar als treballadors de fer-ho en 
tres anys i, al final, hem dit “no, no, anem a fer-ho tot alhora”. Per part dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament, per part dels serveis d’intervenció de l’Ajuntament han fet tots els informes fins 
on han pogut, al màxim inclús i més, d’acord? Però el que no podem fer és incomplir la llei, no 
podem. Estem buscant i entenem que trobarem el mecanisme per tal que aquesta RLT i 
aquesta valoració ens donin el vist i plau la Generalitat en aquest cas. Després hi ha una cosa 
que també, jo crec que és important i això ja li he traslladat als treballadors, aquesta RLT no 
l’ha fet l’Equip de Govern únicament, l’ha fet l’Equip de Govern, l’ha fet una empresa, l’ha fet 
el departament de Secretaria, d’Intervenció i Recursos Humans. Jo crec que, estic segur que 
aquests tres departament últims que li he dit, l’empresa mateixa, inclús han buscat i mirat i fet 
tot el possible perquè això arribi a bon terme. I nosaltres hem fet l’esforç de tindre aquests 
diners. Jo m’atreveixo, no sé, no m’atreveixo però crec que la Generalitat ens dirà ok. Si la 
Generalitat no ens diu ok, aquí no s’acaba. Aquí no s’acaba. I el que és important és que els 
diners hi són. Per això els volíem perquè si la Generalitat al final diu “no”, que no és el que 
ens han traslladat, tampoc ens han dit “això és perfecte”, no, bueno, s’ho han de mirar i hi ha 
bastantes possibilitats. Però en el cas hipotètic que la Generalitat digués “escolta, això, no” hi 
ha opcions a valorar i a mirar perquè d’una manera o una altra aquest esforç i aquest treball 
que fan els treballadors de la casa es vegi recompensat econòmicament, d’acord? Si no 
tinguéssim els diners en el pressupost seria molt difícil, per això mateix està en el pressupost i 
està previst perquè a partir del moment que es faci, s’apliqui des de, com ha explicat el 
regidor, des de l’1 de l’1 del 2017.  
 
Sr. Chamizo: Val, d’acord. A veure, nosaltres, el nostre grup municipal creu oportú que 
aquesta relació de llocs de treball ha d’existir. És a dir, jo crec que no podríem estar com hem 
estat fins ara, creiem que els llocs de treball han d’estar definits, lògicament nosaltres som 
treballadors i sabem que pràcticament tots els treballadors de l’Ajuntament estan fent un 
esforç per sobre de les seves possibilitats i nosaltres, el nostre vot no serà en contra. 
Nosaltres no votarem en contra d’aquesta relació de llocs de treball perquè el que passa és 
que d’aquesta relació de llocs de treball a nosaltres ens grinyola sobretot dos llocs, que són 
els càrrecs de confiança d’aquest Equip de Govern, Pensem que aquests càrrecs de 
confiança, tant el gerent com la cap de gabinet d’Alcaldia, haurien d’estar exclosos d’aquesta 
relació de llocs de treball perquè, en definitiva, tampoc hi fica que la seva plaça s’hagi de 
crear. Nosaltres pensem que si ha d’haver-hi un cap de gabinet, pues, escolta, es fa com s’ha 
fet fins ara, es fa la borsa de treball, s’oferta i llavors sí que la podríem incloure aquí, ok? Sí, 
és un càrrec de confiança, lògicament, és molt difícil que, després, qualsevol alcalde que torni 
a entrar pugui mantenir aquest lloc dintre d’aquesta relació de llocs de treball. Però això és 
l’única cosa que a nosaltres ens grinyola, per suposat, sabem que fan una mica més de feina 
tots els treballadors i estem d’acord que se’ls hi pugi el sou, per tant el nostre vot serà 
d’abstenció. 



 
Sr. Alcalde: Gràcies. A veure, aquí no es valoren els càrrecs de confiança, eh! S’està 
equivocant i si ho planteja d’aquesta manera és un error. Aquí s’estan valorant llocs de treball, 
independentment de qui els ocupi i de com s’ocupi, aquí el que estem fent és aprovar que el 
lloc de treball “x” per aquestes tasques que ha de fer, ha de cobrar el que ha de cobrar i ha de 
tenir la titulació que ha de tenir. És el que estem aprovant, eh! No estem aprovant que fulanito 
o menganito perquè va en aquest lloc o està en aquest lloc cobra o deixa de cobrar una cosa i 
així és com s’ha fet aquesta valoració i aquesta relació de llocs de treball. Departament, 
càrrec, per responsabilitat, per formació, etcètera, doncs, hi ha un nivell que té un sou i hi ha 
un altre nivell que té un sou i ha de tenir una sèrie de titulacions i qualificacions la persona 
que l’ocupi però aquí no estem aprovant que l’auxiliar administrativa que està al departament 
tal i es diu “x” ha de cobrar això. No. El que estem dient és que aquest lloc de treball que està 
en aquest departament i que ha de fer aquestes tasques ha d’estar valorat amb aquest sou. 
Era per aclarir-ho. 
 
Sr. Chamizo: Val, en això discrepem perquè pensem que aquests dos llocs que hi ha aquí, 
precisament, no han fet cap prova, no han passat cap per entrar dins d’Ajuntament i se’ls va 
portar vostè com a càrrecs de confiança. 
 
Sr. Alcalde: Però, escolti’m, insisteixo, que no estem aprovant que s’han de cobrir aquestes 
places. Insisteixo, vostè estarà més o menys d’acord, però aquí no estem aprovant en 
aquests moments com s’accedeix en aquestes places. Jo ho dic perquè ho tinguem clar, una 
altra cosa és que després, igual que s’han agafat o hi ha previst dins el pressupost de la 
plantilla que hi hagi dos càrrecs de confiança destinats en aquestes places, potser l’any que 
ve marxa alguna d’aquestes places i agafem un càrrec de confiança per cobrir una altra plaça 
dintre de l’RLT. I quan cobrarà aquesta plaça, quan cobrarà aquesta persona? El que marqui 
l’RLT. Jo, que no estiguin d’acord, puc entendre que no estiguin d’acord amb que l’Equip de 
Govern tingui càrrecs de confiança, puc estar d’acord, no, no. Escolti’m, és algo que ens 
permet la llei, no estem incomplint cap norma, ho fan molts municipis, ho fan molts 
ajuntaments i nosaltres ho utilitzem també. Això, insisteixo, no significa, això no estem 
debatent en aquests moments l’RLT perquè li fico l’exemple, pot ser qualsevol plaça de les 
que hi ha aquí que s’anomeni com a càrrec de confiança perquè no estem aprovant com 
s’accedeix en aquestes places. O sigui, sí que dintre de la previsió hi ha la previsió de, per 
exemple, de convertir auxiliars en administratius mitjançant promoció interna, bueno, pues tot 
això sí però no és el cas. Gràcies. Si no hi ha cap intervenció més passaríem a la votació. 
Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs quedaria aprovat el punt. Passaríem a 
Precs i preguntes. Hi ha preguntes per part dels grups i precs? Sí? Sí? Jo demano 5 minuts 
de recés, si us plau.  

 

Identificació de l’expedient  Relació de llocs de treball corresponent a l’any   2017 

Expedient número  Serveis Interns/SecretariGral/RRHH/sp /396/2016 

Tràmit:                            Aprovació 

Fets  
1.    Es procedeix a realitzar una relació de tots els llocs de treball existents en l’organització 

municipal. Els treballs d’aquesta Relació de Llocs de treball són encomanats a l’empresa 
especialitzada Global&Local Audit SL incloent respecte de cadascun d‘ells les següents 
dades: la denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic; les característiques 
essencials del lloc, incloent, si escau, les funcions específiques atribuïdes; els requisits 
exigits per ocupar el lloc de treball; el complement de destinació que tingui assignat i el 



seu nivell orgànic, com també, si escau, el complement específic corresponent i la forma 
de provisió del lloc. 
  

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

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

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

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

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

  

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

del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
  

2.    L'article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'Aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

  
3.   Els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 

Refundición en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a 
Catalunya en Matèria de Funció Pública. 

  
4.    L'article 169 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

5.    Els articles 31 i següents, 69 i 74 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Publico aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

6.    Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

7.    La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; A-VX+; IMM; 
grup mixt, C's), 2 vots en contra (grup municipal: ERC) i 5 Abstencions (grups 
municipals: CIU i FIC) acorda 

1.    Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament, amb el text que 
s’adjunta en l'expedient. 

2.    Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar 
des del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions 
davant el Ple. La relació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini 



no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un 
mes per resoldre-les. 

3.    Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de treball es publicarà 
íntegrament en el termini de trenta dies el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, remetent-se una còpia de la mateixa a 
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 

5. Precs i Preguntes 

Sr. Alcalde: Passaríem a Precs i preguntes. Hi ha preguntes per part dels grups i precs? Sí? 
Sí? Jo demano 5 minuts de recés, si us plau.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé, es reprèn, doncs, l’acta de la sessió. Passaríem, doncs, a l’últim punt que 
és Precs i preguntes. Ciutadans no té cap pregunta. Per part d’Esquerra? Com vulgui. 
 
Sra. Aragonès: Tindré pietat i en formulo una. I aleshores, com que he sentit alguna cosa d’un 
Ple del mes de gener? 
 
Sr. Alcalde: Sí, el Ple ordinari del mes de gener que és el dia 11, està previst que es faci. 
 
Sra. Aragonès: Per tant, com que hi haurà Ple ordinari el mes de gener... 
 
Sr. Alcalde: Perfecte. 
 
Sra. Aragonès:  Traslladaré les altres qüestions. Bé, un tema puntual que vam trobar a la 
Junta de Govern del 23 de novembre que, bueno, que hi ha la voluntat de denunciar el 
conveni del centre Miró. És a dir, bueno, fan servir la terminologia aquesta... 
 
Sr. Alcalde: Sí perquè es la terminologia que s’utilitza, eh! 
 
Sra. Aragonès: Sí però que, per cert, que sona fatal, no? 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sra. Aragonès: Però, bueno, entenc una mica que es vol fer un major estudi, no? Una 
valoració, es vol arribar als mateixos acords que s’havia arribat al 2006, me sembla?, el 
primer conveni que hi va haver.  I es volen revisar els acords signats aleshores, no? Era per 
veure si ens podia avançar una miqueta de què es tractava, les característiques, les 
condicions, una mica per on anava aquest tema, val? 
 
Sr. Alcalde: Hi ha una part... 
 
Sra. Aragonès: Si s’han reunit, no s’han reunit, s’ha produït ja algun acostament, algun 
intercanvi de... Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha dos parts, una que és del departament de Cultura i una altra part que és del 
departament de Turisme. En aquest cas, la intenció de l’Equip de Govern és ubicar de 
manera permanent a l’església vella l’oficina de turisme i, aleshores, hem de dir quin espai 
ocuparà l’oficina i quina serà la... Després hi ha un tema de la persona que està allà, la tasca 
que fa, deixa de fer, les hores també és una de les coses que s’ha de recollir al conveni i és 
més o menys això perquè la resta, no sé si falta alguna cosa. 
 
Sra. Pérez: Sí, estem mirant el conveni per incloure més que res l’espai que ocuparem dins 
l’oficina de turisme. L’església vella ara ja fa de punt d’informació l’únic que, bueno, tal com 



diu el PAM volem, ho volem legalitzar així i serà l’oficina de turisme de Mont-roig. Llavors, sí 
que ficarem al conveni l’espai que ocuparem i, bueno, justament he anat aquest matí a veure 
l’espai perquè fins que no m’han donat els plànols amb les mides i tal no hem pogut fer cap 
valoració. He anat aquest matí i, bueno, pues ja hem vist com ens ubicarem més o menys. 
Ara hem de fer un estudi i quan ho tinguem farem una proposta. I, bueno, ho estic parlant 
juntament amb la regidora de Cultura que és qui porta el Centre Miró. 
 
Sra. Aragonès: Val, per tant, si ho he entès bé, es tractarà de compartir, es pot compartir 
espai, eh? Molt bé, d’acord, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Val. 
 
Sra. Esquius: Si vols afegeixo però no tinc gaire a afegir.  
 
Sr. Alcalde: El que vostè vulgui. Senyora Aragonès, alguna cosa més? 
 
Sra. Aragonès: Bé, hi havia una pregunta pendent del Ple del novembre que l’adreçava al, ara 
ho tenia apuntat aquí, al senyor Redondo que no hi era. Em van dir que li traslladarien el tema 
dels contenidors que estan precintats a la Plaça de l’Església. 
 
Sr. Redondo: Això estem valorant de treure’ls, de treure’ls perquè el cost del manteniment 
que tenen és elevat i estem mirant a veure de quina forma podem, si podem treure’ls, ficar 
dels que es mouen, dels mòbils, però encara ho estem valorant perquè no ho tenim, no 
sabem exactament què farem perquè és una zona, són soterrats i, bueno... Però estem 
valorant treure’ls però encara no és segur. 
 
Sra. Aragonès: Però hi ha algun problema que es puguin treure aquests i els altres no? És a 
dir, hi ha algun problema específic amb els de la Plaça de l’Església? 
 
Sr. Redondo: Sí, perquè aquests tenen un mecanisme que no tenen la resta. 
 
Sra. Aragonès:  Ah! Val. 
 
Sr. Redondo: Motoritzat. I aquest mecanisme és complex, és complex d’utilització i també 
molt complex de manteniment. Aleshores, hi ha hagut inclús en altres llocs, crec que a Reus 
hi va haver un accident d’un treballador que va tenir un problema, aleshores és... Estem 
valorant de que estem parlant realment el manteniment i, en funció d’això, prendrem una 
decisió. I estem valorant, fins i tot, de treure’ls. Però encara no hem pres cap decisió fixa. 
 
Sra. Aragonès: Val, d’acord. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde:Gràcies senyora Aragonès. Entenc que ja no té cap pregunta més. Per part de 
Convergència? 
 
Sr. Moreno: Bones, jo tinc uns dubtes a nivell, que li vull comentar a l’Angel i a la Yolanda un 
moment. Llavors, és sobre el tema del poliesportiu. Referent al tema de la instal·lació de la 
calefacció, veiem que està en marxa. Llavors, s’ha pres, o sigui, ara ja comença a fer fred, ara 
ja es nota. Hi ha algun protocol de quan estarà activa aquesta calefacció, només en actes? 
Entrenaments, també? No? O sigui, tindrà, hi ha alguna manera de, o sigui, hi ha algun 
protocol? És la pregunta que em comenten. Llavors, tinc una altra. Jo les dic les tres i llavors 
ja, així serà més ràpid. A la porta gran de l’entrada hi ha unes filtracions d’aigua que es veu 
que s’ha fet alguna intervenció però aquests dies, inclús nosaltres que hem estat per allà, 
bueno, hem vist que treien farrales [Inaudible 06:01] i, lògicament, afecta al parquet i el 
parquet ja porta prou polèmica, no? I, llavors, el tema és, el tema de les lones, o sigui, de les 
proteccions, que està clar que s’ha de protegir la zona, realment, o sigui, una és la lona, 



aquesta lona que s’està posant és la definitiva? I, si ho és, o aquesta, o sigui, si és aquesta, 
pel que hem anat veient fins ara, el protocol és que tenim un acte diumenge i es munta 
divendres o, normalment ha sigut així, o a lo millor dissabte, però perdem un munt d’actes 
esportius que realment ens han... Jo estic segur que sí, i més coneixent-nos, però s’ha arribat 
a valorar el que arribem a perdre a l’hora de...? O sigui, és que jo cada vegada, no sé si li 
estic agafant mania al parquet o no però realment, és que [Inaudible 07:13] l’hem liat, l’hem 
liat i grossa perquè crec que perdem molt ús d’aquest tipus, d’aquest acabat. Llavors, bueno, 
sí, [Inaudible 07:30] 
 
Sr. Redondo: Del tema de la calefacció millor t’ho dirà Tico, que ho porta ell, que t’ho digui. I 
jo la resta. 
 
Sr. Pérez: Sí, la puesta en marcha de la calefacción, se ha tenido que llevar unos ramales de 
gas, tanto al pabellón de Miami como al pabellón de Mont-roig. Ya están realizados, 
justamente ayer estuvo el técnico del gas, pero antes de darle gas a la instalación, lo que ha 
hecho, ha hecho un informe de las instalaciones. Dentro de las instalaciones, bueno, pues el 
técnico del gas lo que ha visto es que faltaban algunas rejillas de ventilación y algunas 
válvulas de seguridad que hoy, a día de hoy, creo que la empresa las acaba de terminar para 
acondicionar lo que ha dicho el informe del técnico del gas. Si hoy acaban las obras de 
adecuación de las instalaciones según el informe que ha hecho el técnico del gas, entre 
mañana por la mañana y mañana por la tarde, vendrá el técnico del gas a ver realmente que 
se hayan hecho las modificaciones en la instalación. Cuando eso esté realizado, con lo cual el 
técnico del gas ya dará paso a, ya dará gas a los quemadores. El quemador es una empresa 
que viene de Bilbao, este señor se ha retrasado un poco porque el tema de la instalación del 
gas ha pasado por la vía pública y había problemas con Nostraigua por temas de distancias 
de alturas de instalaciones que había en la calzada. Entonces, por eso se ha retrasado un 
poquito, porque, bueno, uno pasa un informe, ya sabes lo que pasa un poco con las 
administraciones. Entonces, en principio, el compromiso de la empresa, justamente estaba 
hablando yo con él esta mañana, con el Víctor, es que hoy, si acababan las obras, mañana 
venía el técnico del gas a dar el ok y daba gas a las instalaciones, intentarían que entre 
mañana por la tarde o el viernes vinieran a hacer la puesta en marcha porque es una 
empresa de Bilbao y vendría el técnico para que así tuviéramos gas estas fiestas. Si eso se 
hace, el Ayuntamiento ya entenderá que ya puede recepcionar [Inaudible 09:30] el pabellón y 
tal. Es verdad, el tema de las entradas de agua, ya sabéis que ha llovido, ¡no cal que te lo 
diga! Tuvimos algún problema de alguna gotera con la teulada, se ha reparado, se ha sellado, 
por lo menos en el tejado ya no entra. En el pabellón de Miami también hemos tenido un 
problema de humedades, no por la parte nueva que se ha ampliado sino el agua que corre en 
la pared del pabellón viejo y filtra por esa pared que antes daba al exterior y no se notaba y 
ahora nos ha entrado un poco de agua en la parte nueva. Hemos hecho una [Inaudible 10:00] 
y prácticamente ya está, queda un pequeño punto que lo acabaremos de hacer y, cuando eso 
esté, seguramente la semana que viene, os llamaremos un día para aquello que habíamos 
hablado de antes de nada enseñar las instalaciones, que está previsto, vale? También 
EMOMSA, [Inaudible 10:18] empresas para adecuar un poco el pabellón de Miami, la pista, lo 
que está haciendo un poco de limpieza porque eso no estaba incluido en el proyecto y, una 
vez que se inaugure, ya estará todo hecho. Pero bueno, yo creo que esta semana, para 
fiestas estará, tendremos gas si Dios quiere.  
 
Sr. Moreno: I referente al gas, o sea, ¿siempre estará, mientras haya actividad deportiva o 
cualquier acto no deportivo estará, si hace frío, tendremos la calefacción puesta o sólo a nivel 
de competición o…?  
 
 
 
Sr. Pérez : No, no, el gas, yo estuve [Inaudible 10:53] O sea, así como antes la calefacción, 
que por eso se ha instalado este sistema, tenías que refrigerarlo, tener la precaución de tres o 



cuatro horas antes para acondicionar la sala, esto, en cuanto lo das, en el momento que 
cualquier actividad, cualquier, incluso entrenamiento, que se dé al interruptor, en cinco, diez 
minutos ya notas la sensación de calor. Es lo bueno que tiene, no tienes que hacer una 
preinstalación de dos horas o tres horas para que caldee. Este sistema es un sistema 
radiante que lo que hace que cuando estás se aplica. Si te fijas, siempre está, intenta estar 
separado de la pista de juego para que dé a la gente que está viendo, claro, porque el que 
está haciendo deporte, evidentemente, no tiene frío. Es inmediato y se puede encender 
siempre que se necesite. No necesita tres horas antes de antelación para que la sala esté 
encendida. No, no, si hay un partido de futbol o un partido, un entreno y realmente hace, la 
climatología es fría, el señor que esté allí le dará al interruptor y a los cinco, diez minutos ya 
se aprecia la sensación de calor. 
 
Sr. Moreno: Vale. Ya está. Bueno, la última... Ah, vale, vale. Perdón. 
 
Sr. Redondo: A ver, complemento un poco la información con el tema de la filtración de agua. 
La filtración de agua de la puerta grande del otro día está, la ha habido siempre, lo que pasa 
es que como antes no había parquet, no había problema. Entonces, esto me lo dijeron a mí el 
domingo y entonces mi idea era, la reunión que tengo hoy con mi técnico de Esport, que 
hiciera directamente un turno de trabajo para que se solucione porque antes no pasaba nada 
pero ahora sí. [Inaudible 12:25] trabajo normal, ¿vale? El tema de la calefacción. Lo que 
haremos es en función del uso. Claro, si en el momento que se empiece a usar, lo que 
queremos es que no haga frío en los pabellones con lo cual… Estableceremos cómo que hay 
que actuar, lo que dice él, si en diez minutos lo tiene caliente, con que llegue el conserje diez 
minutos antes y lo ponga en marcha, ¿vale? Y, luego, el tema de las lonas, sí que hemos 
visto que la lona que hemos puesto para que se quede definitivamente allí para proteger la 
parte que no es pista no es adecuada para… ¿Por qué? Porque es muy fina, se dobla en 
seguida y parece…queda fatal. Lo estuve viendo el otro día, me lo estuvo comentando el 
personal del patinaje, efectivamente, queda muy mal y además al no haberlo puesto por 
debajo de la grada lo que hace es que allí se pueda incluso meter líquido por debajo con lo 
cual lo que voy a proponer es que en cuanto podamos aquella lona ponerla diferente, más 
fuerte, porque tiene que estar siempre, aquella lona tiene que estar siempre. Entonces, 
ponerla más fuerte, que quede como la que hay en Miami, que es fuerte. La otra, mira, yo soy 
regidor d’Esports y regidor de Festes y ¡tengo un conflicto en mí mismo! Porque por un lado, 
claro, el pabellón es para realizar deporte, ¿vale? Pero, por otro lado, no tengo otro sitio para 
hacer fiestas. Con lo cual tenemos un problema. Y, al haber puesto parquet, que tiene las 
características que tiene para hacer deporte, perfectas, pero con fiestas a uno se le cae un 
cubata, a uno… y es una instalación que hay que cuidar. Pues, tenemos, yo ese problema lo 
tengo constantemente. Bueno, mientras no tengamos otro sitio para hacer fiestas, hay que 
hacerlas allí e intentaremos minimizar los días que haya que poner lonas, intentaremos no 
crear ningún inconveniente a ningún club que practique esport, como llevamos haciendo en 
Miami toda la vida.  
 
 
Sr. Moreno: Claro, de momento, a lo mejor estamos haciendo el rodaje, pero de momento 
aquí no es así. Aquí pasó el caso, por ejemplo, uno de los casos fue la “Festa de l’Oli”. Era un 
domingo a la mañana, estaba clarísimo, y yo recuerdo que se empezó a poner la lona un 
viernes, entonces, claro, partidos de futbol, futbol sala, femenino, actividades, tuvieron que 
derivar a otros pueblos, lo cual, incluso han encontrado que equipos que han ido allí han 
hecho quejas al pueblo, encima, porque resulta que no tenían las instalaciones idóneas o por 
lo que sea, y el pueblo dice: “Ostras, es que yo me encuentro que venís, os hago un favor y 
encima me penalizan a mí.” Claro, es un poquito aquello, ¿no? Si es el principio y se busca 
alternativa por el tema de las lonas está perfecto. La lona mismo, la que hay ahora mismo, yo 
realmente he estado en dos o tres interclubs de patinaje y, a parte de los patines que caen, 
ha caído gente porque, como bien dice usted, se levanta, hace arrugas y aquello… 
 



Sr. Redondo: No queda bien, no queda bien. De todas formas he dicho… He dicho, es un 
momento solo, he dicho que intentaremos molestar lo menos posible. Eso quiere decir que os 
vamos a molestar. Intentar lo menos posible quiere decir que… Pero, bueno, es que no hay 
remedio. 
 
Sr. Moreno: No, ya está, ya está. 
 
Sra. Pérez: Como has comentado lo de la “Festa de l’Oli”, si yo llego a saber que por hacer la 
fiesta en el polideportivo, tenemos que cancelar partidos de futbol, de básquet o patinaje o lo 
que sea, pues no lo hubiéramos hecho, te lo aseguro. Nosotros pedimos el polideportivo para 
hacer la fiesta el domingo, para tener un plan B porque se preveía que iba a hacer mal 
tiempo, nos dicen que no hay ningún problema, pues, para delante, la verdad. 
 
Sr. Moreno: Yo lo que creo es que está claro y no dudo sobre el planteamiento, lo que pasa 
que sois vosotros los que tenéis que tener control de ¿perjudico a alguien, Ángel? Entonces, 
esto. Y, por último ya y me voy, así no… porque después de todo, un poquillo más me puedo 
quedar, ¿no? Tuve un problema, bueno, me pararon por la, un cliente, ¿vale?, me comentó 
que habían ido un fin de semana al centro BTT a alquilar unas bicis una familia, un 
matrimonio con un bebé y tal. Y ellos hicieron, o sea, alquilaron las bicicletas un domingo por 
la mañana y lo que les sorprendió es que el alquiler, o sea, ellos les dijeron que tenían que 
estar antes de las dos en, tenían que devolver las bicicletas antes de las dos del mediodía 
porque realmente ellos plegaban a mediodía. Entonces, a la tarde, el centro BTT, que 
entiendo que es algo que es turístico, ¿no?, bueno, tuvieron que cerrar. Es como si un 
restaurante, yo cierro a las dos porque me tengo… y no hago… O sea, una cosa es, vamos, 
que a nivel, si está abierto turísticamente creo que habría que mirar de observar de que un 
domingo que, lógicamente, es un día de fiesta general para la mayoría, no se delimitara a la… 
A lo mejor es un caso en concreto pero quería que me explicarais el qué. 
 
Sra. Pérez: Sí, estamos de acuerdo de que al Centre BTT hay que darle una vuelta, también 
lo reflejan en el PAM. Queremos dinamizarlo, tanto en Miami como en Mont-roig. Hablábamos 
también de abrirlo más veces, también lo he comentado alguna vez contigo de organizar 
algún evento. O sea, estamos de acuerdo de que eso no debería pasar. También es cierto 
que el centro BTT recibe muy pocas visitas y cada vez menos porque cada vez la gente va 
más, tiene la guía, se la descargan por app y demás, y cada vez se utiliza menos. Habría que 
valorar también si sería necesario abrir el domingo todo el día, no lo sé, hasta ahora, os 
puedo mostrar estadísticas de visitas y son muy bajas. Pero bueno, entiendo la problemática 
que tuvo esta familia y, claro, tener que hacer la ruta en más poco tiempo, pues, les pudo 
haber afectado pero el horario que tenemos actualmente es hasta las dos. 
 
Sr. Moreno: Nosotros nunca nos hemos cerrado las puestas y las posibilidades pero yo creo 
que potenciar el centro BTT hoy en día, como lo tenemos montado, con un poquito de cariño 
y estudio más técnico y no recrimino nada, tendríamos el doble de gente. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: Gracias. Alguna pregunta més? 
 
Sr. Chamizo: Jo només celebrar que avui ens heu fet un regal de Reis, no? Nosaltres 
portàvem en el nostre programa posar una oficina de turisme al PAM i celebro que a l’església 
vella i celebro que hagueu agafat aquesta iniciativa.  
 
Sr. Alcalde: Bueno, l’oficina ja hi era, les tasques d’informació ja es feien. No sé si Ferran 
quería... Un moment, un moment. 
 
Sr. Pellicer: Jo només volia aclarir una cosa. I, com a responsable de l’ús de l’energia, és, 
evidentment, que la calefacció del pavelló té que ser perquè la gent no tingui fred però tampoc 
perquè la gent vagi en ple hivern amb màniga curta i amb d’allò. No, ho dic perquè ara hi 



haurà tot un repàs de l’ús d’edificis i això que la gent a l’estiu, o les senyores, amb tot el 
respecte, doncs, van amb tirants, per dir-ho d’alguna manera, i a l’estiu amb jaqueta, o els 
senyors, és igual! Perdó, és a dir, no volia ofendre a ningú, només un punt... Això anirà tot 
regulat perquè el que no pot ser és que acabem funcionant d’una manera... És a dir, no es té 
que passar fred però no es té que anar allí a dir, doncs, perquè, clar, llavors, tot aquest estalvi 
que estem parlant, pues, seria zero així de clar.  
 
Sr. Moreno: Jo només em referia a això, o sigui, és com els bancs, vostè no pot tenir la 
temperatura, o sigui, sota de 22 graus, vostè no, això és... Ja, ja, però, a veure, sí, exacte. 
[Inaudible 20:50] 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Per finalitzar, vull agrair a tots els grups i, per què no, també, 
evidentment, a l’Oposició el to d’aquest debat d’avui, d’aquest Ple dels pressupostos. Crec 
que ha estat molt bé, molt encertat i vull agrair, doncs, el que deia, com s’ha portat a terme 
perquè, precisament, en el recés hem coincidit amb el secretari i, és veritat, ha estat molt 
productiu i crec que és com tenim de fer les coses i, a més a més, crec que és el que volen 
els ciutadans, que les nostres propostes siguin constructives, que els nostres debats siguin 
constructius i que siguin per millorar el poble i no caure en temes personals i debats estèrils. I, 
per últim, que tingueu tots unes bones festes, que tingueu un bon any i que l’any que ve ens 
portin els Reis moltes coses i que tinguem molta salut i que siguem molt, molt feliços. 
S’aixeca la sessió. 

 

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

  
  
Octavi Anguera Ortiga Fran Morancho López 
Secretari accidental                                                     Alcalde 
 


