ACTA DE LA SESSIÓ
Acta de la sessió del Ple
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde

-roig del Camp.
2015/1 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2015/1 )
Ordinari
9 de gener de 2015
14 de gener de 2015
13:00 h. 13:40 h.
Sala de Cultura "Agustí Sardà"

president AME-AM

Sr. Antoni Vernet Asensio, regidor AME-AM
Sr. Vicente Pérez Mula, regidor AME-AM
Sr. Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Sr. Andreu Chaparro Medina, regidor FIC
Sr. Fermín Díaz Durán, regidor PP
Sr. Juan Gallardo Algueró, regidor PP
Sr. Josep M. Gairal Martí, regidor VX+
Sra. Elvira Montagud Pérez, regidor VX+
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor no adscrit
Sr. Fran Morancho López, regidor PSC PM
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM
Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM
Sr. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
Alberto Viñes Velasco, interventor
-hi:
Sra. Rosa Escoda Cedó, regidora PSC-PM
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM

Sr. Alcalde: Molt bon dia a tothom. Donaríem començament a la sessió plenària
Secretari.
1.
Sr. Secretari: Sí, bon dia. El p
novembre de 2014.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs la donaríem per aprovada.

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de
28 de novembre de 2014.

2.

del número 650 al 895 de 2014

Sr. Secretari:

úmero 650 al 895 de 2014.

Sr. Alcalde: Algun comentari?

3. 2015/37 Bonificar, si escau, el 50 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la
llicència d'obres menors consistent en la instal·lació d'un ascensor a l'immoble situat al C/ de
Francesc Riba i Mestre, núm. 24 de Mont-roig del Camp, a nom de Maria de les Neus Mendoza
Aguiló (Expedient 207/2014 ME). (PLE)
Sr. Secretari:
,

,
úmero 24 de Mont-roig del

Camp.
Sr. Alcalde: Algun comentari a fer? Sr. Francisco? No? Doncs passaríem a la votació del punt. Vots a
favor. Quedaria el punt aprovat.

Expedient número
Tràmit

a la instal·lació d'un ascensor a
bitatge situat al C/ de Francesc Riba i Mestre,
núm. 24 de Mont-roig del Camp, a nom de Maria de les Neus
Mendoza Aguiló.
Serveis Territorials/Unitat de Llicències/jg/207/2014 ME
Bonificació icio

Fets
1.

Maria
de les Neus Mendoza Aguiló, de data 14 octubre de 2014 i número de Registre General
2014/11137, en relació
, situat al
C/ de Francesc Riba i Mestre, núm. 24 de Mont-roig del Camp, referència cadastral
8705402CF2580F.

2.

2014/11445, Maria
de les Neus Mendoza Aguiló, demana la bonificació del 50% de
s menors sol·licitada.

3. Vist que en data 11 de desembre el Sr. Alcaldea la instal·lació
d'un ascensor a l'interior de
, situat al C/ de Francesc Riba i Mestre, núm. 24 de Montroig del Camp, referència cadastral 8705402CF2580F.
4.

5.

19 de
desembre de 2014, en el qual es comprova que aquest habitatge te una antiguitat de més de 25
anys.

6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 9 de gener de 2015.
Fonaments de dret
1.
n subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els

2.
activitats i serveis de les entitats locals (en endavant ROAS), estan subjectes a llicència prèvia els
a legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes
les normes i ordenances municipals i al planejament.
3.
exempcions.
4.
urbanística.

1.
de 2014.
2. Bonificar el 50% de
menors concedida a Maria de les Neus Mendoza Aguiló, per a la instal·lació d'un ascensor a
, situat al C/ de Francesc Riba i Mestre, núm. 24 de Mont-roig del Camp.
3. Satisfer els imports correspon
les obres, segons el següent detall:
Concepte

Pressupost

TAXES

21.103,96

%

Import
226,62

ICIO

21.103,96

4 (bonificació 50%)
TOTAL

422,08
648,70

Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot
interpos
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Contra la liquidació efectuada en la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix
interposa
notificació.
Suspensió del procediment: La interposició de recurs no p
cobrament. Només se suspendrà el procediment en els terminis i condicions que el Reglament
General de Recaptació, segons el qual caldrà aportar amb la sol·licitud de suspensió una garantia
segur de caució.

4. 2015/35 Aprovar, si s'escau, la celebració de la festa tradicional i el programa d'espectacles
taurins, inclòs en les activitats de la Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2015. (PLE)
Sr. Secretari:
Miami Platja, concretament, dues activitats de bous a la plaça els dies 25 i 26 de juliol de 2015 a les 18
hores.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra.
Quedaria el punt aprovat.

nt:

Vaquetes 2015

Expedient número:

secretaria
general/serveis
interns/cultura/cc/0012015_autoritzar la celebració de la festa i el programa

Tràmit:

Ordinari

Fets
1.

-

Major de Sant Jaume 2015.

zador de la festa tradicional

2.
DIA

MODALITAT

HORA
INICI

HORA
FINAL

LLOC

25.07.2015

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

Plaça del Cinquantenari (Miami
Platja)

26.07.2015

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

Plaça del Cinquantenari (Miami
Platja)

3.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 9 de gener de 2015.

Fonaments de dret
1.
-AM; Andreu Chaparro Medina,
FIC; PP; VX+; Eduard Planes, regidor no adscrit, PSC-PM; CIU;) i 1 vot en contra (grup municipal:
Josep M. Aragonès Roca, FIC) acorda:
1.
Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2015, tal i com segueix:

DIA

MODALITAT

HORA
INICI

HORA
FINAL

LLOC

25.07.2015

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

Plaça del Cinquantenari (Miami
Platja)

26.07.2015

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

Plaça del Cinquantenari (Miami
Platja)

Peu de recurs
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a
comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de
notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

5. 2015/36 Resoldre , si escau, les al·legacions presentades a l'expedient del Pressupost General
de l'exercici 2015
Sr. Secretari:
-r

Hi ha hagut dues

Catalunya, Partit Popular, Verds per Més i el Sr. Eduard Planes, regidor no adscrit. És la primera

al·legació. I la segona al·legació ha estat presentada pel grup municipal de Convergència i Unió.

pel grup de Convergència i Unió, i una tercera votació que seria recollir les votacions anteriors i
definitiva sinó que tornaria a ser una aprovació inic
pressupost.
Sr. Alcalde:
Sr. Gallardo:
plantejament del punt és simplement fer-ho així a fi i efecte que políticament pugui quedar
constància de cadascuna de les posicions dels grups que han presentat aquestes esmenes, per una
amb el debat polític el corresponent posicionament dels grups a fi i efecte que tot quedi
perfectament clar. Evidentment hem de tenir un punt que sigui realment el resultat de la votació
instrumental perquè quedi definitivament... provisionalment aprovat el pressupost i es pugui sotmetre
a una informació pública addicional, que serien uns
per donar la màxima seguretat jurídica. Doncs hi ha una modificació de les despeses i convé que
tothom en quedi perfectament assabentat. Per tant aquest seria el plantejament o el mecanisme del
punt. El
recordatori, vam aprovar un pressupost que tenia unes determinades magnituds i tenia un superàvit
tan sorgint de tipus econòmico-

assegurés la creaci
i apaigavant
tots sabem té un fort comportament estacional, que asseguri efectivament la creació aquests llocs de
esforços vers els col·lectius menys afavorits i socialment més febles, com els aturats de llarga durada,
les famílies monoparentals, els aturats de menys formació i les persones amb riscos seriosos
upació, i complementari,

altra manera, a la millora de la provisió de béns i serveis públics per part de
serveis bàsics o essencials, per emprar la terminologia jurídica adient que presta a
fer-ho la filosofia no és exhaurir o afectar al dèficit, sinó declarar indisponibles... és a dir, no tocar tot
un seguit de par
totes de quantitats molt petites però evidentment importants, serveis generals, urbanisme, medi
ambient, política econòmica i fiscal. I també declarar indisponible, i més que indisponible declarar
simplement que el fons de contingència previst per la normativa i que està dotat aproximadament
amb aquests 80 000 EUR només es pugui fer servir en casos de catàstrofe o per situacions
ncera, al
seu article 31 preveu la creació... és a dir, que les administracions tinguin aquest fons de contingència
dotat al seu pressupost. El criteri de definició del fons de contingència, en tot cas en podem parlar
després, és molt ampli, és molt... és un redactat molt ampli, poc concret, que deixa molta

discrecionalitat a les entitats públiques per fer-lo servir. El que fem nosaltres és declarar-lo
indisponible només en casos de catàstrofe i de situacions absolutament excepcionals. Per tant, el que
fem
aprovades. Per tant, no té un impacte rellevant amb el pressupost des del punt de vista econòmic i
pressupostari, i a més a més utilitzem o emprem el mecanisme de retenció de crèdits perquè la
partida queda a bastament dotada i amb el supòsit que el comportament econòmico-financer de
is han estat cada vegada més positius des del punt de vista
econòmic, es puguin declarar disponibles i tot i així generar un superàvit que pugui ser fins i tot
superior al que tenim. Només per tancar la intervenció recordar que el superàvit és necessari perquè,

una cosa és el que tinguem pressupostat i una altra cosa és el que podem cobrar i per tant podem
gastar, que és molt diferent, que això en una economia familiar és molt fàcil de veure, una cosa és el
que tu tinguis pressupostat que ingressaràs, una altra cosa és el que tu realment ingressis-, i que tu
només com a Ajuntament i sent prudent i ortodox només et pots gastar, només pots esmerçar el que
realment ingresses, perquè sinó incorres en tensions de Tresoreria que no són inadmissibles després
de quatre anys de sanejament. Per tant, el que fem amb aquest me
-les
disponibles i dotar a les partides, a les despeses corresponents a la seva partida adequada i esmerçar
la despesa com estava prevista inicialment, tot i que, repeteixo, pot ser, com es veurà per exemple
amb la liquidació del pressupost de 2014, que el superàvit és fins i tot més gran del que es va
planificar inicialment. Per tant, és un criteri de plantejament absolutament ortodox i ajustat als criteris
2011. Per tant, aquesta seria la nostra exposició i en tot cas en el seu moment procediríem a la votació

Sr. Alcalde: Jo crec que podríem contestar o comentar aquesta i votar-la i després, sinó...
Sr. Secretari: És correcte fer-ho així, con si ho volen... [diverses veus, Inintel·ligible]
Sr. Alcalde: ... perquè és que si no podríem... si els sembla bé.
Sr. Chamizo:
aquesta esmena.
Sr. Alcalde: Sí, sí. Jo penso que seria bo contestar a aquesta o cadascú la seva, i llavors vostè fa la seva
exposició i debatem la seva. Els sembla correcte senyors? Doncs val. Començaríem per si vostès volen
comentar res.
Sr. Chamizo:
Govern per part nostra. Bé. Volem fer una apreciació al respecte sobre aquesta esmena presentada
de preparar i presentar els pressupostos per aquest any. No entenem per què aquesta esmena no va
estar inclosa dins del debat de pressupostos que vam fer pràcticament fa un mes. Tampoc entenem
comentat el Sr. Gallardo de dificultats per les famílies hi són ara i hi eren quan es van fer els
pressupostos, no? Creiem
aspecte més
ampli. Jo crec
major entre totes les forces polítiques. Des del nostre punt de vista polític. Ara, jo no sé el que faran
després vostès amb la nostra esmena del nostre grup perquè també incorporava una partida molt
per a gent en exclusió

de la responsabilitat, no?, pensem que hem de col·laborar amb el nostre vot favorable a aquest Pla
s famílies i que tiri endavant. No podem negar que a la gent que
nes que marca
la vostra proposta i que realment ho necessitin.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Endavant.
Sr. Morancho:
contingència i de la indisponiblitat. A la modificació donen de baixa una sèrie de partides per un
import de 50 000 EUR, però en cap cas la diferència es veu reflectida. La diferència serien 90 000 EUR,
el Fons de contingència estava dotat amb 80 000 EUR. Aquest és un punt. I el següent punt, que
següent reflexió ja no és necessària.
Sr. Gallardo: A veure, es declaren indisponibles. No es dóna de baixa cap partida. Es declaren
discrecionals. Llavors, no es donen de baixa; es declaren indisponibles, és a dir, no es poden fer servir.
I el Fons de contingència també es declara indisponible perquè només es pot utilitzar en casos de
catàstrofe i per situacions excepcionals. A veure, el redactat del Fons de contingència, em remeto a la
t Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Diu textualment, una mica per fer

pressupostos una dotació diferenciada de crèdits pressupostats que es destinaran quan calgui a
atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicialment aprovat que
puguin presentar-se durant
que diu la Llei Orgànica és que tu pots fer un racó, un fons de contingència, pots fer un racó... has de

punt de vista. A la base 37 del pressupost que vam aprovar, recollint els criteris de la Diputació, la
ats inajornables de

000 EUR, mínim 0,5 % de llurs despeses no financeres en concepte de fons de contingència i així es fa
e el qual haurà

deixar un criteri de, primer, necessitat inajornable, caràcter no discrecional i no prevista. Què és el que
fem nosaltres per poder declarar indisponible? Doncs diem, escolti, endurim molt més aquests criteris
i diem, escolta, només en situació de catàstrofe i situacions excepcionals. Per tant, amb això la
declarem indisponible. De la mateixa manera que el que fem amb les altres partides: les declarem
-fin
succeir a les properes eleccions municipals, i on la majoria política que hi hagi en aquest Ajuntament,
sense fer cap modificació de crèdit, pot declarar disponibles totes aquestes partides, incloent-hi el
presenta una necessitat inajornable no discrecional i no prevista al pressupost, que es pugui atendre
iteri seria aquest. Endurir condicions i declarar indisponible.
També tenim una comoditat, i no li amagaré, plantejar-

que passa és que, repeteixo, el criteri de mantenir el superàvit ve determinat per donar un missatge
mica, no sé si li dono resposta. Són criteris, eh?, són criteris.
Sr. Morancho:
una modificació de 140 000. [en off, Inintel·ligible] Però això és així, Sr. Interventor?
Sr. Viñas (Interventor municipal): [castellà] Claro, el presupuesto tiene un superávit. Claro, ese
superávit ahora lo que se hace es jugar con él, vamos, por decirlo así. Porque no estaba equilibrado el
presupuesto, tenía superávit y...
Sr. Morancho: Vale pero la redacción del punto no se reduce, o sea, no se incorpora esos 10 000 EUR,
al menos yo no lo interpreto así, no sé. [en off, Inintel·ligible] ... explícitamente, pero esto se hace.
Vale, vale, de acuerdo. [en off, Inintel·ligible] [/castellà] A veure, aleshores, nosaltres creiem... una part
més tècnica ara i després entrarem a la política. Entenem que no... deixar aquest compte amb
indisponiblitat, quan realment es crea, i et diuen que la creïs per si hi ha una catàstrofe o si hi ha
qualsevol cosa, ostres, o amb temes excepcionals, entenem que si passa qualsevol cosa, què haurem
de fer? [en off, Inintel·ligible]
Sr. Gallardo: Declarar la disponibilitat.
Sr. Morancho: Però això no és àgil. Si precisament quan és una cosa urgent i excepcional com una
catàstrofe que has de fer un Ple per fer una m
quan passen aquestes coses... i si es crea el compte és precisament per això, perquè hi hagi
imo més no posar cap exemple, però convocar un ple... això requereix un temps que entenc que
aproximadament, que no trobin una altra partida de 80 000 EUR... home, jo veig que no... entenem
-lo però no el dotem amb diners, home,
quan passi alguna cosa, si hem de convocar un ple, jo realment... en aquest aspecte no estem
r

. Però bé,

electoralista. Estem a les portes de... a cinc mesos de campanya electoral, de les eleccions, i han dit,
dotar
perquè tingui més repercussió, perquè se li doni més publicitat i que es faci saber molt més i el que

dóna per molt poc. I és cert que hi ha moltes persones que tenen moltes necessitats, però dos mesos,
amb un 20 % de formació, dóna per molt poc. Amb un pressupost de 17 milions, amb un superàvit de
Un
st aspecte votarem a favor però

determinada. I ens hagués agradat, ho torno a dir, que haguessin invertit molts més diners perquè
manera
efectiva, no a cinc mesos de les eleccions, no perquè ara passa el que passa, no fora del pressupost,

perquè bé, tot això té una repercussió mediàtica que vostès intentaran aprofitar. Esperem que el
procediment el facin com diuen que es farà i que tot vagi bé. Gràcies.
Sr. Gallardo: Sr. Alcalde, si em permet. Bé, sobre el criteri que vostè ha expressat, és un criteri legítim,
és una opinió, evidentment no la compartim. Retornant al tema més tècnic, que és potser el que més
pertoca a la Regidoria,
ha una gran catàstrofe, hi ha una situació de sol·licitud de declaració de zona catastròfica, per
blema, i a més a més
catàstrofe o per situacions excepcionals. El que fa, de fet, aquest plantejament, és endurir els criteris
haver estat més fàcil, més còmode, estirar directament del superàvit, en la línia del que plantejava, per
ble i
perfectament justificable des del punt de vista de la mecànica pressupostària, però el que realment

catàstrofe o situacions excepcionals, és a dir, és un enduriment dels criteris que fixa la Llei Orgànica i
fins i tot les bases del mateix pressupost. Com tots els criteris, dins de la legalitat són perfectament
interpretables i li reitero el que li he dit abans, tenint en compte que es planteja amb superàvit aquest
mecanisme té una major flexibilitat, perquè precisament hi ha un cert recorregut. A més a més el

plantejaments i el seu vot ho reflecteix, benvinguts siguin en el moment que siguin. Jo no li puc
discutir si hagués estat més o menys oportú introduir-ho amb el pressupost, com també ha esmentat
el Sr. Chamizo. Potser hagués estat més oportú, però jo penso que al final es planteja amb una forma
tat va en la línia que es faci una convocatòria pública amb els principis de
transparència, etc. Només també fert pressupostos,
escolti, dos mesos que puguin ajudar. A veure, si la situació és bona, i tenint en compte que hi ha
superàvit, escolti, no és remot o no és heterod

fer nosaltres de dir, escolti, esgotem o exhaurim un cicle de sanejament, ara el 2015 pot ser ja un any
en el que es materialitzin opcions de major flexibilitat i que permetin esmerçar més recursos i proveir
aquest cicle de sanejament. Gràcies.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Jo primer de tot els agraeixo la seva afirmació, tant a un grup com a
plantegem, serà el s
-ne ha sigut des del primer moment per la situació econòmica que hi
ha hagut a aquest Ajuntament i les restriccions que han vingut per les lleis i per Intervenció i per tota
una sèrie de coses que no ho han permès. En vam permetre un, que és un que avui està en
ntar i la llei prohibeix, ja que són unes contractacions directes de
uncionament. I el
fer aquest segon. Jo només vull expressar que la nostra voluntat des del primer moment ha estat un
debat anual durant aquests tres anys fer pl

endavant perquè la nostra situació econòmica era la que era i tal. Nosaltres avui la nostra economia
està sanejada fins a un punt i té aquesta capacitat, i per això ho plantegem.
Sr. Alcalde: Passaríem a la votació del punt. Vots a favor. Quedaria el punt aprovat. I ara li passaria la
paraula al Sr. [Inintel·ligible, 0:28:49.4]
ó.
Sr. Chamizo: A veure, com tothom sap, el passat Ple de 28 del novembre es van aprovar inicialment
desacord amb aquells pressupostos perquè no complien amb els mínims necessaris de benestar que

legislatura. Van dir que eren uns pressupostos on era palesa la poca sensibilitat davant la situació
delicada de moltes famílies. També vam manifestar el nostre desacord en què aquest pressupost es
tanqués amb un superàvit a la vora dels 300 000 EUR. Per això vam decidir, dins del pla previst,
llegiré totes perquè quedin clares perquè no... al paper de preparació del Ple no consten o no
. El número u fa referència a la promoció econòmica, a

promocionar els nostres polígons industrials. Dos. Destinar una partida de 30 000 EUR que correspon
punts del municipi de Mont-roig del Camp i Miami. Incrementar la partida de neteja diària al seu
municipi turístic en 80 000 EUR tot millorant els serveis de recollida. Recuperar el 50 % del pressupost
Incrementar la partida de subvencions per reduir la pressió fiscal de les famílies i destinar 50 000 EUR
ingressos mínims en 5 000 EUR més, incrementar en 7 500 EUR les partides per activitats extraescolars,

persones en exclusió social o sense ingressos fent-los a través del SOC o la Diputació de Tarragona i
del Dia es votarà la
desestimació. Creiem que aquesta desestimació només atén
comentat aquí, però pensàvem que amb aquestes al·legacions que inclouen molts sectors que poden
augmentar el benestar social de moltes famílies i que en definitiva és el que nosaltres pensem que ha
comentari, doncs.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Gràcies, Sr. Chamizo. Jo li respondré des
vista... sempre amb la màxima legitimitat, això no li discutiré mai, però xoca amb el plantejament de
e Govern precisament planteja uns pressupostos amb superàvit per la
raó que ja vam esmentar en el seu moment, és a dir, per donar una senyal molt clara a proveïdors,
bancs, entitats financeres i regidories, una senyal interna molt clara que no es pot anar al màxim de la
despesa que admet el pressupost perquè no només no tanquem amb superàvit, és que fins i tot
queda molt més coixí des del punt de vista de la regla de la despesa, com vostè ja sap, perquè es van
ó. Per tant aquesta senyal és molt clara. A fi i efecte de
dir escolti, tot i que hem tancat aquest cicle de sanejament, persisteixen motius preocupants per
mantenir polítiques restrictives, sobretot que afectin a la liquiditat. Pensi vostè, i si no li recordo, vostè

sinó que a més a més ha hagut de generar liquiditat per atendre la incorporació de romanents

v
no ha planificat de moment és noves inversions, el que ha fet és executar les anteriors. Això ha hagut

mecanismes de pagament de proveïdors. Per tant, tot plegat ha permès redreçar la situació
econòmicotant, aquest senyal per nosaltres
és molt clar. O sigui, mantenir un pressupost amb superàvit és un acte de responsabilitat que
internament. Una de les coses
-roig del Camp és un
crèdit extraordinari entre els bancs. Ho vam demostrar, per exemple, amb què vam ser capaços de
substituir el préstec del mecanisme de pagament de proveïdors i va venir un banc, el de Sabadell,

recuperat el crèdit. El crèdit és la reputació com a bon pagador i com a gestor ortodox. Per nosaltres
aquest és un tema molt important que volem seguir donant aquest senyal. Per tant, el seu
plantejament legítim, reitero, i fins i tot aritmèticament atractiu, que no quedi, doncs xoca amb el
nostre. Després, nosaltres creiem
-li tant a vostè com al Sr.
Morancho el suport dels seus respectius grups municipals, si

per a determinades famílies, jo no penso que tècnicament sigui la millor solució. La millor solució
incorporar bonificacions per determinats supòsits que permetin aquest efecte de reducció de la
pressió fiscal, però teni
quines subvencions de caràcter obligatori o potestatiu es poden implementar amb les ordenances.
No podem fer bonificacions pel que ens agradi. Sí podem fer subvencions. Però això és molt perillós.
-ho, per tant
tècnicament aquesta al·legació, jo no sóc gaire partidari de tenir-la en compte. Altres partides com
promoció econòmica, enllumenat o neteja viària? Home, jo li recordo que en matèria de neteja viària,
agament de
proveïdors, el que es va aprovar el 2014 i va permetre que totes les factures que estaven endarrerides
de SECOMSA es paguessin a temps, això, si vostè treu aquest efecte net, jo penso que ho vaig
teja es va incrementar en 100 000 EUR si no

Sr. Aragonès ens podria il·lustrar molt
vam dotar de 100 000 EUR més funcionaria millor. En general creiem, creoe,, i amb això discrepo
cordialment amb vostè, que el pressupost que vam aprovar en el seu dia té les partides en general
complex, es dóna resposta a les necessitats del municipi. Evidentment aquestes necessitats són

suport, creiem que és un bon pas. Si la situació econòmica va millorant progressivament, i ho he dit
exercici pressupostari, per aquesta majoria política o per una altra que pugui sorgir de les eleccions
de maig, i evidentment el que sí és molt important, i això és un missatge que vull donar, la nova
majoria política que hi hagi, que pot ser la mateixa, diferent, similar o etc., es trobarà amb un
Ajuntament molt més fort des del punt de vista econòmic i pressupostari i podrà fer moltes més
coses. La
tanquem aque
hem millorada de manera
absolutament clara i perceptible. Per tant, jo crec que algunes de les seves al·legacions han estat
estan adequadament ben dotades, per la qual cosa considerem innecessari dotar-ho més. Però a més
a més i tanco amb el que he esmentat abans, treure el superàvit és donar un senyal que nosaltres no

Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Vernet: Sí, bon dia. Jo només volia fer una precisió tècnica. No entraré, perquè entenc que el Sr.
Gallardo ja ho ha explicat prou bé, és sobre les àrees de Promoció Econòmica. Ja dic que no entro a
la repartició que fa perquè entenc que el que es fa és repartir el superàvit com en aquest cas el grup
de Convergència i Unió ha cregut oportú. Al Govern com vostès saben hi ha més partits, però sí que
hi posa destinar una partida inicial a promocionar els polígons. Això ja es va dir al proppassat ple i
inicialment ja hi ha una partida creada. Això és una esmena a uns pressupostos que hi ha una partida

Sr. Alcalde: Vol comentar res? Jo li voldria fer un aclariment sobre una partida que també sé que quan
es va aprovar el pressupost... és a dir, el percentatge que surt és real... el menjador social, i vull
explicar-ho, es va dotar inicialment de 16 000 EUR. Es va dotar de 16 000 EUR perquè hi havia un 50 %
que era per dotar-lo i equipar-lo, equipar-lo, i després, els altres 8 000 eren pel seu funcionament. Un

números de papers, puguin entendre que si haguéssim rebaixat un 50 %... però amb un 50 % del
funcionament. És a dir, el vam equipar una vegada, i un cop ha estat equipat el seu funcionament ha
donat... Em consta avui, i així em consta, la regidora és aquí, que el 90 %, o el 95 %, o el 98 % de
situac
moment les dotacions que tenen les partides han quedat desateses i
dir, la regidora ho podria confirmar. Jo només volia fer aquest aclariment perquè entenc que
fer aquest aclariment.
Sr. Chamizo: Dos minuts per intentar contestar tres notes, però no sóc tan ràpid com el Sr. regidor

nosaltres el superàvit? Pensem que a la situació actual aquest superàvit, de la mateixa manera que es
pot tocar pel fon
Govern fer-ne ús, doncs escolta, jo penso que si haguéssim tancat a cost zero... és a dir, els bancs, per
exemple, tindrien la mateixa confiança, igual de pressupost, que amb aquest superàvit. Jo penso que

important dotar-la una mica més per encara poder donar un millor servei a molts llocs del poble. A
que la situació immobiliària és complicada, però bé, si hi destinem una mica més de diners doncs
escolta, potser pot sonar la flauta i podem trobar algú que pugui invertir al nostre municipi veient els
polígons industrials. Ja sabem que es pot pensar que potser és una oportunitat política, tal i com
mica delicat, és a dir, jo penso que es podria tenir una mica més en consideració, com ja es té, o com
la Sra. Elvira o el Sr. Alcalde ha dit, el 95 % es tenen, però bé, és molta més gent que encara necessita
-hi. I em sembla
que no em deixo res més.
Sr. Vernet: Jo només una qüestió. Jo li he volgut dir això, sinó no hagués dit res perquè ja es va dir el
proppassat ple que no hi havia partida, i sí que hi ha una partida. El que he dit és que la partida és la
mateixa del 2014, pressupost de la qual vostè va votar a favor. Pel meu treball professional jo em
dedico al sector immobiliari residencial industrial en un segon grau i sé com està. Es van fer diferents
b
no sona.
Sr. Chamizo:
adients per intentar que això arribi a bon port. Jo vaig votar a favor de la partida aquesta dels
polígons però també vaig manifestar que la trobava insuficient en el moment, de la mateixa manera
de

Sr. Vernet: Jo per acabar amb això i no allargarMont-roig del Camp aquest any passat va dedicar més de 600 000 EUR en polígons industrials com
vostè també sap.
Sr. Alcalde:
re jo,
però bé.
Sr. Secretari:
presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, aprovar per tant amb aquestes al·legacions
ació
-hi al·legacions.
Sr. Alcalde: Queda clara la votació?
Sr. Morancho: Suposo que sí. En qualsevol cas, al redactat sortirà que cada grup el que ha votat...
Sr. Secretari:
Sr. Alcalde: Val. Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra.

Estimar les al·legacions al Pressupost del 2015

Núm. Expedient:
Tràmit:

57/2014 Serveis Econòmics/Hisenda
Ordinari

Fets
1.

2. A
bils,
mitjançant un edicte i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 278 de data 3 desembre
2014.
3. El 17 de desembre de 2014, amb número de registre 2014/13646,
Municipal (ERC-ADMC-Independents Miami), el de la
del Partit Popular i el dels Verds per Més i el Sr. Eduard Planas regidor no adscrit, presenten una
proposa impleme
municipi i que reuneixi les següents característiques fonamentals:

hivern,

altes.
 Dirigeixi els seus esforços vers al col·lectius menys afavorits i socialment més febles; com els
aturats de llarga durada, les famílies monoparentals, els aturats amb menys formació, les
 Garanteixi la reinserció dels col·lectius de referència.
 Proporcioni un nivell de formació mínim i complementari, que suposi esmerçar entre el 15% i el
20% de la jornad


els afectats per a
trobar feina.

 Incorpori la creació de llocs de treballs en els anomenats serveis bàsics.


pretén dotar-lo amb 140.000 euros, a fi i efecte de generar, fent una estimació inicial, uns 50 llocs
de treball, almenys per dos mesos.
t del Pressupost del 2015:


 Aprovar, la utilització del Fons de Contingència només per a casos excepcionals o de catàstrofe.
 Declarar com a crèdits indisponibles les següents partides discrecionals:
Exercici
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Econòmica
22100
22602
22602
22604
22608
22706
22706

Programa
16500
49100
43208
92000
15100
92000
15100

2015

22706

17203

2015

22706

93100

Descripció
Enllumenat energia elèctrica
SI. Publicitat i propaganda
Turisme. Publicitat i propaganda
AG Serveis generals jurídics i contenciosos
Urbanisme, execucions subsidiàries
AG Serveis generals estudis i treballs tècnics
Urbanisme, estudis i treballs tècnics
Medi Ambient, Control. Estudis i treballs
tècnics
Política econòmica i fiscal. Estudis i treballs
tècnics

Import
15.000
2.500
2.500
5.000
5.000
5.000
5.000

Total crèdits indisponibles

5.000
5.000
50.000

4. El 23 de desembre de 2014, el grup municipal de Convergència i
proposa destinar el superàvit de 294.947,62 euros del Pressupost a diferents finalitats que es
detallen a continuació:
Número
Al·legacions
1
Al·legacions
2
Al·legacions
3
Al·legacions
4
Al·legacions
5
Al·legacions
6
Al·legacions
7
Al·legacions
8
Al·legacions
9
Total

Resum programa

Import

Promoció econòmica

35.000,00

Enllumenat públic

30.000,00

Neteja viaria i recollida

80.000,00

Menjador social

8.000,00

Subvencions fiscals famílies

50.000,00

Ajuts famílies exclusió social

5.000,00

Activitats esportives extraescolars i joventut

15.000,00

Plans d'ocupació

50.000,00

Rotonda Gil Vernet

21.947,62
294.947,62

5. En relació amb allò exposat, cal tenir en compte que

6. El pressupost i els expedient de modificació de crèdits habiliten habilitar crèdits per poder fer front

7.

2015.

8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 9 de gener de 2015.
Fonaments de dret

1.

169, 170, 171 i 177 de la RDL4/2012, de 5 de març, TRLRHL, Tex refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

2. Els articl
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Ll
Sostenibilitat Financera.
4.
essupostària, en la seva
Aplicació a les Entitats Locals.
5.
6.
entitats locals.
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb les
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures per al
Pressupostos de les Entitats Locals.
Es procedeix a la votació de les al.legacions presentades pels grups municipals acord municipal ERCADMCartit Popular, el
dels Verds per Més i Sr. Eduard Planas, regidor no adscrit, que és aprovada per unanimitat dels
membres assistents.
Es procedeix a la votació de les al.legacions presentades pel grup municipal CIU, amb 13 vots en
contra (grups municipals: AME-AM; FIC; PP; VX+, Eduard Planes, regidor no adscrit, PSC-PM) i 2 vots
-AM; FIC; PP; VX+ i Eduard Planes,
regidor no adscrit) i 5 vots en contra (grups municipals: PSC-PM i CIU) acorda:
1. Estimar les al·legacions presentades pe

-ADMC-

Verds per Més i Sr. Eduard Planas, regidor no adscrit

2. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de Convergència i Unió en relació a la

3. Aprovar inicialment

-roig del Camp 2015,

Municipal de 140.000,00 euros, que es detallen a continuació:
Exercici
2015
2015

Econòmica
24100
24100

Programa
14000
16000

Descripció

Import
100.800,00
39.200,00
140.000,00

Total
4. Aprovar la declaració de crèdits indisponibles de les següents partides:
Exercici
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Econòmica
22100
22602
22602
22604
22608
22706
22706
22706
22706

Programa
16500
49100
43208
92000
15100
92000
15100
17203
93100

Descripció
Enllumenat energia elèctrica
SI. Publicitat i propaganda
Turisme. Publicitat i propaganda
AG Serveis generals jurídics i contenciosos
Urbanisme, execucions subsidiàries
AG Serveis generals estudis i treballs tècnics
Urbanisme, estudis i treballs tècnics
Medi Ambient, Control. Estudis i treballs tècnics
Política econòmica i fiscal. Estudis i treballs tècnics
Total crèdits indisponibles

Import
15.000
2.500
2.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
50.000

5. Aprovar la utilització del Fons de Contingència només en casos de Catàstrofe o per a situacions
excepcionals.
6.
7.
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de

6. Precs i preguntes
Sr. Secretari:

de Precs i Preguntes.

Sr. Alcalde: Sr. Chamizo. Sr. Fran.
Sr. Morancho: Sí. La primera cosa que volia comentar és que veiem que no sé si han fet aquest any
passat el tractament de la processionària, perquè estan els pins plens, plens, però molt plens. La van
fer?
Sr. Gairal:
tractaments que es feien anteriorment [Inintel·ligible, 0:48:39.9] ja no es poden fer. Llavors, és molt
difícil esbrinar la quantitat de processionària que vindrà a la temporada que és ara, el gener i febrer,
at molt favorable i
hauria. O sigui, un tractament preventiu com és aquest en principi no era aconsellable perquè no hi

havia processionària. En aquests mome

concretament més a les zones urbanes i camins propers a on passa la gent caminant. I a més a més
ensulfatant i de manera mecànica, que és tallant també, que és el que aconsellen els tècnics. Sí, però
té raó, perquè ha sortit ara en un moment imprevist. Ningú preveia que sortís la processionària que ha
sortit. El que no vol dir que potser aquest cap de setmana glaci i automàticament es morin les
erugues, també. És una cosa que evoluciona en funció de les condicions climatològiques.
Sr. Morancho: Sí, però a veure... està molt bé tot el que ha explicat, però aleshores per què abans es
és que

Sr. Gairal: No, perquè les previsions tècniques eren que enguany no hi hauria plaga. Llavors, amb les
previsions tècniques el tractament preventiu tampoc era aconsellable, perquè en principi segons les
previsions tècn
-roig del Camp ja hi té molta experiència. Molta.
Sr. Morancho:
Sr. Gairal:
ent de
la processionària no és un tractament... per això es van deixar de fer els de la avioneta, perquè és un
perquè si no mataríem de gana els ocells que viu

Sr. Morancho: Molt bé. El següent tema que volíem comentar és que el nostre grup de Govern vol
adscrit. No entenem de cap de les maneres, en un moment a cinc mesos de les eleccions, quina
dóna cobertura a aquests regidors que poden ser a qualsevol partit, que són a qualsevol partit, això
passa aquí i passa a qualsevo
ar, quan
partits com Esquerra, partits com el Partit Popular, això no ho accepten. I dintre dels codis ètics no
e aconsegueixen,
un cop més, és que els ciutadans no confiïn en els polítics, perquè és que realment no tot val en
política, i vostès ho fan servir tot. Ho fan servir tot. Un regidor... i no és perquè sigui del PSC, pot ser
de qualsevol, perquè això passa a qualsevol Ajuntament, que marxa. Si després se li dóna cobertura,
home, li estan... el que estem creant, i amb tots els respectes, estem creant monstres. I això passa.
l Partit Popular, la

a vostè per uns fets, a més a
nt la
seva actuació, signa un document de reaprovació i ara de cop i volta entra
mesos de les eleccions? Per què? Perquè hi ha molta feina? Perquè no arriben a tot? Perquè va votar
un pressupost a favor i aleshores se li ha de compensar? Tot això són preguntes. No afirmo

absolutament res. El que sí que sap g
ciutadà ja està prou lluny de nosaltres. El ciutadà ja està prou cansat dels polítics. I aquestes coses
n tenim
pot valdre. Insisteixo, cinc mesos. Amb un pressupost ja aprovat. Amb una línia amb aquesta
Regidoria que ja ve donada, que des que va marxar el Sr. Chamizo no ha variat. Quines necessitats?
Tornar favors? Això realment fa molt de mal, ens fa molt de mal a tots i fa molt de mal a la credibilitat
o és
correcte, no és ètic, i no podem deixar Mont-roig del Camp, deixar aquest Ajuntament un cop més
explica vostè doncs potser ho entenc, aquesta decisió amb aquests motius, insisteixo, eh?, penso que
ni Partit Popular, i no parlo de Verds, perquè bé, Verds i la resta són [Inintel·ligible, 0:55:48.3], però
estic segur que ni el Partit Popular ni Esquerra Republicana, dintre del seu codi ètic, permeti aquestes
cose
-roig del
Camp i la necessitat de cinc mesos de fer aquesta acció.
Sr. Alcalde: Jo li contestaré. Evidentment cadascú té la seva opinió i la seva manera de pensar.
Nosaltres, aquest Equip de Govern no ha tornat cap favor perquè el regidor que va votar a favor
ortuns i ho va fer, no hi va haver
-li així clarament si té
ganes de voler treballa
benvingut i a desenvolupar ni que siguin cinc mesos. Jo sento molt últimament que només queden
breu hi haurà
fent coses durant aquests cinc mesos. O és que en aquest moment ens hem de quedar aturats, no fer
res ni replantejar res? Jo penso que hem de seguir governant, hem de seguir fent i si aquest senyor
aporta alguna idea, alguna cosa en positiu... eh? Sí, sí, ja està. [en off, Inintel·ligible] És que són cinc
ortunitat a
és fer el màxim fins al darrer moment, és a dir, en positiu. Ho veurem cadascú del seu color. És a dir, la
proposta que entri a participar al Govern i agafi aquesta Regidoria, doncs ni que sigui en cinc mesos
tornem favors, aquí només... sempre hem acceptat, i aquest Equip de Govern no ha fet mai fora a
Govern se li ha donat porta per entrar.
Sr. Morancho: Em contesta una part de la meva exposició, però ja està. O sigui, el tema del codi ètic
del seu partit polític que representa en aquests moments o del Partit Popular, això no em contesta,
dóna, que donem de cara enfora penso que no és la correcta. És una opinió molt personal,
evidentment, oi?, ja ho hem dit moltes vegades, perquè si no segurament seríem nosaltres governant

Sr. Alcalde: Em refereixo al codi ètic del meu grup polític, que jo recordo a una reunió, quan hi havia
el tema de la independència, i si es governa en conjunt amb el Partit Popular, o no, i si no es tira
Nosaltres havíem
fer fora a ningú ni plantejar fer fora a ningú en aquest sentit, i el primer que havíem de fer fora si és
que havia de ser el seu momen

respecto molt els partits, les sigles, i evidentment que tenen el seu valor, però respecto molt més les
persones.
Sr. Planes:
que perdis la il·lusió per la qua
-ne una valoració
dels darrers mesos i dels darrers esdeveniments. Ideològicament no respecta el meu pensament, i
passa el mateix amb molta gent, i ja ho veurà vostè que està ficat a nivell comarcal com amb molts

que queden cinc mesos, sí que la Regidoria de Turisme és una regidoria que era molt ben
encaminada, perquè hi ha uns treballadors i uns tècnics fantàstics, però en cinc mesos pots aportar,
molt la pena i la seva continuïtat és vital pel pob
projectes ara que hi ha diners i podem fer-ho per millorar la qualitat de vida tant del ciutadà que està
respectar aquesta opinió.
Sr. Alcalde: Sí.
Sra. Tejero: [castellà] Yo quería contestar al compañero Eduard Planes. A ver. Quería decirte que en
tus declaraciones, cuando has hecho declaraciones sobre nuestra agrupación, [Inintel·ligible,
1:02:07.2] trataras d
piramidal, en otras dices que somos sobiranistas y tal, para nada. O sea, tú sabes que eso no es
verdad. Déjame hablar y luego me contestas. Que se te acogió como uno más cuando llegaste a
nuestra agrupación y que te dejamos trabajar como a cualquier otro, y eso no es así. Por una
discrepancia con un compañero tú has actuado así. A pesar de haber hablado con algunos de tus
compañeros, que sabes que tenías apoyos, y a pesar de jurar que nunca no te presentarías en este
municipio, eso para empezar, y mucho menos, que nos ha caído como un jarro de agua fría para mí,
de verdad, creo que es que tu ética o la has perdido o no sé qué te ha pasado. Pero realmente creo
que, no sé, tú sabes que como persona y como compañero te aprecio y mucho en la agrupación, y yo
creo que es lo peor que has podido hacer, lo peor. Nada más. [/castellà]
Sr. Planes:

Sra. Tejero: [castellà] ¿Y nosotros qué somos? ¿De qué agrupación somos nosotros? ¿De qué partido?
Del PSC. Pues ya está. Tú sabes que eso no es así. Y no creo que lo sea ninguna agrupación, pero
bueno, eso ya tú mismo. [/castellà]
Sr. Alcalde: Algun comentari més? Doncs llevaríem la sessió del Ple. Moltes gràcies.

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

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental

Ferran Pellicer Roca
Alcalde

