
ACTA DE LA SESSIÓ 
 

-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2015/4 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2015/4 ) 
Caràcter de la sessió:  Extraordinari 
Convocatòria:   30 d'abril de 2015 
Data:    6 de maig de 2015 
Horari:    13:00 h.  14:30 h. 
Lloc:    Sala de Cultura "Agustí Sardà" 
 
  
Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde  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 PSC-PM 
Sr. Fran Morancho López, regidor no adscrit 
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM 
Sra. Rosa Escoda Cedó, 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 
Anna Cartañà Beltran, Serveis Econòmics  
 

-hi: 
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM 
 
 

 
 
Sr. Alcalde: Molt bon dia a tothom. Donaríem començament a la sessió plenària extraordinària. 
Sr. Secretari. 
 
2015/1108 Aprovar, si s'escau, l'Ordenança reguladora del preu públic del servei de transport 
escolar de Mont-roig del Camp. 

 
Sr. Secretari: Sí, bon dia. El primer punt de l'Ordre del Dia és l'aprovació si s'escau de 
l'ordenança reguladora del preu públic del servei de transport escolar de Mont-roig del Camp. 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari a fer sobre el primer punt? 
 
Sr. Chamizo: Bé, només un petit comentari. En aquest punt el nostre grup municipal 



s'abstindrem. Penso que s'ha abaixat el preu de 0.90 a 0.75 però bé, ja que la situació 
econòmica ha millorat prou des dels darrers temps potser s'hauria d'haver ajustat més aquest 
preu a la baixa. Penso que així ens haguéssim estalviat més ajudes a les famílies per poder 
pagar el transport escolar i pensem que una mica més d'ajuts potser ens haguessin beneficiat 
més a la resta de ciutadans. Per això ens abstindrem i aquest serà el nostre vot. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies pel seu aclariment. 
 
Sr. Morancho: Sí, gràcies. Quin és el cost total del servei? 
 
Sra. Montagud: D'aquest curs oi? 
 
Sr. Morancho: Sí, del que aprovem. 
 
Sra. Montagud: El cost al preu de 0.90 o 0.75? Si el deixéssim a 0.75. Tu vols el cost en general. 
 
Sr. Morancho: Quant li costarà a l'Ajuntament el servei de transport públic. 
 
Sra. Montagud: 193 737. 
 
Sr. Morancho: Quant rep l'Ajuntament del Consell Comarcal via conveni? 
 
Sra. Montagud: Per aquest any, 189 000. 
 
Sr. Morancho: I quant pensem recaptar dels contribuents? 
 
Sra. Montagud:  Fins ara [Inintel·ligible, 0:01:51.2] 18 000 EUR... a veure, espera, que per aquest 
any a 0.90, ho tinc aquí apuntat... serien 18 691. 
 
Sr. Morancho: I la diferència on va? O sigui, en rebem 189, ens en consten 193 i en cobrem 18 
més. 
 
Sra. Montagud: Això seria el real, però després, des del Consell Comarcal, ells el que et diuen, 

udar al 

el que hem decidit és deixar-ho a 0.75 i subvencionar l'altre 0.75 perquè el que ells faran és que 
dels 189 000 EUR et faran la diferència entre 0.75 i un 1,50, te'l descomptaran del que t'aportin, 
del total dels usuaris. 
 
Sr. Morancho: Que ha canviat el conveni, doncs, que tenim amb la Generalitat? 
 
Sra. Montagud: Sí, això ha estat... jo des que ho porto sempre ha estat així. 
 
Sr. Morancho: Però nosaltres rebíem de la Generalitat aquest import sense cap ni una 
condicions. 
 
Sra. Montagud: No, sí que te'n feien. Quan feien la liquidació, quan et fan la liquidació, que de 

reu has 

0.75, la diferència. M'explico? 
 
Sr. Morancho: No, però això va en funció dels usuaris, al final. No, no... 
 
Sra. Montagud:No. Depèn del preu que posis. 



 
Sr. Morancho: Sí, clar, però si poses un preu baix i hi ha pocs usuaris recaptaràs menys... 
 
Sra. Montagud: Sí, correcte, però... Si tu marques... Abans hi havia 1.50 EUR, per tant, de 
Consell Comarcal no et treien res, perquè ja estaves posant el preu que la Generalitat marca. 
 
Sr. Morancho: Sí, però jo el que no sé és quin preu tenia el servei quan es cobrava 1.50 EUR. 
Aleshores... 
 
Sra. Montagud: T'ho puc dir perquè estava aquí a l'informe, que... bé, el vaig ensenyar perquè, 
però hi era tot, hi ha tot l'històric. Espera, a veure que ho miro. A veure. El 2009-2010 valia 378 
000 EUR perquè hi havia molts més usuaris, per exemple. Et poso un exemple. I l'aportació era 
de 248 000 EUR. Tot això ha anat baixant. 
 
Sr. Morancho: Qui feia l'aportació de 245 000 EUR? La Generalitat? 
 
Sra. Montagud: 248 000. Consell Comarcal. 
 
Sr. Morancho: Sempre ha donat 189 000 EUR. 
 
Sra. Montagud: Segons l'històric que jo tinc aquí per l'estudi que m'ha fet no. 
 
Sr. Morancho: No. O sigui, la Generalitat mai ha donat més del que es va... a partir d'una 
sentència que van dir que... 
 
Sra. Montagud: Correcte. 
 
Sr. Moracho:... al nostre municipi no teníem dret a rebre transport... 
 
Sra. Montagud: Jo tinc aquí l'històric que la tècnica  fet, així... 
 
Sr. Morancho: nosaltres el que veiem és que n'hem de cobrar 189, ens en costa 193 i als usuaris 
tenim previst cobrar-los 18 000 EUR, estem veient que estem cobrant més del que... 
 
Sra. Montagud: No, el problema és que hi ha els impagats, i els impagats els estem liquidant 
nosaltres. 
 
Sr. Morancho: Qui som nosaltres? 
 
Sra. Montagud: L'Ajuntament. 
 
Sr. Morancho: No. Els paguen els altres usuaris. 
 
Sra. Montagud: No. nosaltres hem de portar... cada liquidació, mira, portem ja 10 000 EUR 
pagats des del 2012. 10 000 EUR pagats d'impagats. 
 
Sr. Morancho: Amb els nombres que em dóna, si la Generalitat ens dóna 189 000, ens costa 193 
000 i tenim previst recaptar 18 000, els usuaris que no paguen... ho paguen els mateixos usuaris. 
A l'Ajuntament li surt igual. 
 
SRa. Montagud: No, perquè els usuaris no arriben, Fran. M'entens? L'usuari no acaba de 
pagar... hi ha molt més deute del que realment la gent paga. No l'estan pagant els usuaris, el 
paga les arques de l'Ajuntament. 
 



Sr. Morancho: Jo no ho acabo d'entendre. O sigui, amb les dades que li demano i em dóna jo 
no acabo d'entendre el fet que haguem de cobrar el que s'està cobrant quan el servei costa el 
que costa, i a més a més és que si el servei que hem de contractar té un import de 193 000 EUR 
i rebem de la Generalitat 189 000, escolti'm, no sé on van els altres diners o què és el que ha 
passat aquí. 
 
Sra. Montagud: Jo, mira, el 2012 es pagava 1.50, i les aportacions, segons el que jo tinc aquí, hi 
havia 340 usuaris i l'aportació del Consell Comarcal era molt més amplia, de molt més import, i 
s'estava cobrant 1.50. nosaltres als càlculs que hem fet, que els hem fet detalladament i després 
els hem fet amb intervenció perquè veiem que aquest preu seria una cosa amb la que podríem 
ajudar als usuaris a què no hagin de pagar tant i que puguem liquidar la diferència que ens 
descomptarà Consell Comarcal, perquè Consell Comarcal ens descomptarà aquest tant per 
cent. Del 0.75 l'altra meitat l'haurem de pagar nosaltres. Encara així haurem de pagar 5 000 EUR 
amb els usuaris que tenim ara. 
 
Sr. Morancho: Jo suposo que hi ha alguna informació entremig que no està clara perquè jo no 
tinc constància... 
 
Sra. Montagud: El convido a què miri bé l'informe. 
 
Sr. Morancho: Jo no tinc constància que aquest import de 190 000 EUR que ens dóna la 
Generalitat fos condicionat. Simplement estava destinat al tema del transport. Quan nosaltres 
governàvem el que buscàvem era que al final no li costés res a l'Ajuntament. I per això, si 
teníem tants usuaris... 
 
Sra. Montagud: Costar li costa cada any, ja li puc assegurar. De tota manera el preu aquest serà 
per l'any que ve, pel curs proper, i ja ens han dit des del Consell Comarcal que baixarà l'ajuda, 
que serà 181 000 EUR. 
 
Sr. Morancho: No poden baixar l'ajuda, no poden. Si tenim un conveni signat amb la 
Generalitat hauria de canviar-ho la Generalitat; el Consell Comarcal... 
 
Sra. Montagud: Bé, el Consell Comarcal. L'informe és del Consell Comarcal però és la 
Generalitat la que ha dit que baixarà l'ajuda. 
 
Sr. Morancho: El Consell Comarcal l'única cosa que fa és agafar els diners de la Generalitat i ens 
ho dóna a nosaltres, no fa res més. Aleshores... I el conveni que hi ha signat amb la Generalitat, 
home, si l'han canviat aleshores sí que poden variar l'import, però aquest conveni i aquest 
import estava fixat i es va fixar, vaja, sense variació. Aleshores, si l'han de canviar el canviarà la 
Generalitat. 
 
Sra. Montagud: Molt bé. 
 
Sr. Alcalde: Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. 
 

 Ordenança reguladora preus públics transport escolar 
Expedient número:     
Tràmit:      Proposta 
 
Fets 
 
1. 

públics existents al terme municipal, ateses les especials característiques de dispersió de 
 



2. -roig del Camp, com a administració pública, ha de promoure 

transport escolar durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats 
gratuïts i, si escau, en els ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació 
professional que imparteixen els quatre centres educatius amb seu al municipi. 

3. Tenint 
població està repartida entre dos nuclis de població i 22 urbanitzacions, es necessari oferir 
el servei de transport escolar a aquelles famílies amb fills que cursen els seus estudis en el 
municipi. 

4. 

ue reguli la fixació, gestió i cobrament 
del preu públic del servei de transport escolar, i estableixi tarifes reduïdes i exempcions 

 

5.  

6.  

Fonaments de dret 

1.  

2. 
règim local de Catalunya. 

3. 
dels ens locals. 

4. Articles 3.3, 4 i 110 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de ma  

5.  

6. Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de 
facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria. 

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

8. -roig del Camp de data 30 de juliol de 1998, pel 

Municipal de Serveis de Mont-roig del Camp, SA (EMSA). 
9.  

10. Articles del 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, pel qual 
va el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

11. Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. 

12. Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de 
juliol, de suport a les famílies. 



untament amb 10 vots a favor (grups municipals: AME-AM; FIC; PP; VX+ i 
Eduard Planes, regidor no adscrit), 2 abstencions (grup municipal: CIU) i 4 vots en contra 
(grup municipal: PSC-PM) acorda: 

 
1. el servei de transport escolar 

de Mont-roig del Camp. 
2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 

 
3. ció pública, en el cas que no es presentin 

expressa. En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions presentades 

competent. Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
 

 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DE 
MONT-ROIG DEL CAMP 
 
Article 1. Objecte, fonament i naturalesa  

existents al terme municipal, ate
i la trama urbana de la població. 

nucli de Miami Platja que estava escolaritzat en centres educatius del nucli de Mont-roig.  

A partir del curs escolar 2008/2009, amb motiu de la sentència dictada pel Tribunal Suprem, el 
desplaçament entre nuclis deixa de ser gratuït, atès que els dos nuclis de població pertanyen al 
mateix terme municipal.  
 
Per -roig del Camp signà un conveni 

-li la gestió del 
estudis des del segon 

 
 

-roig del Camp 
i el Consell Comarcal del Baix Camp, el cost total del servei es reparte
Consell Comarcal del Baix Camp amb càrrec a fons procedents del Departament 

-roig del Camp i els 
usuaris inscrits en aquest servei. 

 
Les rutes de transport escolar 

ament de Mont-roig del Camp mitjançant el servei municipal de transport públic 
municipal de viatgers, en els termes que estipula la legislació vigent. 

Déu de l
-roig del 

Camp, no obstant això i atenent a les circumstàncies territorials i 
realitzar-lo voluntàriament per atendre aquestes circumstàncies.  És per aquest motiu que es 



del servei de transport escolar, 
situació socioeconòmica que pateixen moltes famílies del territori.  

De conformitat amb les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola 
es  41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de 

-roig del Camp establir el preu públic per la prestació del servei de 
transport escolar de Mont-
amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies concordant amb el Decret 151/2009, 
de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies que es regirà pel que disposa aquesta Ordenança.   

Article 2. Obligats al pagament 
 
El fet imposable del preu públic està configurat per a la utilització del servei de transport 

de Mont-roig del Camp, ja sigui per gestió directa, indirecta 
o per encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Baix Camp,  

 

Estan obligats al pagament, dels preus públics regulats en aquesta Ordenança els pares, mares 
o tutors legals dels usuaris del servei de transport escolar que estiguin empadronats en el 
municipi de Mont-
obligatòria o educació postobligatòria en un centre docent públic de Mont-roig del Camp.  

Article 3. Tarifa 

L'import del preu a exigir per a la prestació del servei de transport escolar serà de 0,75 
 

Article 4. Tarifa reduïda  

Les famílies que tinguin dos o més fills que facin ús del servei de transport escolar podran 
 

La tarifa reduïda del servei de transport escolar es podrà sol·licitar a les oficines municipals 
-roig del Camp en el moment de la inscripció al 

servei de transport escolar, presentant juntament amb la sol·licitud, una còpia del llibre de 
família.   

Article 5. Ajuts individuals pel transport escolar 

Es podran atorgar ajuts individuals pel transport escolar en els supòsits que estableixin les 
bases que regeixen aquests ajuts. 

Article 6. Exempcions 

Seran eximits de les tarifes del transport els usuaris dels quals, la renda per càpita dels 
membres de la unitat de convivència familiar no superi el salari mínim interprofessional. 
 
La sol·licitud d'exempció haurà de ser motivada pels interessats i s'hauria d'acompanyar amb 

-roig del Camp atorgarà les exempcions 
d'acord amb les característiques concretes. 



 
Article 7. Liquidació i ingrés 
 

escolar.  
 

 Mont-roig del Camp 
 

 
El cobrament del preu públic del servei de transport escolar es realitzar en 3 pagaments: 

 
2n pagament: mes de febrer 
3r pagament: mes de juny 

 
Article 8. Impagament 
 
Si l'usuari no complís amb la seva obligació de pagament en els termes pactats per causa 

- -roig del 
Camp SA segons el cas, el requerirà formalment per tal que la compleixi en el termini màxim de 
10 dies hàbils, durant el qual l'usuari podrà al·legar causa justa per al seu incompliment. Si no 

-roig del Camp emetrà la 
corresponent resolució per donar per finalitzat el servei de transport escolar, respecte a aquest 
usuari, al considerar que desisteix de l'ús d'aquest servei, sense perjudici de poder reclamar el 
deute acumulat pel procediment establert per la normativa administrativa. 
 
Article 7. Fixació del preu públic 

per a cada curs escolar el preu públic del servei de transport escolar.   

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

a en vigor de la present Ordenança queda derogada qualsevol altra 

contingudes.  

DISPOSICIÓ FINAL 

 Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de juliol de 2015. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació 

 

 
2015/1109 Aprovació inicial, si s'escau, del Reglament regulador del servei de transport 
escolar de Mont-roig del Camp. 
 
Sr. Secretari: Molt bé. El segon punt de l'Ordre del Dia és l'aprovació inicial, si s'escau, del 
reglament regulador del servei de transport escolar del municipi, que té per objecte establir les 
pautes d'ús del servei escolar per facilitar-ne la prestació i la utilització per part de tots els 
usuaris. 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots 
en contra. 



 
  Reglament transport escolar 

Expedient número:     
Tràmit:      Ordinari 
 
Fets 
1. El servei de transport escolar està vinculat al conveni de col·laboració entre del Consell 

Comarcal del Baix Camp, que té delegada la gestió per part del Departament 
-roig del Camp.  

2. 
de D

població. 

3. rs escolar 2012-2013, la ruta de 

-roig del Camp mitjançant el servei municipal 
de transport públic, en els termes que estipula la legislació vigent. 

4. -roig del Camp presta el servei municipal de transport públic regular 

cursi estudis postobligatoris.  

5. Vist que des de 

regulador del servei de transport escolar de Mont-roig del Camp.   

6. 
del Reglament regulador del servei de transport escolar de 

Mont-roig del Camp.  

7.  

Fonaments de dret 

1.  

2. 
règim local de Catalunya. 

3. 
dels ens locals. 

4. Articles 3.3, 4 i 110 d  

5.  

6. Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de 
facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria. 

7. 
de menors. 

8. 
t en el transport escolar i de menors. 



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

10. -roig del Camp de data 30 de juliol de 1998, pel 

Municipal de Serveis de Mont-roig del Camp, SA (EMSA). 
 

-AM; FIC; PP; VX+ i 
Eduard Planes, regidor no adscrit i CIU) i 4 vots en contra (grup municipal: PSC-PM) acorda: 

1. Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei de transport escolar de Mont-roig 
del Camp. 

2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província  

3. 

expressa. En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions presentades 

competent. Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i  
 

REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DE MONT-ROIG DEL CAMP 
 
Sumari 
 
Exposició de motius 
 
Article 1. Objecte del reglament 
Article 2. Règim de prestació del servei 
Article 3. Usuaris del servei 
Article 4. Prestació del servei 
Article 5. Itineraris 
Article 6. Configuració de les parades 
Article 7. Acompanyant 
Article 8. Vehicles 
Article 9. Alta del servei 
Article 10. Carnet 
Article 11. Cobrament del servei 
Article 12. Baixa del servei  
Article 13. Drets dels usuaris 
Article 14. Deures dels usuaris 
Article 15. Mesures correctores 
Article 16. Queixes i suggeriments 
Article 17.  
Article 18. Dret supletori 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Exposició de motius 

El municipi de Mont-roig del Camp té una extensió de 63,31 km2 on destaquen dos nuclis de 
població importants: el nucli de Mont-roig i el nucli de Miami Platja, separats entre si per una 



distància de 13 km. A banda exis
municipal.  

existents al terme municipal, ateses les especials característiques de dispersió 
i la trama urbana de la població. 

nucli de Miami Platja que estava escolaritzat en centres educatius del nucli de Mont-roig.  

A partir del curs escolar 2008/2009, amb motiu de la sentència dictada pel Tribunal Suprem, el 
desplaçament entre nuclis deixa de ser gratuït, atès que els dos nuclis de població pertanyen al 
mateix terme municipal.  
 

t de Mont-roig del Camp signà un conveni 
-li la gestió del 

  
 

-roig del Camp 

Consell Comarcal del Baix Camp amb càrrec a fons procedents del Departament 
-roig del Camp i els 

usuaris inscrits en aquest servei. 
 

ió infantil i de 

-roig del Camp mitjançant el servei municipal de transport públic 
municipal de viatgers, en els termes que estipula la legislació vigent. 

-roig del 

realitzar-lo voluntàriament per atendre aquestes circumstàncies.   

De conformitat amb les facultats contingudes en els articles 4, 84 i 85 de la Llei 7/1985, de 2 

desembre, de racionalització y sostenibilitat de la Administració Local; els articles 6 i 153 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis; 
articles 8, 71, 178  del Decret ova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya; articles 3, 4 i 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú; articles 3, 4, 5 i 67 de la Llei 16/1987
Terrestres; i article 2 del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 

El servei de 
transport escolar de Mont-roig del Camp es regirà pel que disposi aquest reglament.  

 Article 1. Objecte del reglament 

per facilitar-ne la prestació i la seva utilització a tots  els usuaris.  



Article 2. Règim de prestació del servei 

M
-roig del Camp, en matèria de 

transport escolar.  

 

-roig del Camp, SA, o en règim de lliure 
concurrència sota la forma de gestió indirecta a través de concessió administrativa. 

Article 3. Usuaris del servei  

Els usuaris del servei de transport escolar podran ser els alumnes que cursin el segon cicle 
 centre docent públic 

de Mont-roig del Camp.  

Article 4. Prestació del servei 

El servei de transport escolar oferirà el seu servei des del mes de setembre al mes de juny, en 
enyament 

curs escolar per als centres educatius no universitaris de Catalunya. 

No es prestarà el servei de transport escolar durant les vacances escolars de Nadal i Setmana 

-roig del Camp. 

Article 5. Itineraris 

El servei de transport escolar e
de Mont-roig del Camp.  

Rutes i itineraris vinculats al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i  
-roig del Camp, en matèria de transport escolar: 

 
Usuaris Ruta Itinerari 

 
 
 

Antoni Ballester: Mont-roig  

28 Oficines Municipals de Miami Platja; Av. Prínceps 
-

Cristina; Costa Zèfir (al final de les palmeres), Urb. Via 
Marina-Casalot (piscina); Urb. Casalot (discoteca 
Azahara); Urb. Bonmont; Institut Antoni Ballester 

29 Edifici Franco Belga; benzinera Miami; plaça Tarragona, 
supermercat Michelangelo, urb. Solemio, urb. Masos 

-roig; cruïlla Mont-roig; Urb. 
Club Mont-roig; Institut Antoni Ballester 

 
 

infantil i educació primària 
obligatòria:  Escola Joan Miró i 

30 -roig; Vila Romana 
(Solemio); Pl. Dr. Fleming (Av. Gil Vernet - C. Eivissa); Av. 
Barcelona-Av. M. Cristina; Pl. Tarragona; Av. Barcelona- 
Av. Califòrnia; Av. Barcelona  Av. Cadis; Escola Joan 
Miró; Escola Marcel·lí Esquius 



Escola Marcel·lí Esquius 31 Urb. Bonmont, Urb. Casalot (al costat del bar); Av. Alfons 
I/C. Sortanelles (rotonda de St. Antoni); Plaça Horus; 
Urb. Via Marina; Mediterrani-Av. M. Cristina; Rotonda 
Normandie (rotonda passada via); Av. Prínceps 

- -M. 
-Av. Califòrnia; Escola 

Joan Miró; Escola Marcel·lí Esquius 
 

Antoni Ballester: Miami Platja  

31 
bis 

Alfons I/C. Sortanelles (rotonda St. Antoni), Urb. Casalot 
(al costat del bar); Plaça Horus; Via Marina (al costat de 
la piscina); Urb. Costa Zèfir (al final de les palmeres); Av. 
Barcelona-
Cristina, Av. Barcelona/Av. M. Cristina; Av. Barcelona-
Av.Califòrnia; Av. Barcelona/Av. Cadis; Escola Joan Miró 
i Escola Marcel·lí Esquius 

 

-roig del Camp a través del servei municipal de  
transport regular de viatgers: 
 

Usuaris Ruta Itinerari 

Antoni Ballester 

1 -roig 
del Camp pel servei municipal de transport regular 
de viatgers  

infantil i educació primària 

Déu de la Roca 

2 Sant 
Miquel, Càmping Mont-roig, Càmping Màrius, Les 
Pobles, Urb. Club Mont-roig, Escola Mare de Déu de 
la Roca 

 

cada sentit. 

Article 6. Configuració de les parades 

-

seguretat següents: 

s i de sortida del vehicle. 
Espai suficient per estacionar-hi i per facilitar la pujada o la baixada del servei a tots els usuaris. 
No pertorbar la circulació de la zona quan el vehicle estigui estacionat. 
En arribar al centre educatiu es procurarà que la parada sigui el més a prop possible de 

carrer. 

Mont-roig del Camp. Qualsevol variació o petició de canvi de parada formulada pels usuaris 
-roig del Camp. 

 

Article 7. Acompanyant 

 

obligatòria en els termes que estableix el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 



servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament 
obligatòria. 

Correspondrà  a  l'acompanyant  la  realització de les tasques següents:                                             

 
El  control de la pujada i la baixada de l'alumnat a les parades  establertes,  atenent  la  relació 

-
roig del Camp, segons el cas.  
Ajudar la pujada i la baixada de l'alumnat amb dèficit de motilitat. 
Tenir cura que l'alumnat entri en el recinte de l'escola.  
Tenir cura que l'alumnat quedi acompanyat pel familiar o persona  designada  a aquests 
efectes. En cas que l'alumnat no  sigui recollit, passat un temps d'espera prudencial, es  posarà  
a  disposició de la Policia Local, sens  perjudici que donada la seva edat i amb l'autorització 
expressa dels pares, no sigui necessari aquest requisit. 
Vetllar per aconseguir un progrés en la millora del seu comportament i actitud cívica i fer que el 
trajecte es desenvolupi amb normalitat i seguretat. 
Informar a la Direcció del centre docent públic de  les incidències esdevingudes al llarg del 

 
 

Article 8. Vehicles 

Els vehicles tindran les característiques, antiguitat, capacitat, assegurances i autoritzacions que 
estableixi la normativa vigent en matèria de transport escolar. 

Article 9. Alta del servei 

ficines 
-roig del Camp en el període 

 

ris fora del període establert, quedarà sotmesa a la disponibilitat de places 
buides  en els vehicles que realitzen el servei de transport escolar en el municipi de Mont-roig 
del Camp.   

Les sol·licituds dels interessats es gestionaran des de la Regidoria 
de Mont-
tal de facilitar- -roig del 
Camp, SA. Si el servei es prestés per g  

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, es reservarà la plaça per rigorós 
ordre de presentació de la sol·licitud. 

En el cas que hi hagi menys de 4 sol·licituds per una ruta en co -roig 
 

 
Per accedir al servei de transport escolar és imprescindible que el pare, mare o tutor legal de 

-roig del Camp perquè pugui fer-



 

 
tornada per a cada ruta. En el cas que, el pare, mare o tutor legal només estigui interessat en 

moment de formalitzar la sol·licitud o amb posterioritat emplenant i signant una instància 
-roig del Camp.  

 
 

Per accedir al servei de transport escolar és imprescindible que el pare, mare o tutor legal de 

-roig del Camp perquè pugui fer-

fotografia tamany carnet.    

 

Article 10. Carnet  

-
facin ús del transport municipal regular de viatgers un carnet. Els usuaris hauran de mostrar 

 

En cas de pèrdua o robatori el pare, mare o tutor legal haurà de sol·licitar per escrit a les 
oficines -roig del Camp un nou carnet.  

Article 11. Cobrament del servei 

de Mont- preu públic del servei de 
transport escolar de Mont-roig del Camp.  

r de cada 
centre educatiu. 

El cobrament del preu públic del servei de transport escolar es realitzarà mitjançant 

usuaris en el moment de la sol·licitud. Els rebuts es giraran amb una periodicitat mensual. 

Article 12. Baixa del servei 

Les baixes voluntàries del servei de transport escolar hauran de ser comunicades pel pare, mare 
unicipals 

-roig del Camp. 
-se al pare, mare o tutor 

esolució 
-roig del Camp.  

-roig del Camp es reserva la potestat de donar de baixa els usuaris del 
servei de transport escolar en els següents casos:  



En el cas que, un usuari no faci ús del servei de transport escolar durant un mes sense causa 
justificada. 

incorrecta, desconsiderada, ofensiva, indisciplinada o incívica amb els  altres usuaris del servei, 
t i/o el xofer.  

pendent de pagament tres rebuts, és a dir de tot un trimestre. 
 

Art. 13. Drets dels usuaris 

Els usuaris del servei de transport escolar tenen dret a una única expedició diària en el senti 
 

 
Els usuaris tenen dret a una para
Mont-

pujada dels usuaris es pugui efectuar amb seguretat i amb prou espai pel costat de la vorera. 

5 usuaris. 
Els pares, mares o tutors legals dels usuaris del servei de transport escolar tenen dret, en tot 
moment, en conèixer els itineraris, parades, horaris.  
Els pares, mares o tutors legals dels usuaris del servei de transport escolar tenen dret a ser 

-roig del Camp, tan aviat com sigui possible, de qualsevol 
incidència que comporti alteracions del servei de transport escolar.  
Els pares, mares o tutors legals dels usuaris del servei de transport escolar podran sol·licitar 

-roig del Camp 
per escrit.   
Els pares, mares o tutors legals dels usuaris del servei de transport escolar podran renunciar a 

 -
roig del Camp per escrit.   
 
Art. 14. Deures dels usuaris  

Els usuaris del servei de transport escolar hauran de fer ús de la ruta i de la parada assignada 
durant tot el curs escolar.  
El pare, mare o tut

podrà canviar-

-roig del Camp 

comunicant aquest fet. 

-ne cura fins que aquest no 
hagi pujat al vehicle de transport escolar.  

usuari renuncia a realitzar aquest  viatge.  

romandran correctament i evitaran perills com ara creuar el carrer, baixar de la vorera o envair la 
calçada. 



Els usuaris del servei de transport escolar pujaran i baixaran del vehicle seguint les indicacions 

cap cas donaran empentes, cridaran o tindran actituds incíviques.  
Els usuaris del servei de transport escolar estan obligats a no malmetre el vehicle ni el seu 
equipament, i a utilitzar-

cat. 

i a no aixecar-se fins que arribi a la parada de destinació, llevat que per circumstàncies, 
 

Els usuaris del servei de transport escolar hauran de col·locar les motxilles o similars sota els 

s de sortida 
 

vehicle. 
Els usuaris del servei del transport escolar hauran de respectar i seguir les instruccions del xofer 
i  
Els usuaris del servei de transport escolar hauran de respectar els altres usuaris del servei. En el 

desconsiderada, ofensiva, indisciplinada o incívica amb els  altres usuaris del servei, 

escolar. 

totalment aturat al lloc de destinació. 
Els usuaris del servei de transport escolar, abans de baixar del vehicle, hauran de procurar no 
deixar-  

creuar 

entre docent. 
En finalitzar la jornada lectiva, els usuaris del servei de transport escolar pujaran al vehicle que 

ament de Mont-roig del Camp.  
El pare, mare, tutor legal o qualsevol persona adulta autoritzada serà responsable de recollir 

 
En el cas que el pare, mare, tutor legal autoritzi expressament, en el moment de formalitzar la 

la seva responsabilitat.  
a 

educatiu per assabentar-se si els familiars han trucat. En cas que no es localitzi als familiars o no 
puguin anar a buscar-  local i aquesta custodiarà el menor 

l'autorització expressa dels seus pares, no sigui necessari aquest requisit. 
En el cas que un usuari no hagi pogut agafa
comunicarà immediatament al centre educatiu. En cap cas podrà marxar sol sense haver-ho 

.  
 
15. Mesures correctores 

Les conductes i els actes contraris a les normes de convivència seran objecte de correcció per 
part del centre educatiu, en els termes que disposen els articles 35 i següents de la Llei 

catius. 



Les irregularitats i les faltes en què incorrin els usuaris del servei de transport escolar es 
delimitaran dins del context del vehicle de transport escolar, i en els moments anteriors i 

 Mont-roig del Camp a la Direcció 
 

Les conductes i els actes en què incorrin els usuaris del servei de transport escolar, sinó 
perjudiquen greument la convivència, comportara

 

Les conductes i els actes que perjudiquin greument la convivència seran considerades com a 
faltes i comportaran la imposició de sancions. La valoració de la gravetat de la falta, es 

responsabilitat, la intenció i qualsevol altra circumstància que pugui atenuar o agreujar la 
 

 

transport escolar.  

al conductor del vehicle i/o a altres usuaris del servei de transport escolar.  
sport escolar.  

Malmetre el material o el mobiliari del vehicle de transport escolar. 
Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut i la 
incitació a aquests actes. 

es normes de convivència. 
-roig del Camp es reserva la potestat de donar de baixar els usuaris del 

servei de transport que amb el seu comportament o els seus actes perjudiquin greument les 
normes de convivència. En el cas que la falta comesa comporti despeses econòmiques, 

 

Article 16. Queixes i suggeriments 

Els pares, mares o tutors legals dels usuaris del servei de transport escolar podran fer arribar 
-roig del Camp, 

qualsevol queixa, suggeriment o incidència relacionada amb el servei de transport escolar. 

ortunes per tal de resoldre la queixa 
o la incidència, o bé valorar la viabilitat del suggeriment rebut. 

-roig del Camp respondrà per escrit a la queixa, el suggeriment o 
omarcal del Baix Camp o 

 

 

En cas de retard significatiu del servei: si es produeix un retard superior a 10 minuts en 
mpanyant del servei de transport escolar ho 

-roig del Camp i al Consell 
Comarcal del Baix Camp.  
En cas de no haver- t 



ió de la ruta no han passat a buscar el menor, 
-los totes les dades. 

-roig 
del Camp i al Consell Comarcal del Baix Camp, segons el cas.  

Mont-roig del Camp i al Consell Comarcal del Baix Camp, segons el cas.  
 

Art. 18. Dret supletori 

En tot el que no estigui previst 
estatal, autonòmica i local corresponent.  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 rang que pogués contravenir les normes aquí contingudes.  

DISPOSICIÓ FINAL 

Província de Tarragona. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva 
tingui 

delegada la competència. 

 
2015/1110 Aprovar, si s'escau, el reglament d'armament i altres medis de defensa de la 
Policia Local de Mont-roig del Camp. 
 
Sr. Secretari: El punt tercer de l'Ordre del Dia és l'aprovació si s'escau del reglament 
d'armament i altres mitjans de defensa de la policia local de Mont-roig del Camp. 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari? Passaríem a la votació. Vots a favor. 
 
 

pedient: 
de defensa de la Policia Local. 

 
Expedient número:  Policia Local/Administració/jc/EA21/2015. 
Tràmit:  Ordinari. 
 
Fets 

 Policia Local 977 838 873 
 088 

Emergències mèdiques 061 
Bombers i emergències 112 



1. Aquesta proposta neix inicialment de la necessitat del compliment normatiu de la 

-roig del Camp. 

2. jectiu la 

Mont-roig del Camp per garantir el bon funcionament de la nostra policia, mitjans en la 

 

3.  

4.  

Fonaments de dret 
1. Article 4, 22.2. d),  47.3. a), 49, 65.2 i 70.2 la Llei 7/1985, de 2 

Bases de Règim Local. 

2. 

la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

3. Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. 

4. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya. 

5.  

6. 

locals de Catalunya. 

E  

1. 

de Mont-roig del Camp.  

2. 

altres mitjans de defensa de la Policia Local de Mont-roig del Camp per un termini de 

ri 

t que no es 

ulterior. 

3. Aquest Reglament entrarà en vigència una vegada aprovat definitivament i publicat el seu 

text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que 

Local. 

 



ARMES DE LA POLICIA LOCAL. 
 
PREÀMBUL 
 

defensa a utilitzar pels agents de la Policia Local de Mont-roig del Camp. El present reglament 
es basa en la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals; el Reial Decret 137/1993, de 29 

Llei Orgànica 2/1986, 

sistema de seguretat pública de Catalunya. 
 

4 de la Llei 7/1

de Catalunya.  
 
CAPÍTOL 1 
 
Disposicions generals: 
 

 
funcionaris de carrera de la Policia Local de Mont-roig del Camp 
 

 
ma 

aquest Decret. 
-roig del 

Camp. 
 

: 

de Catalunya, realitzin un període de pràctiques. 
 

 
ARTICLE 4 Serveis amb armes i excepcions: 

estigui de servei. No obstant això, excepcionalment i 

les seves peculiars característiques, puguin prestar-se sense armes de foc. 
 
ARTICLE 5 Prohibicions: 
Queda p
disposició addicional 4 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals, als funcionaris en 

 de Policia de Catalunya per 

especificades en aquest Decret. 
 
ARTICLE 6 Responsabilitat: 

eguretat que cregui 

responsabilitat penal i/o disciplinària que correspongui als titulars de les guies, serà també 



responsable, sempre que aquests supòsits es produeixin, per la concurrència de manca 
 

 
ARTICLE 7 Estadístiques: 
A efectes estadístics, la corporació a traves de la Prefectura de la Policia Local trametran al 
Departament de Governació el nombre i les característiques de les armes de foc de què 
disposin. Les variacions que produeixin, tant per augment com per disminució de les dotacions, 
amb relació al nombre i característiques de les armes de foc, seran comunicades al 
Departament de Governació, conjuntament amb la memòria dels serveis prestats, dins el 
primer trimestre de cada any. 
 
 
CAPÍTOL 2 
 
ARMES 
 

 
ibre 9 

mm. Parabellum amb una longitud de canó entre 7 i 12,5. 

cos cit  

foc curtes, les característiques de les quals seran establertes per decret del Govern, amb 
 

 
 

formaran part de la dotació per serveis específics. 
9.2 Aquests mitjans són els que empara el Reial Decret 137/1993 de 29 de gener del Reglament 

 

per la re 5.1 b), article 5.1 c) i article  
6.1c) del mateix reglament. 

, i  per la utilització de les 
mateixes, serà necessari un curs específic i un protocol intern. 
9.4 Pel que referència a defensa tipus bastó policial 

 
 
ARTICLE 10 Segona arma: 

drà concedir als membres de la Policia Local autorització excepcional per a la 

en els termes previstos a la normativa vigent sobre armament.  
 
ARTICLE 11 Expedient  

reglamentàriament estigui dotat, i de qualsevol altra dada 

de formació realitzats. 
 

 
El titular de la guia no podrà, sota cap concepte, modificar 
ni addicionar-



fectuar gestions particulars per reparar-ne les deficiències. 
 

 
ARTICLE 13 Pèrdua i destrucció: 
13.1 En cas de pèrdua, sostracció, destrucció o modificació de 

-ho immediatament al 

determinar la possible responsabilitat del titular, i proposar, si escau, les mesures disciplinàries 
que corresponguin. 

pugui lliurar-se al titular una nova guia o una autorització temporal. 
 

 
El Cap del Cos o el comandament delegat comunicarà de forma immediata a la Intervenció 

qualsevol arma de foc o guia de 
pertinença dels membres de la Policia Local. 
 

 

la legislació vigent sobre aquesta matèria. 
 
ARTICLE 16 Invalidació de la guia: 
Quedarà invalidada la guia de pertinença, i en conseqüència es dipositarà a la Prefectura del 
Cos, en els supòsits següents: 
A) En deixar el servei actiu. 

hagi indicis de 
deficiències físiques, psíquiques o formatives que puguin comprometre el servei actiu. 
C) En passar a la segona activitat quan el servei no es presti en el mateix cos de la policia local 
o quan el dictamen que determini el passi a la segona 

 

 
E)Per sanció disciplinària de suspensió de funcions. 
 
ARTICLE 17 Mesures cautelars: 

que van motivar 
subsisteixen es procedirà a demanar als especialistes corresponents informes amb relació als 
motius que van aconsellar- tent amb 

 
mesura cautelar. 

 
 

 
Quan es procedeixi a 

la guia. 
 
CAPÍTOL 3 
 
Mesures de seguretat: 



 
ARTICLE 19 Armers: 

responsabilitat del Cap del Cos o comandament delegat, on cada agent, en acabar el servei, 
alde o persona 

en qui delegui. Queden excloses aquelles que són propietaris i titulars la mateixa persona. 

reparar o verificar. 
19.3 Per altres mitjans de defensa  
 
ARTICLE 20 Característiques dels armers: 

compartiments individuals inventariats, que està sota la custòdia i la responsabilitat del Cap del 
Cos o del comandament delegat. 

 
20.3 El titular de cada guia disposarà de la clau del seu compartiment, però hi haurà també una 
copia precintada de la qual, en cas de necessitat, podrà disposar el Cap del Cos o el 
comandament delegat. 

comandament delegat. 
 

 

garanties, caldrà situar els armers en un espai protegit i amb accés blindat. La clau de 
 

 
CAPÍTOL 4 
 
Control de les condicions per dur arma: 
 
ARTICLE 22 Proves de selecció: 
Les proves psicotècniques i mèdiques i els curs de formació específic que es realitzen en els 

programes que permetin avaluar la capacitat per poder portar armes de foc. 
 
ARTICLE 23 Revisions psicotècniques: 
23.1 Les revisions psicotècniques als membres de la plantilla de la Policia Local es realitzaran, 
com a mínim, cada dos anys, mitjançant bateria aptitudinal, qüestionaris de personalitat i altres 
proves per detectar disfuncions o anomalies caracterials i, en cas de considerar-ho 
necessari, entrevista personal o altres proves complementaries. 

Departament de Governació de la Generalitat. 
 a ser informat sobre el resultat de la revisió mitjançant una entrevista 

 
23.4 Els qui hagin obtingut el resultat de no apte en les proves psicotècniques o quan els 

 
 
ARTICLE 24 Revisions mèdiques: 



Les revisions mèdiques es realitzaran, com a mínim, cada dos anys, i serà causa de retirada de 

legislació vigent sobre armament. 
 
ARTICLE 25 Formació en tir: 

tir  
25.2 Les pràctiques seran organitzades pel Cap del Cos o comandament delegat, els quals 
podran demanar col·laboració al Departament de Governació 

 
 
ARTICLE 26 Revisions extraordinàries: 

podrà sol·licitar, si ho creu convenient, una revisió dels efectius de la plantilla de la Policia Local, 
a realitzar per part de tècnics especialistes, per tal de comprovar si continuen tenint la capacitat 
suficient per poder portar armes de foc. Tots els membres de la Policia Local resten obligats a 
sotmetre a les proves que es realitzin amb aquest objectiu. 

at primer 
 

 
ARTICLE 27 Resultat de les proves: 
27.1 Els resultats de les revisions psicotècniques i mèdiques i les pràctiques de 

t reglament. 
27.2 Els informes i els continguts de les proves psicotècniques i mèdiques que justifiquen el 

 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
1- n programa de pràctiques de tir policíac el qual disposarà 

 
2- ells agents que hagin obtingut la 

organisme competent. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
1-  donar de 
baixa totes les armes de que disposin els membres de la Policia Local que no estiguin subjectes 

-  
2-  Reglament, dotarà els membres del Cos 
de la Policia Local, amb els armers necessaris i homologats, tal i com disposen els articles 19, 20 
i 21. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament entrarà en vigència una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que preveu 

 
 

 



 
2015/1111 Aprovar, si s'escau, els models de declaració del registre d'interessos. 

 
Sr. Secretari: El quart punt de l'Ordre del Dia és l'aprovació si s'escau dels models de declaració 
de registre d'interessos que hauran de presentar els electes locals a partir de les eleccions 
municipals properes. En tot cas és el model estàndard que ha elaborat el servei d'administració 
local de la Diputació de Tarragona. 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari? 
 
Sr. Morancho: Sí. Estem aprovant un model que com diu el Sr. Secretari serà per a la propera 
Corporació. El que no entenem és per què aquest model no es va aprovar quan tocava. Sr. 
Secretari, per què no s'ha aprovat el model aquest. 
 
Sr. Secretari: No acabo de... 
 
Sr. Morancho: La Llei de Transparència que ens obliga a fixar el model es va posar amb... 
 
Sr. Secretari: Va entrar en vigor el... 
 
Sr. Morancho: És igual, no passa res. Deixem-ho. Gràcies. Ja està. 
 
Sr. Alcalde: Val. Passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria el punt aprovat. 
 
 
 

   
Expedient     Serveis Interns/Secretaria/Eleccions 
Tràmit      Aprovació 
 
Fets 
1. 

causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos 
econòmics 
patrimonials. 

2. 
 i se n'ha de 

donar publicitat. 
3.  
 
Fonaments de dret 
1.  
 
2.  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. 

ègim jurídic de les entitats locals. 
 

 

PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de 
causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui 

 



 
SEGON. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no 

 

trimonials, activitats que proporcionin ingressos econòmics, 
o que en puguin proporcionar. 
 
1. Declaració de béns patrimonials 
 
Declaració número ______/2015 
 
 
Tipus:  Presa possessió   
 Cessament  
 Fi mandat   
 Modificacions  
 
 
Nom i cognoms:  NIF: 

Càrrec:  Telèfon 

Domicili: Codi Postal:  
 

 
 

bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

 6 de maig de 2015  
declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís 
d'aportar els documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració 
sempre que siguin requerits. 
 
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència. 
 
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.  
 
A. BÉNS PATRIMONIALS 
 
A.1. Patrimoni immobiliari 
 

Classe de finca 
(rústica/urbana) 

Tipus 
(habitatge, 

 
Adreça 

Referència 
registral 

Data 
adquisició 

Percentatge  
(en cas de 
titularitat 

compartida) 
    
    
    
 
 
A.2. Accions, participacions, fons d'inversions i altres rendiments 
 



Classe títols Nombre Entitat emissora Data adquisició 
    
    
    
 
 
A.3. Comptes i dipòsits bancaris. Saldos a data de declaració. 
 

Classe Entitat bancària Quantia 
Percentatge  

(en cas de titularitat 
compartida) 

    
    
    
 
 

 
 

Classe Descripció 
  
  
  
 
 
A.5. Automòbils i altres vehicles. 
 

Classe Marca/model 
Any de 

matriculació 
Matrícula Observacions 

     
     
     
 
 
A.6. Béns Semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.) 
 

Classe Descripció 
  
  
  
 
 
A.7. Deutes i obligacions. 
 

Classe Entitat bancària Quantia 
Percentatge  

(en cas de titularitat 
compartida) 

    
    
    
 
 
B. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES 
 



Impost Data presentació Núm. de referència de la liquidació 
 
Renda 

  

 
Patrimoni 

  

 
Societats 

  

 
 

 
 
 
 
El/La declarant    Davant meu 

    El/La secretari/ària interventor/a 
(Nom i cognoms)                                                                              (Nom i cognoms) 
 
2.  Declaració d'incompatibilitats i activitats 
 
 
Declaració número ______/2015 
 
 
Tipus:  Presa possessió   
 Cessament  
 Fi mandat   
 Modificacions  
 
Nom i cognoms:  NIF: 

Càrrec:  Telèfon 

Domicili: Codi Postal:  
 

 
    

bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
nt i règim jurídic de les entitats locals, i 

6 de maig de 2015, 
declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís 
d'aportar els documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració 
sempre que siguin requerits. 
 
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència. 
 
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.  
 
A. Supòsits de possible incompatibilitat1  
 

                                                           
1
 S’han de relacionar les incompatibilitats o bé fer constar que no en té cap, d’acord amb els art. 6, 177 i 178 de la Llei 

orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 



 
 
 
 
 

 
 
 

privades 
 

empresa, etc. 
Càrrec Tipus de treball 

   
   
   

 
 
C. Activitats mercantils, industrials, agràries i per compte propi 
 

Mercantils Industrials Agràries 
   
   
   

 
 
D. Professions liberals que desenvolupi 
 
 
 
 
 

  
 
E. Altres activitats que proporcionin ingressos econòmics o que puguin proporcionar-ne 
 

 
 

 
.......  
 
El/La declarant    Davant meu 

    El/La secretari/ària interventor/a 
(Nom i cognoms)                                                                              (Nom i cognoms) 
 



RESUM DE LES DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS QUE CONSTEN 
AL REGISTRE D'INTERESSOS I BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG 
DEL CAMP 

 
 
 

Regidor/a 

 
Patrimoni Immobiliari 

 
Accions, 

participacions, 

fons 

d'inversions i 

altres 

rendiments 

 

 
Comptes 
i dipòsits 
bancaris 
(entitat, 
quantia, 

%) 

 
Deutes i 

obligacions 
(entitat, 

quantia, %) 

 
Objectes 
d'especial 

valor 

 

Vehicles 

Tipus 
(% en cas 

de 
titularitat 

compartida) 

 
Municipi 

 
Data 

 

 
Classe 

Any 
matriculació 

 
 
 
 

         

 
 
 
 

         

 
 
 
 

         

 
 
 
 

         

 
(Lloc i data) 

 
 

El/La alcalde/essa       El/La 
secretari/ària interventor/a 

(Nom i cognoms)      (Nom i cognoms) 
 
 
 
2015/1112 Donar compte del Decret d'incorporació romanents procedents de l'exercici 2014, 
al pressupost del 2015. 
 
Sr. Secretari: El cinquè punt de l'Ordre del Dia és donar compte del Decret d'incorporació de 
romanents procedent de l'exercici 2014 al pressupost del 2015. 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari? No? 
 



 
 

 
:       Incorporació de romanents  

                 17/2015  Hisenda (mc 5/2015) 
Tràmit:                                         Resolució  
 
 
Expedient número 5/2015, referent a la modificació de crèdit per incorporació de romanents 

 
 
 
Fets 

 
 
2. Amb motiu de a) Crèdits extraordinaris o suplements de crèdits, així com les transferències 

exercicis anteriors,  c) Crèdits per operacions de capital, d) Crèdits autoritzats en funció de 
, cal incorporar les següents partides de despeses i 

ingressos al Pressupost actual: 
 

 
 

Org. Prog. Econ. Descripció 
Total 

Romanents 
Romanents no 
compromesos 

Romanents 
compromesos 

        Incorporables Incorporables Incorporables 

          

 

  
100 13200 15200 POLICIA ALTRES INCENTIUS AL RE 791,12 0,00 791,12 

100 13200 16200 POLICIA FORMACIÓ 2.060,48 170,48 1.890,00 

100 92000 16200 ADM.G.S.GENERALS FORMACIÓ 131,60 131,60 0,00 

180 13200 20400 POLICIA ARRENDAMENTS ELEMENTS  5.292,00 5.292,00 0,00 

191 23200 21001 PLA DE BARRIS.INFRAESTRUCTURES 10.360,12 0,00 10.360,12 

220 17201 21002 M.AMBIENT.CONTROL INCENDIS REP 18.876,00 17.859,60 1.016,40 

181 15500 21003 V. PÚBLICA  REPAR I MANTEN.. S 1.962,72 0,00 1.962,72 

220 17200 21008 M.AMBIENT.C.ABOCADOR REPAR I M 11.299,25 0,00 11.299,25 

120 92000 21200 ADM.G.S.GENERALS REPAR. I MANT 652,92 0,00 652,92 

130 33000 21200 ADM.G.CULTURA REPAR. I MANTEN  302,50 0,00 302,50 

141 32100 21200 ENSENY. PREESCOLAR  REPAR. I M 242,00 0,00 242,00 

190 43200 21200 TURISME REPAR I MANTEN. EDIFIC 203,98 0,00 203,98 

190 43203 21201 TURISME RUTA BTT REPAR I MANTE 726,00 0,00 726,00 

120 92000 21300 ADM.G.S.GENERALS REPAR. I MANT 1.130,14 0,00 1.130,14 

130 33000 21300 ADM.G.CULTURA REPAR. I MANTEN  12.803,25 0,00 12.803,25 

131 33701 21300 JOVEN. REPAR. I MANTEN DE MAQU 145,20 0,00 145,20 

133 34000 21300 ADM G. ESPORT REPAR. I MANTEN  145,20 0,00 145,20 



140 23000 21300 ADM.G.S. SOCIALS  REPAR. I MAN 638,88 0,00 638,88 

180 13200 21300 POLICIA REPAR. I MANTEN.EN MAQ 838,86 0,00 838,86 

180 13200 21400 POLICIA REPAR IMANTEN. DE ELEM 677,69 0,00 677,69 

120 92000 21600 ADM.G.S.GENERALS REPAR I MANTE 396,70 0,00 396,70 

200 92002 21600 ADM.G.NT REPAR I MANTEN.EN. EQ 8.543,87 0,00 8.543,87 

120 92000 22000 ADM.G.S.GENERALS MATERIAL D'OF 961,95 0,00 961,95 

120 92000 22001 ADM.G.S.GENERALS PREMSA, REVIS 411,96 0,00 411,96 

130 33201 22001 BIBLIOTECA PREMSA, REVISTES, L 600,00 0,00 600,00 

181 15500 22114 V. PÚBLICA SUBMINISTRAMENTS DE 2.202,20 0,00 2.202,20 

180 13000 22199 ADM.G. SEGURETAT ALTRES SUBMIN 350,90 0,00 350,90 

180 13200 22199 POLICIA ALTRES SUBMINISTRAMENT 388,41 0,00 388,41 

190 43208 22300 TURISME PROM. TURÍSTICA TRANSP 600,00 0,00 600,00 

190 43208 22602 TURISME PROM. TURÍSTICA PUBLIC 1.120,81 0,00 1.120,81 

190 43211 22602 TURISME RUTA SENDERISME. PUBLI 54,45 0,00 54,45 

130 33201 22605 BIBLIOTECA DESPESES DIVERSES. 200,10 0,00 200,10 

131 33702 22609 JOVEN. KDAT ACTIVITATS CULTURA 1.720,50 844,50 876,00 

131 33703 22609 JOVEN. SALUT JOVE ACTIVITATS C 300,00 300,00 0,00 

132 33804 22609 NADAL MONT-ROIG ACTIVITATS CUL 482,50 234,18 248,32 

132 33808 22609 ST MIQUEL ACTIVITATS CULTURALS 237,16 0,00 237,16 

132 33822 22609 CARNAVAL MIAMI. ACTIVITATS CUL 544,50 0,00 544,50 

132 33824 22609 NADAL MIAMI. ACTIVITATS CULTUR 1.649,40 1.649,40 0,00 

140 23100 22609 ACCIÓ SOCIAL CENTRE OBERT ACTI 130,40 0,00 130,40 

190 43208 22609 TURISME PROM. .ACTIVITATS CULT 292,50 0,00 292,50 

210 43301 22609 PROM. ECON. FIRA ACTIVITATS CU 24,20 0,00 24,20 

140 23101 22613 POLITIQUES IGUALTAT MENJADOR S 3.222,84 0,00 3.222,84 

110 92501 22706 AT.I PART.CIUTADANA ESTUDIS I  2.587,58 2.587,58 0,00 

120 92000 22706 ADM.G.S.GENERALS ESTUDIS I TRE 1.400,00 0,00 1.400,00 

160 15100 22706 URBANISME ESTUDIS I TREBALLS T 35.127,75 11.579,70 23.548,05 

150 31302 22711 SALUT PUBLICA TREBALLS REALITZ 7.737,14 0,00 7.737,14 

191 23200 22714 PLA DE BARRIS, TREBALLS ALTRES 3.800,00 0,00 3.800,00 

210 24101 22714 F. TREBALL C. FORMACIÓ LABORAL 5.010,00 0,00 5.010,00 

110 92101 22716 G. ALCALDIA GABINET EST. TEC.  10.917,52 0,00 10.917,52 

120 92000 23120 ADM.G.S.GENERALS LOCOMOCIÓ DEL 203,10 203,10 0,00 

160 15000 23120 ADM.G.URB.LOCOMOCIÓ DEL PERSON 497,60 497,60 0,00 

173 94300 44900  EMPRESES MUNICIPALS. TRASNFER 1.435,54 0,00 1.435,54 

130 33403 48100 PROMOCIONS CULTURALS PREMIS, B 75,00 75,00 0,00 

210 43302 48100 PROM. ECON.C. APARADORS NADAL  564,00 564,00 0,00 

130 33403 48900 PROMOCIONS CULTURALS TRANSFERE 4.370,00 0,00 4.370,00 

210 43300 48900 PROM. ECON. ALTRES TRANSFERENC 18.587,30 0,00 18.587,30 



141 32405 48902 SERV. COMPL. ENSENY. APORTACIO 700,00 0,00 700,00 

140 23101 48904 POLITIQUES IGUALTAT ACCIÓ SOCI 1.204,62 1.204,62 0,00 

133 34000 62500 ADM.G. ESPORT. COMPRA MATERIAL 
ESPORTIU 

621,60 0,00 621,60 

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

660,40 0,00 0,00 

141 32101 62500 MOBILIARI. 1.263,96 0,00 1.263,96 

180 13200 62300 POLICIA COMPRA ARMAMENT 1.042,00 0,00 0,00 

180 13200 62400 POLICIA COMPRA ELEMENTS DE 
TRANSPORTS 

859,50 0,00 0,00 

191 23200 61174 PLA DE BARRIS SENYALITZACIÓ BARRI 
LA FLORIDA 

20.439,44 0,00 20.439,44 

172 15500 60994 V.PUBLIQUES MILLORES PLACES I 
JARDINS 

345,33 0,00 0,00 

172 15501 60903 URBANITZACIÓ CARRERS, PARCS I 
PLACES 

9.395,98 0,00 0,00 

172 15501 60918 V.PUBLIQUES PAL DIRECTOR 
SENYALITZACIÓ-EXECUCIO 

11.007,64 0,00 0,00 

172 15501 60941 V.PUBLIQUES SENYALITZACIÓ VIARIA 6.343,30 0,00 0,00 

172 15501 60997 V. PÚBLIQUES MOBILIARI URBÀ 26.256,10 0,00 0,00 

172 15501 61147 V.PUBLIQUES FERM ASFALTIC CARRERS 
MOT-ROIG 

11.145,05 0,00 5.691,68 

172 15501 61151 V. PUBLIQUES 1A FASE CASC ANTIC 
MONT-ROIG 

377.842,60 0,00 69.095,10 

172 15501 61157 CLAV. PLUV AVDA REUS 3.021,73 0,00 0,00 

172 15501 61161 V. PUBLIQUES FERM ASFALTIC PRINCEPS 
D'ESPANYA 1.336.043,81 1.209.998,90 0,00 

172 15501 61162 V. PUBLIQUES FERM  ASFALTIC 
URBANITZACIÓ CLUB MONT-ROIG 4.800,27 0,00 0,00 

172 15501 61170 VIES PUBLIQUES MILLORES CARRERS 10.985,07 0,00 0,00 
172 15501 61172 VIES PUBLIQUES CONTRUC VORERES 

PRIN ESPANYA 2.696,18 0,00 0,00 
172 15501 61173 VIES PUBLIQUES CONTRUC VORERES LA 

FLORIDA 7.540,34 0,00 0,00 
172 15501 61190 V.PUBLIQUES RECONSTRUCCIO 

VORERES BARRI  FLORIDA 16/2012 204.268,92 0,00 0,00 
172 16100 61156 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 0,00 0,00 0,00 
172 16100 61157 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 11.258,30 0,00 0,00 
172 16100 62500 EPEL AIGUES MOBILIARI. 3.180,08 0,00 0,00 
172 16102 60909 SANEJAM. B. ADEQ. EBAR 2 CLUB 

MONT-ROIG A.RESIDUALS I CONNEXIO 
GENERAL 181,38 0,00 0,00 

172 16102 60978 ESTACIÓ DE BOMBEIG COSTA ZÈFIR 9.666,59 0,00 0,00 
172 16400 60999 CEMENTIRI MIAMI PLATJA-

IL.LUMINACIO,ADEQUA. 14.180,07 0,00 9.515,84 
110 15101 62501 PLA BARRIS MOBILIARI 7.050,00 0,00 0,00 



110 15101 62502 PLA BARRIS AULES TIC MOBILIARI.(4 7.442,14 0,00 0,00 
110 15101 62601 PLA BARRIS EQ INFORMATICS AULES TIC 

5.988,16 0,00 0,00 
110 15501 61174 VIES PÚBLIQUES SENYALITZACIO VIARIA 

14.583,39 0,00 0,00 
111 16500 62300 ENLLUMENAT PEIS DIPUTACIO 

.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS 
TÈCNIQUES I 187.596,62 0,00 187.596,62 

  16500 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS 
TÈCNIQUES I 3.000,00 0,00 0,00 

111 16500 63300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS 
TÈCNIQUES I 20.199,05 0,00 3.950,00 

111 33000 63300 ERMITA M. DE DEU ROCA 0,00 0,00 0,00 
120 92000 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS 

TÈCNIQUES I 1.726,93 0,00 0,00 
120 92000 62500 MOBILIARI. 0,00 0,00 0,00 
120 92000 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS 

 0,00 0,00 0,00 
120 92000 62602 EQUIPAMENT TÈCNIC 3.110,11 0,00 0,00 
120 92000 64100 SOFTXARE-PROGRAMES INFORMÀTICS 

1.796,30 0,00 0,00 
120 93100 64100 SOFTXARE-PROGRAMES INFORMÀTICS 

5.954,29 0,00 0,00 
160 15100 60916 ADM.G. URBANISME REDACC PROJ  

AVDA BARCELONA 27.128,16 0,00 27.128,16 
160 15100 62301 SETENCIA CASALOT 1348/2012 41.028,25 0,00 35.625,13 
160 15100 62500 EPEL URBANISME MOBILIARI. 1.086,26 0,00 0,00 
160 15500 60935 PLUVIALS AVDA BARCELONA  NUM.100 

0,00 0,00 0,00 
160 15500 61139 URBANISME PARCS INFANTILS 0,00 0,00 0,00 
160 15500 61154 INVERSIONS DE REPOSICIÓ 

D'INFRAESTRUCTURES I  BENS 
NATURALS 1.908,35 0,00 1.908,35 

160 15501 60915 ADM.G. URBANISME CONVENI 
STRENGHT 118.100,13 0,00 0,00 

160 15500 78001 SUBV. REPARAR I PINTAR FAÇANES I 
CAS CANTIC MONT-ROIG 13.269,50 0,00 0,00 

160 92000 63204 ADM. G. INV. REPARACIO OFICINES 
MUNICIPALS 12.251,45 542,46 0,00 

163 17200 60980 SEQUIA MINA L'HORTA RENTADORS 
RIBA I MESTRE 19.281,75 0,00 0,00 

163 17300 61101 ADEQUACIÓ I MILLORES SISTEMA 
COSTANER (FEDER 2009) 0,00 0,00 0,00 

191 43300 85001  3.005,00 0,00 0,00 
160 15200 60901 REP.SERVEIS OBRA PASSEIG 

MEDITERRANI 63-65 2.494,69 0,00 0,00 



111 16101 63300 REPOSICIÓ I MILLORES SERVEI 
SANEJAMENT 6.358,28 0,00 0,00 

   

TOTAL 2.767.336,66 1.253.734,72 507.574,93 

 
 

 

Aplicació  Denominació Import 

2015/1/87010 Romanent de tresoreria afectat 2.267.179,92 

2015/1/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  207.296,03 

2015/1/75300 ACA, Reposició i millores 2014 6.358,28 

 2015/1/75061 Pla de Barris, senyalització viaria 10.219,72 

2015/1/75089 Pla de Barris, construcció voreres 88.686,09 

2015/1/76109 PEIS, Diputació. Enllumenat Miami 187.596,62 

TOTAL INGRESSOS:  2.767.336,66 

  
Fonaments de dret 
 
1. de la Llei reguladora de les 

, caldrà tramitar un 
expedient de modificació de crèdit per inc
anteriors, del pressupost de 2014 

 
Resolc, 

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

de 
crèdit. 
 

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

 
 

 
2015/1113 Donar compte del Decret de la liquidació de l'exercici 2014. 

 
 
Sr. Secretari: El punt sisè és perquè donar compte del Decret de liquidació de l'exercici 
pressupostari 2014. 
 
Sr. Gallardo: Sí. Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia. Simplement és per informar-los que d'acord amb 
les previsions de liquidació pressupostària es dóna compte del Decret de liquidació del 
pressupost de l'any 2014, del qual, bàsicament, les dades més significatives són les següents. El 
període mig de pagament és equivalent a 5.77 dies. El resultat pressupostari ha estat 3.13 
milions d'euros en positiu. El romanent de Tresoreria es situa en 3 milions d'euros positius. El 
compte... no hi ha factures sense consignació pressupostària. La ràtio d'endeutament es situa al 
58.65 % i es dóna compliment a la regla de la despesa, estabilitat pressupostària, d'acord amb 
el que demana la llei. I ja està. Bàsicament seria això. 



 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, Joan. Algun comentari? Doncs ja n'hauríem donat compte. 
 

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM: 144/2015 
 

 
Número                           12/2014/Hisenda 
 
Fets  
 
1. En data 2 de febrer de  2014, es va iniciar  el procediment per aprovar la liquidació del 

 
 
2. sobre la liquidació del 

 
 
3. 

 
 

 
el resultat següent: 

 
Respecte al pressupost de despeses:  

 
Exercici en curs 
 

Crèdits Inicials 18.656.813,45 

Modificacions 5.214.697,23 

Definitius 23.871.510,68 

Despeses compromeses 19.105.848,54 

Oblig. Rec Netes 18.599.360,91 

Pagaments 16.971.831,43 

Obligacions pendents de pagament 1.627.529,48 

Romanents de crèdit 5.272.149,77 

 
b.  Exercicis tancats 
 

Saldo inicial obligacions reconegudes 2.245.850,18 

Pagaments ordenats en l'exercici  0,00 

Pagaments realitzats 2.138.155,16 

Obligacions pendents d'ordenar 8.761,30 

Pagaments ordenats pendents 8.761,30 

 
 

 
 
 
 
 



Exercici en curs: 
 

Previsions inicials 18.656.813,45 

Modificacions 5.214.697,23 

Definitives 23.871.510,68 

Drets reconeguts 20.217.572,03 

Drets anul·lats 682.650,80 

Drets cancel·lats 0,00 

Drets reconeguts nets 19.534.921,23 

Recaptació neta 16.030.229,22 

Drets pendents de cobrament 3.504.692,01 

 
Exercicis tancats: 

 

Saldos drets contret previ ingrés  rebut 5.036.630,38 

Saldos drets contret previ ingrés  directe 5.784.418,53 

Rectificacions 28.413,81 

Anul·lacions liquidacions i  ajornaments 819.893,36 

Drets pendents de cobrament total 10.029.569,36 

Liquidacions cancel·lades: recaptació  1.792.689,47 

Liquidacions cancel·lades: insolvències i altres 0,00 

Drets pendents de cobrament total 8.236.879,89 

 
 

 

  Total drets  19.534.921,23 

  Total obligacions 18.599.360,91 

   Resultat Pressupostari de l'exercici 935.560,32 

   Crèdits gastats finançats amb romanent de   tresoreria per a 
despeses generals 

541.928,08 

  Ajustos: Desviacions positives de l'exercici 40.906,78 

  Ajustos: Desviacions negatives de l'exercici  1.694.149,13 

  Resultat Pressupostari ajustat del l'exercici 3.130.730,75 

 
1.4. Romanent de tresoreria: 
 

1 Fons líquids 1.696.753,39 

2 Drets pendents de cobrament 11.971.939,61 

3 Obligacions pendents de pagament 4.295.338,31 

I. Romanent de tresoreria total(  1+2-3) 9.373.354,69 

II. Saldos dubtós cobrament 4.106.122,60 

III. Excés de finançament afectat 2.267.179,92 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 3.000.052,17 

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



de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament de 
les administracions  públiques. 

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals e 101.1 del RD 500/1990, que 

Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l

que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
 

 
 

ressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament 
de 1.113.778,30euros. 

 

despesa per import de 11.749,62euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a 

 
 
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de 

58,69%.%,  
 
7. Atès què la liquidació del pressupost genera un superàvit per import de 3.000.052,17  

aquest la distribució del superàvit es destinarà,  de conformitat al nou article 32 de la 
LOEPSF, modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 

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

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

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

  
del RDL 2/2004, 
des locals. 

 
Fonaments legals 
 
La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 

pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 



 

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

 

de pagament el 31 de desembre,  el resultat 
crèdit i el romanent de tresoreria 

 

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

    ,  

un any. 
 

ra, estableix que, 

i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 

permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la 
capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu 

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

locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
Resolc, 
 
1. 

 
 

2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 

3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de 

 la qual es desenvolupen les 

 
 

 
 



2015/1114 Aprovar, si s'escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits número 
6/2015, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb 
anul.lacions o baixes de crèdits. 
 

Sr. Secretari: El punt setè de l'Ordre del Dia és l'aprovació si s'escau de la proposta d'expedient 
de modificació de crèdits n. 6 del 2015 de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits. 
 
Sr. Gallardo: Sí, bàsicament és per dotar d'acord amb les previsions normatives les partides per 
poder tirar endavant l'adjudicació i l'execució dels pavellons en els terminis que s'han anat 
acordant amb la Junta de Govern i d'altres instàncies dintre de l'Ajuntament. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari? 
 
Sr. Chamizo: Sí. Bé. aquesta em sembla que és la segona modificació de crèdit que patim en 
quatre mesos, oi?, és a dir, des que vam aprovar els pressupostos el gener. nosaltres seguim 
manifestant el mateix. Pensem que a l'hora de confeccionar els pressupostos hi ha hagut una 
manca de planificació i d'organització, és a dir... A més a més, aquí a dins de la modificació hi 
ha partides que podrien ser dintre dels pressupostos perfectament, és a dir, aquí per exemple 
les dues partides per arranjar els poliesportius municipals, que ja ens sembla bé que s'arrangin, 
però clar, a dues setmanes de les eleccions amb un tema que portem des del setembre sobre la 
taula, penso que s'hauria de ser una mica més curosos en aquest aspecte, i a dues setmanes de 
les eleccions, no?, quan després hi ha els terminis d'aprovació, de licitació i tal i que 
segurament, no sé com anirà la cosa, potser hi haurà un altre alcalde, no?, que podria decidir 
alguna altra cosa i tal. Penso que ha estat quelcom precipitat i per això nosaltres votarem en 
contra. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Fran? 
 
Sr. Morancho: Sí. Gràcies. A veure, és una mica trist, fins i tot, que a vint dies de les eleccions 
passin una modificació de crèdit. I per quelcom que ja fa molts anys que tenen previst, sobretot 
per la rehabilitació del poliesportiu de Miami. Quelcom que ja sabíem des del moment en què 
van sol·licitar el POUS que havien de tenir previst, aquesta partida dintre del pressupost. Però 
no ho han tingut previst i a més a més a vint dies de què acabi el mandat, han d'incloure 
aquesta partida, entenc perquè pugueu licitar, és correcte?, o sigui, entenc que fins que això no 
estigui aprovat definitivament no es podrà licitar? perquè si no, clar... el que estan fent és apurar 
al màxim amb quelcom que haurien d'haver tingut previst fa molts mesos. Bé, forma part de la 
improvisació que hem tingut durant aquests quatre anys i de la manca d'entesa entre vostès. 
nosaltres votarem en contra sobretot pel tema de la rehabilitació del poliesportiu de Miami, no 
tant pel de Mont-roig del Camp, que veiem que és una obra que no té un cost tan elevat com 
el de Miami, però sí que ho hem de fer amb el tema del poliesportiu de Miami. Jo vull recordar 
per què vam votar ja en el seu moment en contra de tot el procés d'aquesta rehabilitació i 
explicar una mica quina era la nostra visió en aquell moment quan estàvem governant. nosaltres 
abans de marxar vam deixar planificada la instal·lació d'uns mòduls a l'exterior del poliesportiu 
per donar servei al poliesportiu. Sí, segurament això no ho saben. Segurament no ho saben, i 
no ho saben perquè quan nosaltres els 
comptin amb nosaltres. Qualsevol cosa, preguntin-
anys, però havien previst, i hi ha un estudi fet, i és a la casa, d'instal·lar per 30 000 EUR uns 
mòduls i mentrestant es valorava tranquil·lament què s'havia de fer amb el poliesportiu. Donava 
servei al poliesportiu durant tot aquest temps i es valorava tranquil·lament què podien fer amb 
el poliesportiu. Per què? perquè teníem concedit del Pla de barris mig milió d'euros per 
rehabilitar tota la zona esportiva. I per què ho contemplàvem d'aquesta manera? perquè el que 
seria bo és fer un projecte conjunt de tot l'espai de la zona esportiva. Bé, vostès durant aquests 
quatre anys en cap moment han valorat això, simplement han dit que s'havia d'arreglar, s'havia 



d'arreglar. Finalment han optat per una reparació que arribarà a 700 000 EUR i pensem que no 
és necessari. No és necessari posar aquests diners a aquest pavelló quan està com està, quan 
no ens asseguren que això torni a passar perquè està construït on està construït i perquè 
construir un poliesportiu nou costa entre un milió dos-cents, com a molt, i com a prova 
[Inintel·ligible, 0:17:02.3]. Aleshores,  no estem d'acord amb aquesta modificació, no estem 
d'acord amb què es faci aquesta rehabilitació del poliesportiu, i dintre de les nostres 
possibilitats farem tot el possible perquè això no s'adjudiqui, i dintre de les nostres possibilitats 
farem el possible perquè es faci el que creiem més raonable, escolti'm, posin uns mòduls a 
l'exterior i mentrestant es valora realment si aquests diners s'han de destinar a un espai com és 
el poliesportiu, que en quatre dies no donarà servei als habitants que tenim, perquè estem 
creixent constantment i aquí el poliesportiu és molt limitat. Gràcies. 
 
SR. Gallardo: Sí. Jo li respondré per la part del que és estrictament Hisenda. Jo suposo que el 
Sr. Alcalde o el Sr. Regidor d'Urbanisme li contestaran per la part del que és el pavelló, perquè 
és un tema que se m'escapa, evidentment. El tema de la part d'Hisenda o la part de dotació 
pressupostària. És un plantejament senzill. Ja ho he dit abans, és el compliment de les bases 
reguladores d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya pel que fa el pavelló de 
Miami. S'ha de dotar com a mínim el 5 % abans de tirar endavant l'adjudicació del projecte i 
això és el que fem amb aquest expedient. perquè és el que fem amb el pavelló de Mont-roig 
del Camp, d'acord? aquest cas és una línia perquè del Pla unificat que és el PAM 2015. perquè 
es fa... amb les mateixes previsions es fa això. I a fi i efecte que es pugui licitar. Jo entenc que 
això és un acte d'administració ordinària i ara li explicaré per què. Quan ho fem? Ho podíem 
haver fet l'any 2014, ho podíem haver fet, però no teníem el projecte, sobretot el de 
rehabilitació del pavelló de Miami, amb la qual cosa establir una previsió pressupostària sobre 
un projecte que no existia ens semblava agosarat. A més a més tenint en compte que, i això li 
haig de reconèixer, que dins del propi Govern no va haver-hi acord, com es va demostrar el mes 
de juny o juliol de l'any passat,que  va haver-hi una picabaralla i un projecte inicial, i aquest 
projecte no es va concretar per les raons que siguin. Per tant, des del nostre departament, 
dotar una partida que és estrictament instrumental, perquè el que demanen les bases 
d'execució d'aquesta mena de subvencions, perquè el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya o 
les línies PAM són línies de subvencions, ens semblava poc correcte des del punt de vista 
pressupostari fer-ho sense tenir els imports precisament amidats i clarament determinats. Per 
tant, el projecte del pavelló de Miami l'hem tingut enguany, i per tant no podia entrar ni al 
pressupost de 2014 ni amb l'aprovació del pressupost de 2015. Podíem haver fet un exercici 
d'aproximació, però pensem que és un exercici fútil i poc rigorós, per la qual cosa el que hem 
fet és concretar-ho enguany. Per què ens hem plantat a vint dies abans de les eleccions? perquè 
hem fet una tècnica perfectament coneguda al món pressupostari que és aprofitar la 
incorporació de romanents. Si vostès analitzen els expedients de modificació de crèdits i si es 
fixen en totes les partides, que hi són, vostès comprovaran que són les mateixes que estan amb 
el Decret d'incorporació de romanents, amb la qual cosa el que estem fent és donar de baixa 
tot un reguitzell de partides bocins, de partides bàsicament d'inversió que ja han estat 
executades, que estat executades parcialment o que no s'executaran per les raons que siguin, i 
donar-les de baixa. Per poder utilitzar, per poder emprar les partides que vénen del Decret 
d'incorporació de romanents, la normativa d'hisendes locals demana que la liquidació estigui 
donada a compte, i és el que hem fet amb aquest Ple. Si vostès s'hi fixen hem donat compte 
primer de la liquidació, després hem fet el Decret d'incorporació de romanents i ara és el que 
fem, agafem les partides que vénen del Decret d'incorporació de romanents i les anul·lem en 
tot l'empar a fi i efecte d'encabir aquestes partides d'inversió, que són les que es preveu 
instrumentar des del punt de vista de les bases. Ja sé que l'argumentari és una mica feixuc, 
però és tècnica pressupostària. Si fins i tot ho haguéssim fet al pressupost del 2015, al debat del 
30 de novembre si no m'equivoco, haguéssim posat en risc el document des del punt de vista 
d'estabilitat pressupostària, perquè vostès saben que ha d'haver-hi uns equilibris amb els 
capítols d'1 a 5 d'ingressos i despeses i això s'hagués alterat perquè precisament resta afectat 
el capítol 6 d'inversió. Per tant, en trobar-nos amb aquesta partida que per mi, repeteixo, i 



respecto el comentari d'ambdós grups de l'oposició, respecto que considerin que és precipitat 
o que no toca, per mi és un acte d'administració ordinària perfectament legítim perquè, 
repeteixo, s'aprofita un mecanisme com és la incorporació de romanents. El pressupost no 
s'altera, les magnituds queden perfectament inalterades, i a més a més els haig de dir que hi ha 
previsió de Tresoreria a la casa per poder-les executar. evidentment el nou Ajuntament serà 
sobirà per decidir allò que consideri més oportú, però perquè és molt important que tinguin 
tots vostès clar que hi ha els recursos en temes de liquiditat disponibles a fi i efecte de dur a 
terme aquestes actuacions. Per tant, i per concretar, i perdonin que m'hagi estès d'aquesta 
manera; per una banda, necessitat de fer-ho per acte d'administració ordinària a fi i efecte de 
dotar el que estableixen les bases de les subvencions tant del Pla únic d'obres de serveis de 
Catalunya i del PAM, que és línia perquè del PUOSC, i de fer-ho en base amb la incorporació 
de romanents. A fi i efecte de deixar-ho tot plegat una mica clar, el que es fa és, concretament, 
el projecte de rehabilitació del poliesportiu de Miami puja a 815 217 EUR, dels quals la 
subvenció del PUOSC és de 773 000 EUR i l'aportació de l'Ajuntament són 42 217 EUR. La 
rehabilitació del pavelló de Mont-roig del Camp, del nucli de Mont-roig del Camp, va en dues 
línies. Una línia PEIM, que és una línia especial, que hi ha una subvenció de 187 596 EUR que 
simplement els en faig esment per fer memòria, perquè no és objecte d'aquesta modificació de 
crèdit, i després, sí que el projecte, l'altre projecte, l'altra branca del projecte, són 406 000 EUR 
dels quals l'Ajuntament en posa 105 000 i la subvenció puja a 301 000. En tot cas jo li donaria 
l'explicació per la part tecnicoeconòmica i en tot cas si algú li vol donar una explicació sobre el 
tema del projecte, jo li passo la paraula. Gràcies Sr. Alcalde. 
 
Sr. Pérez: [castellà] Sí. Bueno, primero te contesto a tí, Francisco. Hombre, hemos llegado al 
final de mandato con tener que aprobar un proyecto de una reparación de un pabellón porque 
como muy bien dice Joan al final del año pasado, usted, durante este mandato, que estuvo 
g Tico, arregla el 
pabellón, Tico, arregla el pabellón, T
solamente de reparar el pabellón, sino de ampliarlo. Porque aquí siempre se habla de 
cantidades de reparar el pabellón, y nosotros hacemos dos cosas. Una es ampliar el pabellón y 
otra es repararlo. El primer proyecto, cuando se repara el pabellón y se amplía, el primer 
proyecto que se hace que es donde se vota en contra y por eso no sale adelante, sino ya estaría 
a lo mejor reparado, tanto usted como... bueno, la oposición en este caso, lo que se hace es 
ampliar 800 metros. Ese es el primer proyecto que se hace y luego se tiene en contra. 
Evidentemente luego se tiene, como bien dice Joan, volver a hacer otro proyecto porque se 
tiene que modificar y aprobar con las consignas que tengan que hacer. En el caso de la 
subvención que dices Fran, nosotros es cierto que había una subvención de cuatro cientos y 
pico, quinientos mil. El Sr. Alcalde y yo fuimos a hablar y al final conseguimos una subvención 
de 773 000 EUR. Si no se ha aprobado el pabellón o no se ha hecho antes y hemos llegado a 
este final es porque se votó en contra. Es cierto que tú tenías o el equipo antiguo de gobierno 
había unos... recuerdo que los módulos que estaban en el proyecto que no se llegaron ni a 
hacer estaban prácticamente adjudicados tres meses antes porque el estudio de gran mejora 
deportiva y grandes instalaciones deportivas se pueden hacer muchos proyectos, pero al día de 
hoy es que cuando se entró en el 2011 el pabellón ya estaba mal, pasaron cuatro años, había 
dinero y no se hizo nada. Absolutamente nada. Los vestuarios del campo de fútbol seguían 
siendo deficitarios, los torres de iluminación eran de cuando yo jugaba al fútbol y tenía veinte 
años, que eran cuatro palos de madera. Proyectos podemos estar haciendo toda la vida. Al final 
lo que la gente ve son resultados. Nosotros hemos intentado hacer una ampliación del 
pabellón de 800 metros cuadrados con una sub en 
orris
intentamos hacer ahora es dejarlo cerrado para que se haga, porque podemos entrar otra vez 
con otro equipo de gobierno que vuelva a hacer otro macroestudio de la zona deportiva, de las 
instalaciones, y al final, el problema es que la gente no tiene donde ducharse, y la gente que 
hace... está pagando en este Ayuntamiento, están haciendo actividades, cuando se ponen las 
lonas con la complejidad que tenemos del pabellón de Miami tienen que dejar de hacer esas 



actividades que están cobrando porque no hay salas. Lo único que hacemos en un pabellón es 
reparar algo que se ha hundido. No pasa nada. Se hacen micropilotajes, se están construyendo 
islas en medio del mar. El proyecto lo único que dice es rehabilitación del pabellón y 
ampliación. No son solamente una reparación, es una ampliación. Ampliamos tres salas. El del 
primer proyecto, la ampliación no era de cuatro cientos metros, sino que era de ocho cientos 
metros cuadrados, y ahora nos hemos tenido que adaptar porque si no no se aprobaba, a una 
ampliación de cuatro cientos metros cuadrados. Y en el pabellón de Mont-roig del Camp pues 
también es necesario, evidentemente, que se haga tanto el techo como la pista, que realmente 
pues está mal. Si hemos llegado a este espacio de tiempo, lo que sí que vamos a asegurar es 
que se haga, y si el día de mañana el crecimiento de Miami es mayor y se tiene que dotar otro 
pabellón en otro sitio, pues que se haga, pero lo que no podemos es tirar ese porque está. Yo 
me acuerdo con usted que estuvimos hablando el año pasado, yo le invité a que usted me 
trajera un proyecto de un pabellón de las mismas condiciones por 1 000 000 EUR. A mí el Salou, 
es cierto que se ha reparado un pabellón y se ha remodelado, pero le puedo asegurar que 
tengo la ficha técnica en el departamento de Urbanismo y no tiene que ver nada con el 
pabellón de Miami. Porque de las mismas características es un pabellón de Miami donde está, 
porque no olvidemos que si hemos de hacer un pabellón de Miami, igualmente hay que 
reforzar la solera, estamos hablando de entre 1 000 000, 2 400 000, 3 000 000 de euros. 
[/castellà] 
 
Sr. Chamizo: Sí, tens tota la raó en el sentit que nosaltres vam estar a l'Equip de Govern i una 
de les coses de les que més parlàvem era intentar arreglar el poliesportiu de Miami més perquè 
no es podia tenir un equipament d'aquesta manera. Faig una mica de memòria perquè no he 
portat la documentació, però em sembla que nosaltres l'únic motiu pel qual vam votar en 
contra, que no volíem que es fes, era la part de dalt, que s'arreglés tot el que era la part de 
baix, vestuaris i tal, perquè fins i tot es va pagar un projecte a un arquitecte de la part de dalt 
quan encara no s'havia aprovat aquí tirar endavant aquest pavelló. Fins i tot va sortir a la premsa 
que ens havíem de gastar un milió d'euros. És a dir, ens vam avançar i tot fins i tot a l'aprovació. 
Lògicament el punt que nosaltres vam tindre en contra, que em sembla que ho vam parlar amb 
vostè, era la part de dalt, és a dir, pensàvem que en aquells moments gastar-nos 250 000 o 300 
000 EUR en aquella part de dalt, jo penso que es podria, diguéssim, deixar per més endavant 
per quan la situació de la gent millorés o la situació de l'Ajuntament en aquest cas, que 
nosaltres vam parlar em penso que el setembre, fos millor. aquesta és l'única conversa que 
nosaltres vam tindre amb vostè i perquè de sempre nosaltres amb el pavelló, sobretot el 
poliesportiu de Miami, vam votar en contra perquè precisament no volíem que es fes, 
pensàvem nosaltres, aquesta ampliació, que en aquell moment pensàvem que no era la 
correcta ni l'adient. 
 
Sr. Alcalde: Un aclariment. El fet d'arribar a aquest punt en aquest final, que sembla que ho 
hem fet precipitadament, és evident que hi ha uns terminis que cal complir. Jo el que els 
trasllado només és que l'Equip de Govern ha fet... és a dir, són dos pavellons que s'estan 
utilitzant, és un fet. És a dir, associacions, campionats, tota una sèrie d'activitats. Després de 
parlar amb tots els usuaris tant de Mont-roig del Camp com de Miami per veure quan seria 
millor el moment de realitzar aquestes obres i deixar els pavellons sense ús, es va arribar a la 
conclusió que seria millor que les reparacions d'un o de l'altre es fessin a l'estiu, per 
possibilitats i per haver aturat totes les activitats de competicions. I el fet és que el procés no 
s'aturat i segueix perquè s'entén que si no es fa aquest estiu doncs evidentment en període 
escolar, en el període, no ho sé, doncs aquí dalt a Mont-roig del Camp que s'han d'arreglar les 
teulades si fa vent, hi ha uns temes en aquest sentit. Només volia fer aquest aclariment. Les 
associacions i els usuaris estan d'acord amb què, a partir... si no ho atura el nou Equip de 
Govern o el que sigui, doncs a partir de 30 de juny o primers de juliol es facin les reparacions 
pertinents per estar a setembre o primers d'octubre els equipaments a punt i preparats. Això és 
el que s'ha fet amb les associacions. 
 



Sr. Pérez: [castellà] Una cosa sólo. Usted lo que me está diciendo que primero reparemos el 
pabellón y con el tiempo lo ampliemos ¿No? [/castellà] 
 
Sr. Chamizo: No. T'estic dient que nosaltres, la nostra postura era arreglar el pavelló i destinar 
aquells diners a d'altres equipaments que ho necessiten més, o fins i tot ajudes a la gent, vam 
parlar. Penso que tot el Plenari està gravat, ho podem rescatar. perquè pensàvem que aquests 
300 000 EUR de més que s'havien de destinar pensàvem que no tocava fer-ho en aquell 
moment. Això és el que nosaltres vam... perquè clar, fins i tot, torno a dir, es va encarregar un 
projecte a un arquitecte per fer la part de dalt quan encara no estava ni aprovat. Només era 
això. aquests diners de més que s'havien de destinar, dels 775 000 fins al milió d'euros que 
se'ns va presentar a la primera comissió informativa, era destinar-los a d'altres partides més útils 
pel ciutadà. Només era això. 
 
Sr. Pérez: [castellà] Bueno, es igual. Usted dice que no es necesario, yo digo que la ampliación 
en Miami, pues lo que he dicho antes, que hay gente que está pagando actividades y cuando 
se hacen fiestas se pega un mes sin hacer nada y hay gente que está pagando actividades. Las 
actividades, la gente que paga quiere pagar, y si paga el ayuntamiento tiene que hacer el 
servicio. Nosotros vamos creciendo, cada vez Miami se va haciendo más grande, como todo, es 
evidente, y el pabellón es el que hay, con el tiempo, no tendrán que haber dos, a lo mejor 
tendrán que haber cuatro, pero a día de hoy tenemos uno y está roto. Lleva cinco años roto, y 
no se ha hecho nada, se han hecho muchos estudios, muchos proyectos, pero no se ha hecho 
nada. La gente que está haciendo actividades y paga se tiene que ir a su casa a duchar. La 
gente que va al lavabo en las fiestas tenemos que poner unos policleaners. La gente siempre 
provisional. Que la ampliación según usted no es necesaria pues porque no es necesaria, 
bueno, pues nosotros nos creemos que sí, porque hay gente... y seguro que la gente que hace 
la actividad y no la puede hacer porque está pagando porque [Inintel·ligible, 0:33:03.4] seguro 
que también entiende de que seguro que es necesario tener unas salas como tienen muchos 
municipios. Nada más. Lo que no se puede hacer es intervenir un pabellón, reforzarlo y a los 
cuatro días volver otra vez a hacer una planta o dos. Encima. Pues entendemos que ya que nos 
metíamos y había una subvención de siete cientos y pico mil euros conseguida y se tenía que 
dotar, pues era el momento de actuar en el pabellón. Nada más eh. [/castellà] 
 
Sr. Chamizo: Bé, això eren propostes polítiques. Vostè defensarà la seva, nosaltres defensarem 
la nostra i en aquell moment vam creure oportú defensar allò que pensàvem que era el millor. 
 
Sr. Morancho: Sí, gràcies. Sr. Gallardo, l'explicació que ens ha donat, en algun moment ha dit, 

evidentment. Ara, no em dirà a mi que amb un pressupost de 17 milions aquest any, aquest any 
més de disset milions? Val. Vol dir que en el moment que es va aprovar no podia buscar 42 000 
EUR per deixar-los allà preveient això, Sr. Gallardo? Amb les tècniques pressupostàries vàries? 
Amb els seus coneixements? Jo penso que sí. El que passa és que és més improvisació, més 
improvisació i més improvisació. L'any 14 van haver d'aprovar el projecte. Durant tot aquest 
temps el projecte no el tenien aprovat, però en canvi sí que havien demanat els diners el 12. El 
canvi del PUOSC l'11? Ho dic bé? Jo per les dates sóc una mica dolent. Bé, és igual, que fos 
l'11 o el 12. Canvien el PUOSC l'11, em sembla que va ser l'11. I escoltin, fins el 14 no tenen un 
projecte. Bé. Jo penso que durant aquest temps podien haver tingut un projecte. Per què no 
han tingut un projecte? Home, pel mateix que no va passar quan va arribar al Ple. perquè vostès 
no hi estaven d'acord. Vostès. L'oposició. Bé, evidentment, ens ho van preguntar i no hi 
estàvem d'acord. No ho haguessin fet. Però van ser vostès els que no van estar-hi d'acord. No 
ens llencin a nosaltres la pilota, si us plau, que nosaltres no vam estar al Govern en el moment 
de prendre aquesta decisió. Perquè segurament ja no ha estat... no haguéssim fet com ho han 
fet vostès. Però bé, si vostès formen Govern i ja els ho vaig dir en aquell moment, la primera 
decisió important d'inversió al municipi no es van posar d'acord, escolti, això diu molt de com 
ha anat tot això. [castellà] Tico, somos los dos grandes proyectos, otra vez... no, nosotros, en un 



momento dado, nos dan un Pla de barris, de acuerdo, que nos dan medio millón de euros para 
actuar allí. Entonces, ¿para qué íbamos a buscar dinero a otro sitio si ya teníamos ahí ese 
dinero? ¿Qué pasó después? Pues que la situación, la crisis y todo esto, al final esto no se pudo 
hacer. Pero consideramos que actuamos con responsabilidad a la hora de no invertir ningún 
dinero cuando después nos iban a dar otro, ¿vale? Por eso mismo planteamos los módulos 
fuera de los vestuarios. ¿Por qué? Primero, porque los técnicos decían que no había ningún 
problema en varios informes de que eso fuera a caerse. Eso importantísimo, que yo creo que 
esto lo tenemos que tener todos claro. Segundo, porque con los módulos y por 30 000 EUR 
dábamos un servicio muy importante. Y mientras tanto se valoraba más tranquilamente la 
decisión a tomar. Segunda, nosotros, los presupuestos que nos dieron en aquel momento eran 
de tres cientos y pico mil euros, reparar aquello, y ya en aquel momento nos lo cuestionamos, 

¿Durante estos cuatro años, que se podía haber hecho? Hombre, se podía haber buscado un 
sitio para empezar a valorar la construcción de un nuevo polideportivo. Esto se podía haber 
hecho perfectamente bien, y no esperarse a última hora, y nosotros consideramos que gastarse 
800 000 EUR en una reparación y ampliación del polideportivo lo vemos exagerado. 
Consideramos que es mucho dinero cuando se están haciendo los polideportivos de otras 
características por más dinero, no por ese importe, pero por algo más dinero, y polideportivos 
nuevos. Entonces, una, no nos digan a nosotros que no la aprobaron porque estamos en la 
oposición, sino porque ustedes no se pusieron de acuerdo, punto n.1, punto n.2 Sr. Gallardo, 
usted en los presupuestos del 2015 entiendo que dentro de 17 millones se podía haber 
encontrado una partida para que esto no llegase a este punto. Consideramos que ha sido todo 
fruto de la improvisación. [/castellà] 
 
SR. Gallardo: Josep Maria, molt ràpidament. [castellà] No, yo le contesto Fran, Sr. Morancho. 
Básicamente el tema de decidir incluirlo o no en los presupuestos, hombre, si ya te han 
pegado, permítame que utilice el lenguaje coloquial, si te han pegado un revolcón ya en julio y 
no tienes otro proyecto todavía encima de la mesa, volverlo a poner en el presupuesto, pues 
hombre, me espero, y entonces, a ver, juego con las cartas marcadas, ¿y cómo juego con las 
cartas marcadas?, yo sé que existe el sistema de incorporación de remanentes. La 
incorporación de remanentes lleva toda una serie de partidas de inversión marcadas. Toda una 
serie de partidas que no se suelen ejecutar. Se quedan ahí colgadas y tal. Entonces, a efectos 
de estabilidad presupostaria, que usted conoce perfectamente, pues me sale mucho más... me 
es mucho más suave colocarlo dentro dando de baja estos créditos y aflorando estos nuevos. 
Racionalizo además la incorporación de remanentes. Lo que pasa es que la Ley de Haciendas 
con muy buen criterio te dice, primero liquida, después incorpora y después modifica, y esto es 
lo que hemos hecho. Yo me sabe mal porque claro, que dice, es muy traído, ¿no?, de decirlo, 
bueno, es que las elecciones son dentro de quince días, pero de verdad, de verdad, que es un 
planteamiento que hemos hecho porque en el primer momento que hemos aprobado la... que 
hemos dado cuenta de la liquidación hemos incorporado remanentes y hemos hecho la 
modificación, yo entiendo que el juego político es el que es, pero no vean más allá porque 
además el proyecto lo hemos tenido este año, y esa es la verdad, y en todo caso lo dejaría aquí 
por la parte tecnicoeconómica. 
 
Sr. Morancho: Una única cosa. ¿Es la sexta modificación de este año? No. Eh... la segunda 
modificación. ¿La anterior? La anterior... podía haberlo incluido en la anterior, ya se dieron de 
baja partidas, y ya se... Ah. Qué lástima. Si hubiéramos gobernado nosotros seguro que tenía 
proyecto. [/castellà] 
 
Sr. Aragonès: Nosaltres hi votarem a favor i per tant hem de fer un aclariment de vot. nosaltres 
com s'està dient anteriorment hi vam votar en contra. No vam votar en contra per la quantitat 
econòmica, que allà els tècnics quan valoren en una obra. nosaltres aquí no hi vam entrar. Aquí 
hi havia un projecte amb el qual nosaltres no hi vam estar d'acord, que era arreglar els sanitaris 
allà on són ara amb uns pilotatges, i després aixecar un pis sobre el pavelló actual. nosaltres, 



donades les característiques del terreny, allí on està ubicat el pavelló, que [Inintel·ligible, 
0:40:21.4] els vestuaris en creure que amb aquell projecte que posava una sala a sobre de 
l'actual, home, es considera un risc de seguretat. Era una incomoditat perquè la gent per 
practicar esport havien d'anar-hi en ascensor i nosaltres vam fer una proposta. aquesta proposta 
tècnica ha estat acceptada i nosaltres avui hi votarem a favor. ¿Què és? nosaltres vam proposar 
que els vestuaris, en comptes de fer-los altra vegada al mateix lloc, es fessin al terreny que hi ha 
entre les pistes de tennis i el pavelló. I on hi ha ara els vestuaris que es sanegés i la sala que es 
vulgui fer a sobre, que a més a més tenia un impacte visual no massa agradable a part de la 
seguretat, doncs es fes a on són ara els vestuaris. Un cop acceptada el que nosaltres volíem de 
projecte, nosaltres avui hi votarem a favor. No entrem en el cost. Allà els tècnics que valoren els 
costos. Però sí que no estàvem d'acord amb el projecte inicial. S'ha variat el projecte? S'ha 
acceptat la nostra proposta de projecte? nosaltres avui hi votarem a favor. Abans vam votar en 
contra perquè no ens agradava el projecte anterior. 
 
Sr. Morancho: Si em permet. Gràcies. Porta els quatre anys intervenint sempre el darrer, quan li 
tocaria abans de nosaltres, però sempre té la capacitat, sempre... no, no, ja ho sé, sempre ho fa. 
No, bé, aclariment de vot no. Vostè fa un aclariment de vot en el qual explica el seu 
posicionament. És una llàstima que quan vam fer el primer projecte no li vam preguntar, perquè 
segurament si l'haguessin preguntat ja no seríem aquí, o sigui que hi ha hagut manca de 
comunicació entre l'Equip de Govern. Diu que no s'hi fica a dintre del cost. Home, jo penso que 
s'hi ha de ficar, Sr. Aragonès. Ha de valorar... de la mateixa manera que m'està valorant dient 

gui que no valora el cost, la veritat és que em 
sorprèn. Una persona amb l'experiència que té vostè en projectes des de fa molts anys. 
 
Sr. Aragonès: Jo, els costos d'un projecte, respecto els arquitectes que el fan. Jo no puc anar a 
contradir uns tècnics 
que on hi ha els vestuaris actuals es fes un pilotatge, es tornessin a fer els vestuaris allà i 
s'aixequés una sala de l'ampliació a la que abans s'ha fet referència a sobre, no hi vam estar 
d'acord. Un, perquè aquell terreny,  que hem tingut l'experiència que per les humitats ha baixat, 
doncs posar una sala a sobre del mateix edifici, ho dèiem, impacte visual negatiu i no teníem 
tota la confiança en la seguretat. nosaltres vam proposar traslladar els vestuaris entre tennis i 
pavelló i que la sala que volíem fer a dalt d'ampliació perquè les activitats ho demanen, que es 
fes on hi ha ara els vestuaris fent un sanejament. A la que es va recollir la nostra proposta 
d'ubicació, nosaltres no hem entrat en el cost. En el cost, allà si els arquitectes ho han valorat 
malament. nosaltres no hi entrem. 
 
Sr. Morancho: Això ho entenc, però, a vostè li sembla bé aleshores gastar-se 800 000 EUR amb 
un pavelló, rehabilitació i ampliació? És el que m'agradaria saber perquè vostè parla del cost 
com si dient... no, entro amb el cost, no entro amb el preu, però a vostè li sembla bé invertir en 
un equipament que té força anys, doncs una rehabilitació i una ampliació de 800 000 EUR. 
 
Sr. Aragonès: La pregunta que em fa vostè és diferent. Jo no hi entro perquè... [veus diverses, 
Inintel·ligible] ... a mirar els costos i és clar, un debat amb el Josep Maria Castells no el puc 
tindre. No el puc tindre. Ara bé, si parlem de gastar 800 000 EUR o més al pavelló actual, sí que 
hi estic d'acord. I et diré per què. Penso que la ubicació del pavelló actual és un bon lloc. 
Penso, penso, ¿eh?, perquè no vull dir res més, que traslladant els vestuaris a darrere i 
augmentant aquests metres amb aquest vestuari, penso que és una inversió que la ciutadania 
que l'empra en pot treure un rendiment. Que en un futur hi hagi necessitat d'un altre pavelló, jo 
no hi votaré en contra, si la població ho necessita, però aquest, jo penso que està ben ubicat on 
està. 
 
Sr. Morancho: Si la ubicació és molt bona, això no entro a valorar-ho. El que valorem és 
realment si és necessari gastar-se aquests diners. 



 
Sr. Aragonès: Jo més que un debat, això que sempre sóc el darrer, Fran, jo el que volia fer era 
un aclariment de per què vam votar en contra un dia i per què hi votem a favor avui. Res més. 
 
Sr. Morancho: Sí, no, no, jo tampoc volia cap debat. Vostè el que ha aconseguit és dir, sort a mi 
s'ha canviat això, sort a mi aquests senyors del costat votaran a favor. Home, clar, és el seu 
aclariment, Sr. Aragonès. I davant d'aquí... i estem fent campanya. Deixi'm pensar a mi el que 
em sembli, d'acord? Gràcies. 
 
Sr. Aragonès: Fran, t'asseguro que això no ho he fet. No, no, no, això ho saps tu, perquè fa molt 
temps que va, això. Ara estem en campanya, però quan hi havia les diferències de com es feia, 
fa molt temps. Em sembla, si no recordo malament, el juny de l'any passat hi vaig votar en 
contra. No estem parlant ara de fa dos dies. nosaltres vam tindre un criteri, i si no s'hagués 
acceptat nosaltres no canviàvem el vot. Això és evident. S'ha acceptat? Canviem el vot. 
 
Sr. Alcalde: Abans d'entrar a la votació voldria ser el darrer que tanca el torn de paraula. Voldria 
fer un aclariment. La inversió que es farà o que avui les modificacions porten al pavelló de 
Miami a una inversió de 800 000 EUR on hi ha la reparació i una ampliació. Al poliesportiu de 
Mont-roig del Camp s'hi fa una inversió de reparació de 600 000 EUR, eh? És a dir, quan estem 
valorant els diners... és a dir, són aquests els nombres. perquè no... 
 
Sr. Morancho: S'ha ampliat la reparació de Mont-roig del Camp? 
 
Sr. Alcalde: És en dues fases com s'acaba d'explicar. Una és de 187 000 EUR, que és el canvi de 
coberta i reparació de lavabos, i l'altra és refer totes les pistes i tota la instal·lació de dintre que 
puja a 400 000 EUR. 
 
Sr. Morancho: Fantàstic. Val, val. 
 
Sr. Alcalde: D'acord? Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Quedaria 
el punt... 
 

 Modificació de crèdits núm.6/2015 per concessió de 
crèdits extraordinaris  finançats i suplement de crèdits 
finançats amb baixes i/o anul·lacions  

Núm. Expedient:  18/2015  Serveis Econòmics/Hisenda   
Tràmit: Ordinari  
 
Fets  
 
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no 

 

2. de crèdits 
extraordinaris i suplement de crèdits número 6/2015 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes 

 

3. /2015, que ha de ser 

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

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



5.  

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

 

7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis I  

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

 

2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial 
el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos. 

3. 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

4. 

Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 

5.  

6. 
pressupostos de les entitats locals. 

7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures 

s Pressupostos de les Entitats Locals. 

-AM; FIC; PP; VX+, Eduard 
Planes, regidor no adscrit) i 6 vots en contra (grups municipals: PSC-PM i CIU) acorda: 

 
1. Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 6/2015 extraordinaris i suplement de 

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

 
 nt. 

Classe de modificació que ha de ser realitzada: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

          

Org. Progr. Eco. Descripció Modificació 

130 33000 63300 REHABILITACIÓ MUR ERMITA MARE ROCA 23.201,75 

133 32400 62201 REHABILITACIÓ POLIESPORTIU  MONT-ROIG.PAM 2015 105.145,58 

190 43208 48920 
OSCAR RAMIREZ, PARTIPAR MUNDIAL KARATE  

POLICIES 
600,00 



       TOTAL  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 128.947,33 

 
SUPLEMENT DE CRÈDITS 

      
 

  

Org. Progr. Eco. Descripció Modificació 

172 34200 62200 
REHABILITACIO INTEGRAL POLIESPORTIU MIAMI. 

PUOCS 2012 
42.217,00 

       TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS 42.217,00 

 
Recurs financer. 
Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 
  a) Baixes  o anul·lacions 
 

      
 

  

Org. Progr. Eco. Descripció Modificació 

172 15500 60994 V.PUBLIQUES MILLORES PLACES I JARDINS 345,33 

172 15501 60903 URBANITZACIÓ CARRERS, PARCS I PLACES 9.395,98 

172 15501 60918 
V.PUBLIQUES PAL DIRECTOR SENYALITZACIÓ-

EXECUCIO 
11.007,64 

172 15501 60997 V. PÚBLIQUES MOBILIARI URBÀ 18.025,99 

172 15501 61147 V.PUBLIQUES FERM ASFALTIC CARRERS MOT-ROIG 11.145,05 

172 15501 61157 CLAV. PLUV AVDA REUS 3.021,73 

172 15501 61162 
V. PUBLIQUES FERM  ASFALTIC URBANITZACIÓ CLUB 

MONT-ROIG 
4.800,35 

172 15501 61170 VIES PUBLIQUES MILLORES CARRERS 10.985,07 

172 15501 61172 VIES PUBLIQUES CONTRUC VORERES PRIN ESPANYA 2.696,18 

172 15501 61173 VIES PUBLIQUES CONTRUC VORERES LA FLORIDA 7.540,34 

172 16100 61157 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 11.258,30 

172 16100 62500 EPEL AIGUES MOBILIARI. 3.180,08 

172 16102 60909 
SANEJAM. B. ADEQ. EBAR 2 CLUB MONT-ROIG 

A.RESIDUALS I CONNEXIO GENERAL 
181,38 

172 16102 60978 ESTACIÓ DE BOMBEIG COSTA ZÈFIR 9.666,59 

172 16400 60999 CEMENTIRI MIAMI PLATJA-IL.LUMINACIO,ADEQUA. 14.180,07 

110 15501 61174 VIES PÚBLIQUES SENYALITZACIO VIARIA 14.583,39 

160 15100 62500 EPEL URBANISME MOBILIARI. 1.086,26 

160 15500 61154 
INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I  

BENS NATURALS 
1.908,35 

160 15500 78001 
SUBV. REPARAR I PINTAR FAÇANES I CAS CANTIC 

MONT-ROIG 
13.269,50 

163 17200 60980 SEQUIA MINA L'HORTA RENTADORS RIBA I MESTRE 19.281,75 

191 43300 85001  3.005,00 



180 13000 22605 ADM.G. SEGURETAT DESPESES MATERIAL DIVERS 600,00 

      TOTAL BAIXES 171.164,33 

 
Per tant, a nivell de resum, 

 
IMPORT 

Suplement de crèdits  42.217,00 

Crèdits extraordinaris 128.947,33 

 TOTAL AUGMENTS 171.164,33 

Recursos financers emprats:    

Baixes o anul·lacions 171.164,33 

TOTAL FINANÇAMENT 171.164,33 

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

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

 
 

 
2015/1115 Aprovar, si escau, la reclassificació administrativa de caràcter econòmic del grup 

C2 a C1 dels membres de l'escala bàsica  (agents i caporals), adscrits al Cos de la Policia 
local de Mont-roig del Camp, per aplicació de la modificació de la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals, mitjançant la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives. 
 

Sr. Secretari: El vuitè punt de l'Ordre del Dia és l'aprovació si s'escau de la reclassificació 
administrativa de caràcter econòmic de grup C2 a grup C1 dels membres de l'escala bàsica del 
cos de la policia local de Mont-roig del Camp, que és l'aplicació de la Llei 3/2015 que estableix 
aquesta... només amb caràcter econòmic. 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari? Passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria el punt aprovat. 
 
 

 Reclassificació administrativa de caràcter econòmic del 
grup 
caporals), adscrits al Cos de la Policia local de Mont-
roig del Camp. 

Expedient número        Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/sp /15/2014 

Tràmit:                 Aprovació  

 

Fets: 

1. El 13 de març de 2015 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 

 
 



2. al, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les 

policies locals, amb el text següent: 

«Setena 

1. 

er econòmic, en el 

pública. 

2. 

resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions 

complementàries de la relació de llocs de treball corresponent. 

3. 

grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser 

perfets. 

4. 

corresponents al grup C2. 

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta 

 

6. 

grups de classificació professional: 

 

     

     

 

 

3. 

vigo

per la qual cosa ha entrat en vigor el 14 de març de 2015. 

4. Per aplicar la transcrita disposició addicional setena de la Llei 16/1991, la diferència 

retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les 

retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.  

5. Atès que les retribucions complementàries de la relació de llocs de treball són el 

complement de destí i el comp

específic, atès que el complement de destinació està afectat per la consolidació del grau 

personal que es pugui tenir, i per la determinació fixa de la seva quantia en la Llei de 

Pressupostos Genera  

6. Atès que cal dur a terme una reunió amb la representació sindical i unitària del personal de 

 

7. Vist el dic  
 

Fonaments de dret 

1. 

la Generalitat de Catalunya (DOGC número 6830, de 13/03/2015). 

2.  



3. 

en quant a les retribucions del personal funcionari. 

4. Article 22.2.i de la Lle

Catalunya, en quant correspon al Ple l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de 

llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i 

periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. 
 

 

1. Classificar, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1 les categories 

-roig 

2015. 

2. Deduir del complement específ

Policia local de Mont-roig del Camp, la diferència retributiva del sou base resultant de la 

classificació en el grup C1. 

3. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Intervenció, i informar a la 

Junta de Personal pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
 
2015/1094 Verificació, si escau, del Text refós de la Modificació puntual núm. 10 del Pla 
d'ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp de supressió de la figura del 
polígon d'actuació urbanística (PAU) i del pla de millora urbana (PMU) en alguns dels àmbits 
previstos pel pla d'ordenació urbanística municipal. 
 
Sr. Secretari: I el punt novè i últim de l'Ordre del Dia és la verificació si s'escau del Text refós de 
la modificació puntual n. 10 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp 
de supressió de la figura del polígon d'actuació urbanística i del Pla de millora urbana en alguns 
àmbits previstos pel Pla d'ordenació urbanística municipal pel POUM. Això ja es va aprovar 
inicialment i provisional per aquest Ajuntament, per aquest Ple. La comissió territorial 
d'Urbanisme ho va aprovar el 26 de març, però demanava un parell d'ajustaments que ara ja 
s'han incorporat al text i per tant ara procedeix la verificació d'aquest text per tornar-la a passar 
a la comissió d'Urbanisme, per a la seva revisió i publicació. 
 
Sr. Pérez: [castellà] Sí, bueno, un poco... un aclaramiento para el público que nos están viendo. 
Simplemente es que cuando se hizo la revisión del Plan general se hicieron unos [Inintel·ligible, 
0:48:40.0] de mejora en este municipio con los cuales se tenía que urbanizar y hacer proyectos 
de urbanización y reparcelación de las urbanizaciones que no son municipales, es en general 
unas figuras que eran PAUS y PEMUS, esto lo que hacía era suspender las licencias dentro de 
esos ámbitos de urbanización para que hasta que no se cedieran y se hicieran las mejoras el 
Ayuntamiento no las pudiera recepcionar porque por ley hasta ahí no tienen... no cumplen 
urbanísticamente, no se pueden recepcionar. Con esto lo que se hacía era suspender las 
licencias para que no se hiciera más grande el problema, porque si ya están mal las 
ubanizaciones y se van generando más servicios y se van deteriorando los viales, pues por eso 
se hizo la suspensión. Eso se hizo en el 2007 con el crecimiento que había, luego llega la crisis, 
se deja de construir en este municipio desgraciadamente, pero sí que siguen quedando las 
figuras de actuación de PAUS y PEMUS, con la consecuencia de que alguien que quisiera 
ampliar en su urbanización o quisiera hacerse un chalet o una vivienda, el Ayuntamiento no 
podía dar licencias porque estaban suspendidas. Durante dos años estuvimos negociando el 
Ayuntamiento junto con Urbanismo para encontrarle una solución; dentro de esas soluciones el 



Ayuntamiento con Servicios técnicos y desde Intervención hizo un aclaramiento económico que 
se podía dotar. El Ayuntamiento a partir, me parece, del 2016 empieza a dotar unos 200 000 
EUR para que se vayan reparando y subsanando estas urbanizaciones y así, aparte que se 
puedan ir dando licencias y se pueda construir, pues poco a poco junto con el ayuntamiento y 
las entidades, las que son, o los vecinos que viven en esas urbanizaciones, se pueda llegar a un 
final de que las urbanizaciones se dejen de deteriorar porque es muy difícil poner a gente que 
viene 15 días o un mes de vacaciones de acuerdo para que de alguna manera colabore en tirar 
algo adelante. Es muy complejo. Hemos tenido muchas reuniones durante este mandato con 
muchos presidentes de comunidades y con muchos presidentes de urbanizaciones... bueno, 
entiendo que cada uno cuenta su versión pero la realidad es que la gente que vive ahí lo que 
parece es que no tienen servicio, no tienen alumbrado y es muy deficitario. Yo creo que el 
Ayuntamiento lo que tiene que hacer con el tiempo pues es eso, coger el toro por los cuernos y 
ser él el que dinamice y de alguna manera sea promotor de hacer esas mejoras para que la 
gente deje ya de estar en urbanizaciones privadas que lo que hacen es, pues eso, no tener 
servicios. [/castellà] 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Algun comentari? Passaríem a la votació. Vots a favor. Vots en 
contra.  
 
 

: nística 
municipal de Mont-roig del Camp, de supressió de la figura del 

urbanística municipal 
Expedient núm.:  2013 006 PG 
Tràmit:    Verificació del text refós 

 

Fets 

1. -roig del Camp de data 20 de desembre de 2013 va adoptar 

Urbanística Municipal (POUM), de supressió de la figu
(PAU) i del pla de millora urbana (PMU) en alguns àmbits previstos en el POUM. 

 
2. 

ajuntaments dels municipis confrontants, i es va sol·licitar informe a diversos organismes 
afectats, en matèria de la seva competència. Els organismes consultats van emetre en tots 

van rebre al·legacions durant el perí  
 
3. -roig del Camp de data 9 de setembre de 2014 va adoptar 

-la a la Comissió 
 seva aprovació definitiva.  

 
4. 

definitivament la Modificació puntual número 10 del POUM, de supressió de la figura del 
na (PMU) en alguns dels 

àmbits previstos pel propi POUM. Tanmateix en supedita la publicació al DOGC i la 

degudament diligenciat, que 
incorpori les següents prescripcions: 

 



1. 

. 
 
2. 

del PAU07. 
 
5. 

un Text refós de la Modificació puntual, el qual incorpora: 
 

- 
rd de la CTUT. 

- 
delimitació i objectius. 

- -roig del Camp, segons la qual 
 

PAU07 Guardamar.  
 
6. 

2015. 
 
Fonaments de dret 

1. les 

U). 
 

2. 
 

 
3. leix que 

competència del ple municipal. 
 

-AM; FIC; Juan Gallardo 
PP, VX+, Eduard Planes, regidor no adscrit; PSC i CIU) i 1 vot en contra (Fermín Díaz PP)  
acorda: 
1. 

municipal (POUM), de Mont-roig del Camp, 
urban
POUM. 
 

2. Trametre, per duplicat, i degudament diligenciat, el Text refós de la modificació puntual 

Tarragona, per tal que procedeixi a la publicació al DOGC, a efectes de la seva executivitat. 
 
3.  
 
Sr. Alcalde: Bé, abans d'acabar aquest Plenari volia fer dos reconeixements de dos temes 
diferents. Primer de tot vull fer un reconeixement a deu persones del municipi que avui són deu 
joves que ens han representat a l'Institut Antoni Ballester de Miami Platja amb un concurs 



pedagògic i cal dir que aquests dos equips formats per una sèrie de persones que voldria que 
constessin a dintre l'acta han aconseguit superar totes les proves. Avui els queda una altra 
prova que és anar a Madrid, i si la superen aconseguiríem anar a Estats Units a participar 
perquè a aquest concurs a Silicon Valley. Hem de saber que som l'únic municipi d'Espanya, on 
hi han participat 1 800 equips i l'única escola, institut que ha aconseguit passar els dos equips 
que ha presentat ha estat l'Institut Antoni Ballester de Miami Platja. Per tant, voldria que 
constés en acta aquest reconeixement d'aquest treball que han fet. I perquè vull, com a últim 
acte que presideixo com a Plenari... 
 
 

Sánchez i Enric Molina  

-

Antonio Parra i Dani Romero.   

 
Sr. Secretari: 
Queda un Ple per aprovació d'actes... 
 
Sr. Alcalde: Sí, suposo que sí. Val. He cregut oportú fer això. Vull fer un reconeixement aquí i un 
agraïment a la família Miró, del pintor Joan Miró. Amb data 26 de març i corroborat ahir a una 
sessió de la Fundació Miró, la família que compon avui la família Joan Miró, que és el Joan 
Punyet i la Lola Fernàndez Gimènez, han fet donació de la finca Mas Miró a la Fundació Mas 
Miró, on l'Ajuntament presideix i forma part d'aquest. Per tant, avui el poble de Mont-roig del 
Camp rep la Finca Mas Miró donada per la família. No només això. Ja ho havien fet amb una 
primera aportació de 200 000 EUR a aquesta Fundació, sinó que conjuntament amb aquesta 
donació de la Finca Mas Miró al poble de Mont-roig del Camp, hi fan una aportació de 500 000 
EUR més pel projecte de desenvolupament. Per tant, penso que és de justícia avui reconèixer 
que la família Joan Miró, que moltes vegades s'ha dit que no havia... que el pintor, i això em 
consta que d'allò, que no havia portat res al poble i municipi de Mont-roig del Camp, avui 
consta en aquest document, i consta que el dia 3 de juliol davant de notari firmaran la donació 
d'aquesta finca que ha passat per diferents d'allò, que avui està en un projecte de Fundació 
Mas Miró. I només per acabar, i no sé si hauria de presidir una altra acta, agrair la feina de tots 
els regidors durant aquests quatre anys, les aportacions, les crítiques, han estat quatre anys per 
mi constructius; segur que m'he equivocat moltes vegades, però perquè desitjar-los a tots sort 
a les properes eleccions. Moltes gràcies. 
 
Sr. Aragonès: Sort i poc vots.... 
 
Sr. Alcalde:: Dono per llevada la sessió del Ple. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
  
  
Octavi Anguera Ortiga Ferran Pellicer Roca 
Secretari accidental                          Alcalde 
 

 


