
ACTA DE LA SESSIÓ 
 

-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2013/6 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2013/6 ) 
Caràcter de la sessió:  Extraordinària 
Convocatòria:   6 de setembre de 2013 
Data:    10 de setembre de 2013 
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. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU 
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU 
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. Fran Morancho López, regidor PSC  
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM 
Sra. Rosa Escoda Cedó, regidora PSC-PM 
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor PSC-PM 
Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM  
 
 
Octavi Anguera Ortiga, Secretari per delegació 
 

-hi: 
Sr. Vicente Pérez Mula, regidor AME-AM 
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM 
 
 

  
 
Sr. Alcalde: Bé, bon dia a tothom. Començaríem la sessió del Plenari. Hi ha algun membre que 

 

 
1. Aprovac  
 

Sr. Secretari: 

 

 

Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs donaríem per a  

 



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

 
nimitat. 

 
 
2.  
 

Sr. Secretari:  

 

Sr. Alcalde: Algun comentari? No? 

 

 
 
3. 2013/2194 Aprovar, si s'escau, el Compte General de l'exercici 2012. 
 

-PM. 
 

Sr. Secretari: 

va de passar per la comissió 

municipals.  

 

Sr. Alcalde: Algun comentari a fer? No? Passaríem a votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en 

contra. Sr. Fran, vota, vostè? En contra. Quedaria aprovat el punt. 

 
 A 2012 

Expedient número 32/2013\serveis econòmics\intervenció 
Tràmit: Ordinari  
 
Fets 
 
1. 2012,  que correspon a la Corporació,  a les empreses 

vigent. 
  
2.  a, el  Compte General de la Corporació (i de les societats 

format pels següents documents comptables: 
  

 -  Balanç de situació 
 -  Compte de resultat econòmic patrimonial 
 -  Estat de liquidació del pressupost 
 -  Memòria 



  
Documentació complementària: 
  
- 

cadascun dels seus organismes autònoms. 
 

 -  Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, 

  i els 
bancaris 

 
  
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
   

2012. 
  
4. El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmics, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos. 

 

liquidat el pressupost amb un Resultat pressupostari ajustat de 5.969.677,37 . 
 

6. El Romanent de Tresoreria dóna un resultat negatiu de -801.435,92  
comparació de deutors pendents de cobrament 6.379.771,19  els creditors pendents de 
pagament   i dels fons líquids de Tresoreria de 3.495.103,33  

 

Comissió Especial de Comptes en la sessió de data 10 de juliol  del 2013 
un dictamen favorable. 

 
8. Exposat el Compte General al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 164, del dia 16 

de juliol   de 2013
observacions. 

        
Fonaments  de dret   
 
1.  el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
 
2.  
 
3. 

locals. 
 
4. Ordre EHA/4042, de 23 de 

model normal de la comptabilitat local. 
 
5. OE núm. 147, de 20 de 

juny) 
 



6.  
 
7. 

pressupostària. 
 

 AME-AM; CIU; FIC; PP i VX+) i 
5 vots en contra (grup municipal: PSC-PM) acorda: 
 
1. Aprovar el Compte General del municipi de Mont- 2012, integrat 

pels estats i documents comptables dels ens següents: 
  

- Ajuntament de Mont-roig del Camp  
- -roig del Camp  
- Empresa Municipal de Serveis de Mont-roig del Camp  
-  
 

2. Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de 
 

 
 

 
4. 2013/2061 Aprovar, si s'escau, els comptes anuals i la memòria de l'exercici 2012 

corresponents a l'Entitat Pública Empresarial per la gestió del cicle complert de l'aigua i 
clavegueram. 

 
Sr. Secretari: 

empresarial, gestió del cicle complert de 

Mont-roig del Camp. 

 

Sr. Alcalde: Algun comentari? Passaríem a votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. 

Quedaria aprovat el punt.  

 

  
Nostraigua 

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

Exp: PLE 2013/03 

Tràmit:      Ordinari 

 

Fets 

1. 
òria 

-
municipal competent per a la seva aprovació definitiva. 

 

2. 
Ciurana, com a Censor Jurat de Comptes, Economista i auditor ROAC núm. 03286, 



del patri

ncera que 

aquell. 

 

3. 
en sessió ordinària de data 19 de juny de 2013, va a

 

 

 Memòria 

 Compte de pèrdues i guanys 

 Balanç de situació 

 Estat de canvis en el patrimoni net 

  

 

4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 4 de setembre de 

2013. 

 

Fonaments de dret 

1. 
anuals.  

 

2. Art. 200 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 

-AM, CIU, FIC, PP i VX+) i 

5 vots en contra (grup municipal: PSC-PM) acorda: 

1. 
 

 

Peu de recurs 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma 

tar des del dia següent de la seva notificació. 
 

 
 
5. 2013/2062 Acceptar, si s'escau, la cessió de terreny d'un tram del carrer Vinyols de Mont-

roig del Camp. 
 

Sr. Secretari: 

terreny que correspon a un tram del carrer Vinyols de Mont-r

cessió de 867 metres amb 51 cm2, destinats a vials, a la zona que correspon amb el carrer 

Vinyols del nucli de Mont-roig del Camp.  



 

Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovat el 

punt. 

 
 

 Acceptar cessió terreny tram del carrer Vinyols de 
Mont-roig del Camp 

Expedient     Secretaria General/Serveis Interns/Patrimoni 
Tràmit     Acceptació cessió 
 
Fets 

1. El senyor Josep Mª Ramon Martori presenta un escrit de data 23 de gener de 2013, registre 

r Vinyols. 
 

2. La cessió prèvia segregació de la finca matriu, es correspon amb el tram del carrer de 
Aquest tram ja 

fa anys que està urbanitzat i asfaltat, i obert tant al trànsit rodat com de persones.  
 
3. 

signaren un document de compromís en virtut del qual es cedia gratuïtament el terreny 
corresponent al projectat tram del carrer de Vinyols comprometent-
compensació, a la realització del tancament de la finca. El senyor Josep M. Ramon Martori 

 
 
4. ar llicència de parcel·lació, expedient 

1824/2005 per la segregació de la finca dels senyors Ramon en tres noves parcel·les , de les 
 

 
5. Atès que el tram cedit està inclòs en el Pla General Urbanístic Municipal com a part 

integrant de la xarxa viària urbana, amb la clau B.2. 
 
6. Atès que la finca matriu registral 19708, de la qual es segrega el bocí cedit, no te altres 

segons consta en la nota simple emesa pel Registre de la Propietat de Mont-roig del Camp 
en data 16 de gener de 2013. 

 
7. Atès que aquest tram cedit ja està urbanitzat i integrat en la xarxa viaria del casc urbà per a 

general i c

qualificació urbanística en el planejament general, però que formalment encara pertanyen 
als seus propietaris. 

 
8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 4 de setembre de 

2013. 
 
 
Fonaments de dret 

1.  
 
2. Decret 305/2006, de 18 d  



 
3. 

locals. 
 
4. 

facilita  
 

 
1. Acceptar la cessió de 867,51 m2 destinats a vial, llinda: al nord, amb Carretera de Reus; al 

triu. 

2. 
 

3. ari 
municipal de béns immobles. 

Peu de Recurs 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma 

 
 

 
 
6. 2013/2063 Acceptar, si s'escau, la cessió gratuïta d'uns terrenys propietat del Sr. 

Feliciano Benlliure Andrieu sitat a la partida "Masos d'en Blader" de Mont-roig del Camp. 
 

Sr. Secretari: l Sr. 

Feliciano Benlliure Andrieu a la par -roig del Camp. 

Concretament es tracta de 3 finques per les que el Sr. Benlliure ha presentat un escrit en el qual 

les cedeix gratu -roig del Camp.  

 

Sr. Alcalde: Algun comentari? 

 

Sr. Morancho: Sí. Bé, aquí com vam exposar a la Comissió Informativa, entenem que estem 

treure cap profit en un principi, a més a més 

finques haurem de pagar 24.00

fórmula perquè 

banda sí que demanaríem, i ja acabo, Sr. Alcalde, és un informe jurídic per part de Secretaria 



ve 

n en un futur. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: 

si falta, no el que demana ell. 

 

Sr. Secretari: 

especial de Secretaria. De totes maneres es pot demanar... 

 

Sr. Alcalde:  

 

Sr. Secretari:  

 

Sr. Alcalde: acceptar aquest 

considera oportú agafar aquest terreny. Si en aquell moment no té cap valor, tampoc no hi ha 

plantejat ni immediat, ni molt immediat, que es desenvolupi cap tipus de projecte urbanístic ni 

similar ja que les circumstàncies són les que són, i nosaltres creiem que un terreny més per 

qualsevol necessitat. Passaríem a votació... 

 

Sr. Morancho: Perdoni Sr. Alcalde, una cosa, és que de les tres parcel·les, cap de les tres és 

edificable. És que no es pot fer res.  

 

Sr. Alcalde: No, però és evident que nosaltres tindrem el dret sobre una parcel·la més gran i en 

el seu 

ens dóna el que el dia de demà serà un carrer o una zona verda. Allò es convertirà en uns 

Blader, avui, aquesta finca que no està desenvolupada ni... 

 

Sr. Morancho: Sí, sí que està desenvolupada, aquesta part. Són curs de finca. I ja estan dintre 

del projecte... perdoni, eh? Si el que em diu vostè, miri, tenim un projecte de reparcel·lació 



 

 

Sr. Alcalde: Sí, sí. És que li estic dient això. És evident que no sortiríem per un bocí de finca que 

no té cap edificabilitat ni té res. 

 

Sr. Morancho: Fem una cosa, Sr. Alcalde. Modifiquin el projecte de reparcel·lació, modifiquin-

lo, i quan estigui modificat, doncs acceptem aquestes finques amb les càrregues que porten, 

projecte de reparcel·lació, i quan estigui modificat el projecte de reparcel·lació, i que 

parcel·la que tingui una edificabilitat, ho entendria, però és que si no, per què hem de tenir una 

càrrega?, o sigui, això no és una cessió, és una cessió amb una càrrega 

banda, jo insisteixo, voldria un informe jurídic de, realment, la idoneïtat i de si realment 

acceptar aquestes finques amb aquestes càrregues inicials. Simplement és això, li demanaríem 

aquest informe, i home, retirin el punt, i modifiquin-lo, i portin la modificació i sense aquesta 

càrrega de 

cap necessitat imperiosa per agafar aquestes finques.  

 

Sr. Alcalde: 

aprovat el punt. 

 

Sr. Aragonès: Nosaltres volem fer un aclariment de vot. Nosaltres votem a favor perquè 

considerem que el projecte de reparcel·lació, quan es va fer, ja va contemplar que tots els 

terrenys, o tenen un aprofitament, o no hi ha una repercussió econòmica. Per tant, amb la 

confiança que hi ha amb un projecte de parcel·lació, quan es va fer, creiem que no sortirà 

quan es va fer la reparcel·lació. Sí, sí, sí. 

 

Sr. Morancho: 

 

 



Sr. Aragonès: 

poden repercutir càrregues urbanístiques a terrenys no aprofitables. Per tant, jo crec que el 

-ne part, quan es va fer, que ja contemplava a 

ensació, o 

amb altres parcel·les, o amb el que sigui. Jo només dic això, no dic res més. No em baso en 

n el projecte de reparcel·lació, 

o

perjudicat. Perquè el carrer Vinyo

pagar tota la infraestructur

Vinyols, ja hi hem sortit perjudicats. Era aquest aclariment només.  

 

Sr. Morancho: Si vol, jo li explico més coses de carrers, cedits i coses, però no és el cas. Jo crec 

que no és cas. Ja, però és que... no, perquè entrem en una història, i la història, cadascú, la 

interpreta com vol. I clar, temes de cedir terrenys a Miami, jo en sé de molts. Miri, aquí hi ha un 

a un informe de 

veritat és que no ho sé, però aquí hi ha unes càrregues ben clares, o sigui que... I per això 

aprofitament, o sigui... Ja està.  

 

Sr. Alcalde: Sr. Secretari, passem al següent punt. 

 
 Acceptació cessió gratuïta terrenys propietat 

de Feliciano Benlliure Andrieu 
Expedient núm.  Serveis Interns/Secretaria General/ patrimoni  
Tràmit      Acceptació 
 
Fets 
1. 

 

 Finca núm. 21797. Urbana. Porció de terreny al Terme municipal de Mont-roig del 

de les Petunies). Inscrita al Registre de la Propietat de Mont-roig del Camp, tom 725, 
llibre 274, foli 13; finca número 3717-N inscripció 5ª 

 Finca núm. 3717N. Urbana. Porció de Terreny al Terme municipals de Mont-roig del 

de les Petunies núm. 12). Inscrita al Registre de la Propietat de Mont-roig del Camp, tom 
725, llibre 274, foli 13; finca número 3717-N inscripció 5ª 



 Urbana. Porció de terreny al Terme municipal de Mont-

Propietat de Mont-roig del Camp, Tom 741, llibre 278, foli 95, finca número 2234N 
Inscripció 14ª. 
 

2.  
3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 4 de setembre de 

2013. 
 
Fonaments de dret 
1. Decret legislatiu 1/2010, 

 
2.  
3.  

de règim local de Catalunya. 
4. 

locals. 
 

-AM, CIU, FIC, PP i VX+), 

5 vots en contra (grup municipal: PSC-PM) acorda: 
1. Acceptar la cessió gratuïta dels terrenys propietat del sr. Feliciano Benlliure Andrieu situats 

8243116CF2484S i 8040428CF2474S. 
 
2. Facultar l'alcalde perquè en nom i 

públics o privats que siguin necessaris en ordre a l'execució de l'acordat anteriorment i 
especialment per formalitzar-lo en escriptura pública.  
 

3. Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns. 
 
4. -roig. 
 
Peu de recurs 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma 

 comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 
 

 
7. 2013/2069 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits 

número 5/2013, concessió de suplement de crèdits i finançat amb anul·lacions o baixes 
de crèdits  

 

Sr. Secretari: El p

 

 



Sr. Gallardo: Aquest punt va passar el seu dia per la Comissió Informativa. Si algú vol algun 

aclariment o vol alguna ampliació del seu contingut. Bàsicament és un expedient que permet 

suplements de crèdits que bàsicament es dediquen a festes per cobrir tot el tema de plans 

contemplats. Hi 

te de la 

a la urbanització del Club  Mont-r perquè el que sí és important destacar és que 

tant, no es genera, ni molt menys, ni dèficit ni es genera cap situació pressupostàriament fora 

odòxia, doncs bàsicament es financia a través de partides de tipus més general, o amb 

 

 

Sr. Alcalde: Algun comentari? 

 

Sr. Morancho: Sí, Sr. Alcalde. A veure. Aquí veiem... vam preguntar a la Comissió Informativa, 

ens van donar una explicació, però volíem saber concretament, perquè tampoc a la Comissió 

Informativa hi era la regidoria. Aleshores, donen de baixa les partides, per exemple, de la Ràdio 

Municipal, i volíem saber com és que donen de baixa aquestes partides. Perquè no faran la 

ràdio? 

 

Sr. Alcalde: Sí, perquè en aquest moment queda postposat a què hi hagi disponibilitat 

econòmica en un proper any o quan sigui. És a dir, la ràdio era un projecte que va contemplar 

dintre del PAMEN 

Nuclear, com a mínim mitjà de comunicació, això està ja treballat i contemplat, i així ens ho van 

demanar amb protecció civil, el que passa és que avui, evidentment, hi ha unes altres prioritats 

que cal cobrir, com ha sigut el tema de complir absolutament la normativa que ens va marcar 

des de gener el tema de la seguretat dintre de les festes, degut al Madrid Arena, i això, 

evidentment, ha estat la priorita

concretament, és que les contractacions que les empreses de seguretat han fet, ha estat en 

personal qu

complir, doncs revertís en benefici de tindre gent que té la qualificació perquè puguin fer 

 

 



Sr. Morancho: Però vostès des de principi de gener ja sabien que existien aquests temes, 

ampliació ara? Perquè el que 

Si a principis de gener ja sabien això, i sabent que les coses estaven com sempre diuen, que 

estem tant malament, doncs estem tant malament, home, no facin més festes de les que poden 

fer, i després facin un suplement. Intentem reduir per festes, i en tot cas, si han de fer un 

suplement, com ho estem fent ara, ho destinem per altres coses que tinguin més prioritat. Però 

el que no entenem és que, sabent-  deixen passar i ara fan 

 

 

Sr. Alcalde: Segur, segur que ho haguérem pogut fer, però hem decidit fer-

manera.  

 

Sr. Morancho: No tinc cap dubte que ho haguessin pogut fer.  

 

Sr. Alcalde: 

cregui. Em limito a contestar, és a dir, nosaltres hem cobert. Avui no tenim constància, tenim 

constància de moltes necessitats del nostre municipi, i que anem atenent en base al possible, 

és necessària, evidentment que la dotarem del que convingui. És a 

dir, no en tingui cap dubte. Ara, no em faci... que ho hem de parlar. 

 

Sr. Morancho: No res, escolti, quan vostè digui, eh?, jo, si vol que calli, callo, no hi ha problema. 

 

Sr. Alcalde: No, no, jo no vull que calli. 

 

Sr. Morancho: 

molesta la meva feina... la meva feina és controlar i fiscalitzar el que pugui a 

des del respecte, sempre, és clar. 

 

Sr. Alcalde: Escolti, nosaltres, què li haig de dir, el que nosaltres hem gastat en festes i el que es 

 

 

Sr. Morancho:  treu quatre anys enrere. I després quatre 

anys enrere. I després quatre anys més.  



 

Sr. Alcalde: I així farem un historial de la nostra... 

 

Sr. Morancho: Ja, però si vostè vol treure coses, les treu... 

 

Sr. Alcalde: No, jo no vull treure res, són fets que van succeir.  

 

Sr. Morancho: ... jo no estic comentant més endarrere, vostè vol comentar més endarrere?, cap 

problema... 

 

Sr. Alcalde: 

modifiquem perquè és necessari h

moments potser hi era però no es complia, i avui és aquesta, és a dir, ja està. Si vol, seguim...  

 

Sr. Morancho: No, no, no volia. O sigui, jo, simplement, li he fet una argumentació davant 

aquesta ampliació, res més. 

 

Sr. Alcalde:  

 

Sr. Morancho:  

a fer -

han dit que no, que no hi haurà gratuïtat del transport escolar

Ens han dit que no. Clar, que és més important? Ajudar a les famílies a què no hagin de 

suportar la despesa del transport escolar, ajudar a les famílies a què no tinguin la despesa dels 

llibres, o ampliar les festes? Nosaltres entenem que, en aquests moments, per les necessitats 

que hi ha, és lo altre. Ja està. 

 

Sr. Alcalde:  

 

Sr. Morancho: Després, sí... ho van 

-

Pou de Pedra-Seca al Club Mont-roig, i volíem veure 

s  



 

Sr. Alcalde: 

finca i els seus advocats ens van citar, van demanar per parlar amb nosaltres, per dir-nos que 

aquella finca era propietat seva. És a dir, aquesta finca ens consta... vam quedar tots sorpresos  

a dir, on hi ha el pou i aquest dipòsit. El fet és que 

el registre de la propietat, doncs va succeir que sí que es va inscriure al registre de propietat a 

-roig, i degut a què la 

junta no va fer un últim pagament a la propietat, va rescabalar la propietat i va tornar a inscriure 

al registre de la propietat aquesta propietat al seu nom. Per tant, avui, a efectes jurídics... 

 

Sr. Gallardo: El que hi havia era una condició resolutòria. Llavors, la condició resolutòria, per 

pagament, va passar un altre cop; la parcel·la té la titularitat del propietari que la 

tenia inicialment, amb la qual cosa ens hem trobat que teníem un equipament municipal a una 

comprament. 

 

Sr. Alcalde: Si de cas ho complemento. La primera demanda que ens van fer 

 

poder fer el tema del dipòsit abans de tirar endavant, però amb valoracions que es van fer, el 

que sortia més eco  

 

Sr. Morancho: 

entenc que érem  

 

Sr. Alcalde:  

 

Sr. Morancho: 

 

 

Sr. Alcalde:  Sí, però això... 



 

Sr. Gallardo: -

que torna a estar 

inscrita a nom de la propietària inicial. 

 

Sr. Morancho: Qui no va complir amb les seves obligacions?  

 

Sr. Gallardo:  

 

Sr. Morancho: 

estem una altra vegada com abans. Osti, nosaltres som aquí... abans 24.000, ara 25.000. Home, 

 

 

Sr. Gallardo: ase als 

-hi aquesta 

es torna a la situació inicial. Nosaltres podríem, potser, en un moment determinat, el que passa 

inqüestionable és que la parcel·la passa al propietari inicial, i si nosaltres volem accedir a 

n bé públic que tenim allà instal·lat, doncs hem de negociar amb 

recomanació que ens han fet, oi?, Sr. Alcalde, va ser anar cap a una negociació amb aquests 

 

 

Sr. Morancho: I no hi ha possibilitat, Sr. Alcalde, ara que ja ho tenim... el pou que interessa i que 

surt a compte, a veure, aquests diners ja els podem recuperar 

en el seu moment, no va fer les coses bé. 

 

Sr. Alcalde: 

existeix, evidentment... 

 

Sr. Morancho: Però hi haurà uns responsables, hi haurà una gent que la... a més a més, no sé 

dir-

era... bé, hauríem de mirar, més que res perquè no tenim diners, i com que no tenim diners, són 

perquè en un moment donat, bé, la raó no la sé, i estic segur que 



e li ve  damunt una 

-ho ni beure-

f

 

 

Sr. Alcalde:  Vots a favor. 

Abstencions. Vots en contra.  

 
 Modificació de crèdits per concessió de crèdits 

extraordinaris i  de  suplements de crèdits finançats amb 
baixes o anul·lacions número 5/2013  

Núm. Expedient:  40/2013  Serveis Econòmics/Hisenda - ac  
Tràmit: Ordinari  
 

 

Fets  

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

Ajuntament, es vol imputar el so
modificació de crèdits. 

 
2. de suplement de 

crèdits i crèdits extraordinaris número 5/2013 amb càrrec a anul·lacions o baixe
partides. 

 
3. 5/2013, 

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

 
4. 

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

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

ha de ser u
 

 
8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 4 de setembre de 

2013. 
 

 

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. 
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. 

seva Aplicació a les Entitats Locals. 
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d  
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 

 
 

 

ots a favor (grups municipals: AME-AM; CIU, FIC, PP i VX+), 

5 vots en contra (grup municipal: PSC-PM) acorda: 

 
1. Aprovar la proposta de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb baixes i 

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

 

  

 
Classe de modificació que ha de ser realitzada: 

 

      SUPLEMENT DE CRÈDITS    

Org. Progr. Eco. Descripció Modif 

130 33000 22100 CULTURA ENERGIA ELECTRICA 2.500,00 

221 15501 21002 V. PUBLIQUES MANTENIMENT CAMINS 18.000,00 

210 43301 22609 
PROM. ECONOMICA FIRA, ACTIVITATS CULTURALS I 
FESTES 

1.250,00 

132 33825 22609 FESTES SANT JAUME , ACTIVITATS CULTURALS I FESTES 10.700,00 

132 33824 22609 FESTES MIAMI NADAL, ACTIVITATS CULTURALS I FESTES 7.000,00 

132 33808 22609 
FESTES MONT-ROIG  NADAL , ACTIVITATS CULTURALS I 
FESTES 

7.000,00 

132 33808 22609 FESTES SANT MIQUEL, ACTIVITATS CULTURALS I DE FESTES 14.000,00 

130 33000 20200 ADM. G. CULTURALS. LLOGUER BARGALLO 2.800,00 

133 34101 20301 ESPORTS, ACTIVITATS PISCINES  11.000,00 

170 17300 22714 
PLATGES, TREBALL  Q REALITZEN ALTRES EMPRESES SOC I 
VIGILANCIA 

4.800,00 

      TOTAL SUPLEMENTS 79.050,00 

 
 



 
 

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

      CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

Org. Progr. Eco. Descripció Modif 

120 92000 62204 
ADQ. CONTRUCCIONS AGUSTI SARDA 4 
COOPERATIVA. 85.000,00 

160 15100 62301 
SENTENCIA 1348/2012 C. PROPIETAT CONFORT 
CASALOT 81.939,37 

111 16100 63301 S. AIGÜES ADQ. TERRENY DIPOSIT POU PEDRA SECA 25.000,00 

160 15500 60935 PLUVIAL AV. BARCELONA NUM. 100 5.119,18 

111 16500 60933 ENLLUMNAT PÚBLIC FFCC AV OLEOSTRUM 3.943,41 

111 33000 63300 
ADM. G. CULTURA RENOVACIO SERVEIS PÚBLIC 
ERMITA M. ROCA 15.734,80 

      TOTAL EXTRAORDINARIS 216.736,76 

   TOTAL EXPEDIENT 295.786,76 

BAIXES o ANUL·LACIONS DE CRÈDIT 

Org. Progr. Eco. Descripció Modif. 

132 33802 48100 PREMIS CARNAVAL MONT-ROIG 2.350,00 

130  33403 48900 CULTURA TRANSF ENTITATS S. ANIM LUCRE 4.161,90 

110 92101 22716 G. ALCALDIA EST. TEC IMATGE CORPORATIVA 3.269,99 

220 17203 22706 MEDI AMBIENT. ESTUDIS I TREBALLS PROFESSIONALS 8.000,00 

220 17201 21002 M. AMBIENT CONTROL D'INCENDIS 18.000,00 

210 24100 46500 A COMARQUES 500,00 

120 92000 22706 ADM GENERAL. ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 38.768.11 

110 49201 45300 RADIO MUNICIPAL. LLICÈNCIA 4.000,00 

110 49201 62300 RADIO MUNICIPAL. COMPRA INSTAL·LACIONS 22.350,00 

130 33400 62232 ADEQUACIO ESCOLA DE MÚSICA 9.426,82 

160 16400 62252 TANATORI MIAMI 1.375,02 

163 16200 62202 CONSTRUCCIO DEIXALLERIA GURUGU 2.535,52 

172 16400 62216 TANATORI MUNICIPAL 918,34 

141 31300 62258 SALUT PÚBLICA MAGATZEM CENTRE SALUT MIAMI 10.471,79 

130 33600 62300 ARQ. PATRIMONI HISTORICARTIC INTAL·LACIONS 14.765,79 

130 33400 62249 OBRES ESGLESIA VELLA 3.167,04 

130 33400 62232 EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS 7.516,68 

141 32100 62255 REDACCIO PROJECTES LLAR INFANTS 23.525,60 

172 16100 62260 CONST. DIPOSIT PEIRO 23,37 

172 16100 62347 
CONSTRUC. DIPOSIT PERIO AMB INTERCONNEXIO 
XARXA 

1.901,35 

172 16100 62349 MECANIT. POU AIGUA COSTA ZEFIR 2.744,00 



 
 
 
Per tant, a nivell de resum, 
 
 

  IMPORT 

Suplements de crèdits 79.050,00 

Crèdits extraordinaris 216.736,76 

 TOTAL AUGMENTS 295.786,76 

Recursos financers emprats:    

Baixes o anul·lacions  295.783,76 

TOTAL FINANÇAMENT  295.783,76 

 
 

2. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es 

indicat. 
 

 
 

 
8. 2013/2070 Donar compte, si s'escau, al Ple de la Corporació de la relació certificada de 

totes les obligacions pendents de pagament que reuneixen els requisits establerts en el 
RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques.  

 

Sr. Secretari: El punt vuitè és donar compte al Ple de la Corporació de la relació certificada de 

les obligacions pendents de pagament que reuneixen els requisits establerts al Real Decret Llei 

8/2013 de 28 de juny de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques.  

 

Sr. Gallardo: Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Simplement, aquesta relació certificada és preceptiva a fi i 

mecanisme és que per una banda es demana a les administracions que ens tenen a nosaltres... 

172 16100 61156 S. AIGÜES, ALTRES INVERSIONS REPOSICIO 26.409,22 

160 15100 60916 ADM. G. URBANISME PROJEC AV BARCELONA SOBRANT 51.333,57 

172 15501 60998 V. PÚBLIQUES  ADEQUACIÓ GUAL RIFÀ 2.932,55 

172 16101 63318 SANEJAM. A. REPOSICIO I MILLORES 2010 5.189,56 

172 16102 63316 SANEJAM. A. REPOSICIO I MILLORES 2011 2.366,36 

172 16102 63317 SANEJAM. A. REPOSICIO I MILLORES 2012 1.572,83 

172 15501 60908 VIES PÚBLIQUES CON BARRANC VILANOVA 48,58 

172 15500 60901 URB. ZONA PAU2 PERI 7 - SUBSECTOR2 21.563,60 

163 17200 60980  4.599,17 

   TOTAL BAIXES 295.786,76 



que ens deuen diners, que és en aquest cas la Generalitat, a la comunitat autònoma, que 

certifiqui fins el 31 de desembre, amb la qual cosa la Generalitat ens ha certificat únicament del 

deute que tenim amb ells 

desembre de 2012, i que les partides que tinguin reconegudes, tot i que no estiguin en 

consignació pressupostària, tampoc poden ser certificades. Això vol dir que... i nosaltres, 

alhora, hem de certificar totes les factures que tinguem pendents als nostres proveïdors fins el 

31 de maig, a fi i efecte de col·locar-nos en pagament de 30 dies. Què és el que passa? 

dels quals 345.000 vindran directament del Ministeri per compte de la Generalitat, amb la qual 

cosa només haurem de manllevar, és a dir, només haurem de formalitzar una operació de crèdit 

Amb aquesta operació de pagament de proveïdors, que estimem que es farà efectiva al voltant 

dies preceptius. Gràcies.  

 

Sr. Alcalde: Algun comentari? 

 

Sr. Interventor: [castellà] ... este es el primer paso, a todo ha habido un proceso desde que ha 

salido el Decreto, y se ha de completar de forma rápida, con la aprobación, la revisión de un Pla 

de Sanejament, el Ministerio tiene puesto en la normativa que se debe enviar a Madrid, al 

Ministerio, la revisión, en el caso nuestro, tenemos un plan, debe revisarse el plan y debe 

mandarse antes del 27 de este mes, por lo tanto, debe aprobarse por el Pleno, que habrá que 

hacer un pleno extraordinario, pues el 24 o el 25, y en ese Pleno será un poco revisar el plan 

que ya tenemos... el . El problema que hay hoy, por ejemplo, es que las fechas..., y 

sin embargo, la plataforma a la cual tienes que mandar a Madrid toda la información que ellos 

te piden, no está. Me comentaba una queja generalizada, no de aquí, sino de toda España, y 

 

con lo cual andaremos apurando los plazos, porque claro, no se puede inventar la información. 

[/castellà] 

 

Sr. Alcalde:  Hauríem donat 

compte del punt. 



 
    RDL8/2013, III fase del Pla mesures urgents contra la    

 
Expedient  núm.            38/2013 Serveis Econòmics /Intervenció / ac 
Tràmit:                                                Ordinari  
 
 
Fets, 
 
1. El Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i 

procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament de les 
obligacions pendents de les entitats locals, estableix un procediment de finançament per al 
pagament dels proveïdors de les entitats locals.  

 
2. El Real Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, estableix les mesures urgents contra la morositat de 

les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
3. 

finançament per al pagament a proveïdors, que, com a mesura conjuntural i extraordinària, 
ajudi a les Administracions autonòmiques i locals a reduir el seu deute comercial acumulat i 
puguin complir de manera immediata amb les noves regles vinculades al control del deute 
comercial.  Es tracta de posar el comptador del deute comercial a zero amb caràcter previ a 
la implantació de la factura electrònica, del registre comptable, del període mig de 

 
 
4. el RDL 8/2013 detalla que es podrà incloure en aquesta fase les liquidacions 

pendents de pagament amb els proveïdors sempre que siguin vençudes, líquides i exigibles, 
ticle 

11. 
 
5. 

Mont-
8/2013, de 28 de juny de 2013, com segueix:  

 

NIF 
Contratista 

Raó Social  Factura  
data 

entrada     
 Import 
Total   

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 12-2435 31-12-12 12.219,69 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 12-2434 31-12-12 903,10 

V09409749 ACCION LABORAL 2013167 30-05-13 1.600,00 

V09409749 ACCION LABORAL 2013166 30-05-13 1.960,00 

39647053K ALVARO BATLLE CARAVACA 1-13 27-05-13 2.700,00 

B55565725 ELECTROQUINTAS S L 202-2013 18-03-13 2.479,93 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 296323 14-05-13 63,96 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 297439 14-05-13 156,91 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 296321 14-05-13 413,61 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 296322 14-05-13 1.119,00 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 299242 15-05-13 358,97 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 305711 16-05-13 13,52 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 305713 16-05-13 24,66 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 305712 16-05-13 31,88 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 305715 16-05-13 39,87 



A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 305719 16-05-13 51,16 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 38629 16-05-13 56,24 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 305725 16-05-13 82,07 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 305728 16-05-13 228,02 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 305724 16-05-13 313,83 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 308902 17-05-13 13,83 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 200702 17-05-13 21,11 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 311850 20-05-13 20,28 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 310182 20-05-13 24,41 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 311838 20-05-13 38,77 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 311848 20-05-13 65,51 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 311843 20-05-13 88,61 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 311852 20-05-13 121,85 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 315528 21-05-13 14,65 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 315522 21-05-13 63,02 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 315523 21-05-13 84,51 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 315517 21-05-13 190,55 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 315530 21-05-13 224,41 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 315531 21-05-13 231,82 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 315526 21-05-13 498,62 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 318912 22-05-13 63,34 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 325803 24-05-13 31,65 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 324619 24-05-13 52,79 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 325792 24-05-13 72,56 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 325805 24-05-13 148,75 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 325804 24-05-13 159,59 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 325808 24-05-13 572,35 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 332918 28-05-13 378,27 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 334496 29-05-13 12,15 

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 332929 29-05-13 85,23 

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU 93793 15-05-13 44,62 

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU 93968 16-05-13 451,38 

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU 169566 17-05-13 705,39 

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU 94390 20-05-13 34,01 

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU 138889 20-05-13 68,75 

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU 354802 21-05-13 88,43 

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU 94907 23-05-13 192,01 

A62071113 PAYJECT XXI, SA. 13000023 06-05-13 10.527,00 

A62071113 PAYJECT XXI, SA. 13000024 06-05-13 16.335,00 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13485 31-12-12 75.559,75 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13850 31-12-12 142.083,51 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/472 31-03-13 935,61 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/471 31-03-13 20.491,49 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/470 31-03-13 77.933,68 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/469 31-03-13 144.820,59 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/705 30-04-13 935,61 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/704 30-04-13 19.784,38 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/703 30-04-13 77.897,90 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/702 30-04-13 144.732,15 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/977 31-05-13 935,61 



A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/976 31-05-13 20.860,77 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/975 31-05-13 77.897,90 

A43469535 SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA 13/974 31-05-13 144.732,15 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+11 04-05-13 156,17 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 04-05-13 350,28 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+11 04-05-13 432,41 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 04-05-13 1.133,23 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 06-05-13 79,03 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 06-05-13 154,96 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 06-05-13 207,85 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 06-05-13 259,81 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 06-05-13 266,53 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 06-05-13 441,94 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 06-05-13 453,94 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 06-05-13 707,37 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 84,49 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 148,02 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 192,12 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 214,70 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 294,60 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 369,10 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 380,92 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 421,41 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 421,73 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 572,18 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 1.114,87 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 1.190,58 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 1.639,25 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 07-05-13 1.795,51 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 08-05-13 478,17 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 08-05-13 493,69 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 08-05-13 634,58 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 08-05-13 730,02 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 08-05-13 1.615,91 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 31,24 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 95,40 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 104,50 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 118,52 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 137,18 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 138,94 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 168,81 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 172,79 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 191,42 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 215,82 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 255,87 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 292,24 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 299,00 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 309,68 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 311,58 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 433,98 



A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 558,62 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 602,14 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 09-05-13 626,88 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 09-05-13 743,61 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 09-05-13 1.112,49 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+13 09-05-13 1.120,02 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 09-05-13 1.211,71 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 09-05-13 1.275,38 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 09-05-13 1.406,35 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 09-05-13 1.462,24 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 09-05-13 1.815,69 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 09-05-13 2.282,87 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 10-05-13 539,18 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 13-05-13 56,95 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 13-05-13 68,44 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 13-05-13 86,81 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 13-05-13 154,50 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 13-05-13 173,39 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 13-05-13 215,80 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 13-05-13 220,78 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 13-05-13 310,03 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 13-05-13 333,16 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 13-05-13 335,00 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 13-05-13 347,89 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 13-05-13 403,57 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 13-05-13 704,00 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 13-05-13 3.584,83 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 14-05-13 272,08 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 14-05-13 340,66 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 14-05-13 365,30 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13051E+12 14-05-13 379,35 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 14-05-13 691,44 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,12121E+12 14-05-13 5.161,28 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13011E+12 15-05-13 5.083,27 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13021E+12 16-05-13 4.943,70 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13031E+12 17-05-13 5.370,78 

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3,13041E+12 18-05-13 5.991,22 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130095 30-03-13 7.372,78 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130096 30-03-13 5.918,50 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130099 30-03-13 11.693,99 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130100 30-03-13 6.476,73 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130101 30-03-13 3.702,07 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130102 30-03-13 9.980,09 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130104 30-03-13 7.594,09 



Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130132 30-04-13 105.716,55 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130133 30-04-13 13.648,07 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130134 30-04-13 11.911,49 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130135 30-04-13 7.368,68 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130136 30-04-13 6.697,71 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130137 30-04-13 6.091,51 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130154 30-05-13 124.216,30 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130155 30-05-13 15.155,47 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130156 30-05-13 10.333,68 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130157 30-05-13 8.729,50 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130158 30-05-13 5.318,78 

Q4300259A 
EPE PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE 
L'AIGUA 

NA/20130159 30-05-13 6.281,10 

   TOTAL 1.451.413,58 

 
6. 

estat en  
 
 
Fonaments de dret 
1. RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments 

necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions 
pendents de les entitats locals. 

 
2. RDL 8/2013, de 28 de juny, estableix les mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
 
Per tot això, es dóna compte 

-roig del Camp i les empreses municipals 
 

 
 

 
 
9. 2013/2073 Aprovar, si s'escau, la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada del 

municipi de Mont-roig del Camp. 
 
Sr. Secretari: 

municipi de Mont-r r una llei de la 



 

 

Sr. Alcalde: Bé, aq

respecte? 

 

Sr. Morancho: Sí, Sr. Alcalde. A veure, nosaltres votarem en contra. Principalment, o única, pel 

contemplar dins de la TUC, per instal·lar aquesta mena de comerç que estem parlant. Vostès ho 

han qualificat, o els serveis tècnics, com a ubicació singular, i creiem que el que fa és 

on es poden construir grans superfícies, o superfícies de fins a 2.800 metres, i això, el que 

suposarà, és que una massa molt important de gent que tenim a tota la franja costanera dels 

del costat, perquè és molt més fàcil i perquè sí. El lloc on planten aquesta nova ubicació no té 

suficien

s operadors del nucli de Miami. 

deia, tot aquest volum de gent que tenim als càmpings, quan surtin a comprar, en comptes de 

tirar... ja els costa anar cap a Miam

costat, perquè és molt més pràctic, perquè és molt més fàcil, i perquè la gent, el que busca, al 

final, és facilitat. Que posin un supermercat aquí a aquest punt, que és a Les Pobles, farà mal als 

perdem oportunitats de gent que ha pogut anar cap a Miami, que no hi anirà i anirà cap a 

ran més cap a Cambrils. I el 

que intentem és que aquesta massa de gent tant important que tenim facin ús del nostre 

comerç al nucli de Miami, i amb aquesta taca que estem pintant estem fent tot el contrari, i 

estem facilitant que la gent marxi cap allà. Al

més a més ens personarem dintre de comerç també perquè bé, intentar que això no tiri 

endavant, perquè entenem que no és bo per al comerç de Miami de cap de les maneres.  

 

Sr. Alcalde: ula. 

 

Sr. Chamizo: Sí, sobre aquest punt volia fer un petit comentari, perquè ja a la Comissió 



Informativa el nostre grup ens vam abstindre. Tal com ha dit el Sr. Secretari, la trama urbana 

litat. Aleshores, dins 

 una zona que correspon a 

Mont-roig Badia, que compleix amb la normativa de la densitat de 40 habitants per hectàrea, i 

mpleix. Aleshores, pensem que la trama 

urbana consolidada, és a dir, sempre, si ve un bon projecte per a aquella zona, o per a 

qualsevol altre zona del municipi, creiem que serà positiu. En aquests moments nosaltres vam 

veure un projecte dijous a la nit que ens ho van ensenyar, però és un projecte que no està, 

informatives. Llavors, creiem que com a segon pas, si aprovem aquest punt, ha de ser la 

Generalitat C

tota la informació pertinent damunt de la taula, i que si en el futur Mont-roig o Miami rep un 

 

 

Sr. Alcalde:  urbana. 

Nosaltres, al Pla general que es va aprovar, és a dir, en aquest moment, no estem qualificant ni 

donant opció a cap més espai comercial del que no planteja el planejament general que va 

aprovar aquest Ajuntament. Avui, les directrius de comerç, en un moment determinat, van 

determinar una sèrie de paràmetres que evidentment hi ha moltes zones del municipi que el 

tampoc es pugui desenvolupar, o creiem convenient que es desenvolupi un nivell comercial 

a atacar res que no estigui atacat al Planejament general. Aquesta és una realitat. Estarem 

anejament general. El fet que vostè diu que la gent que té les 

 

és a dir, això és una realitat que tots sabem. Ara, perquè la general està descol·lapsada per 

direcció cap a Cambrils. Nosaltres venim a defensar el comerç de tot el municipi; vostè, com és 

amb encerts i amb coses que potser no han funcionat, un pla estratègic i econòmic per poder 

desenvolupar comerç i restauració al nostre municipi. Jo crec que som un equip de Govern que 

segueix vetllant, i seguirà vetllant, per tot el teixit comercial i de restauració i de tot el que es 



pugui implantar. Nosaltres no venim a fer taques per perjudicar ningú; és evident que després 

van venir a preguntar si aquest paràmetre ens anava bé al nostre municipi. És a dir, la 

Generalitat dicta normes, evidentment, amb molts criteris, per tant, nosaltres, avui, espero que 

grups, puguem plantejar això davant de Comerç. I també sabent una cosa, és a dir, avui hi ha 

aquest plantejament, i la trama urbana no és una fixa, pot ampliar-se, pot generar-se, i crec que 

qualsevol consistori que estigui representant el nostre municipi, per molta normativa que des 

de fora es pugui aplicar, que és evident que tenen competència ells, nosaltres hem de vetllar 

erà bo 

pel nostre municipi.  

 

Sr. Morancho: Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Amb el punt que tenim diu que es poden fer, ja, i fins i tot 

hi ha llocs qualificats, per fer activitat comercial, oi? Aleshores, per què fem això de la TUC?, per 

a què serveix? Ja li dic jo, perquè amb la nostra POUM podem fer supermercats fins a 800 

metres. Amb la TUC es poden fer supermercats de fins a 2.500 metres. És una diferència molt 

important. O sigui, no és el mateix tenir amb la TUC i en aquest lloc concret que vostès estan 

pintant, es podrà fer... si es farà o no, no ho sé, però es pot fer, hi ha possibilitats de fer un 

lògicament. Si no ho pinten, deixi-  

bé, doncs escolti, quan arribi el moment, deixi-ho, no cal pintar-ho ara. Entenc que hi ha 

pressions per tal que això surti pintat. Si no, és que no hi ha cap necessitat, perquè hi ha altres 

punts al municipi que es pot pintar, 

quan vulgui li demostro. Només li donaré una dada: mentre jo vaig ser Alcalde, es va fer més 

inversió per habitant a aquest nucli que al de Miami, i això és demostrable. Es va fer més 

inversió per habitant a aquest nucli que al de Miami, o sigui, a mi no em digui, 

tinc el costum de diferenciar. El que faig és mirar el municipi des de dalt. I des de dalt veig que 

posaran un centre comercial a un lloc que afectarà a un comerç concret, que és aquella part del 

municipi. Aquí li costarà més, molt més. Si fessin qualsevol cosa aquí actuaria de la mateixa 

compleix, escolti, no ho posin, ja ho posaran en el seu moment i ja està. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde:  Aniríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Quedaria 



aprovat. 

 

Sr. Aragonès: Jo vull fer un aclariment. Nosaltres considerem que aquest lloc és adequat, que 

no pren, creiem, esperem i desitgem, gent que pugui anar a comprar a Miami; hi ha més gent 

que possiblement, del càmping Mont-roig, té molta tendència a anar a Miami, i que continuï, i 

sí que possiblement pararà a molta gent que avui va a Cambrils. En quant al projecte que hi 

s de 800 metres, estava a Mont-roig Badia, i nosaltres vam creure 

que Mont-roig Badia a baix, que és una urbanització molt petita, molt petita, un gran 

equipament no ajudaria a aquella gent que lloga i tenen una segona residència, i que el que 

volen allà baix és tranquil·litat. Hem con -

roig del Camp que no pas a baix, a Mont-roig Badia. Nosaltres el que sí recolzem és el canvi de 

baix a Mont-roig Badia a dalt. Una vegada dit això, també vull que quedi clar que si jo tingués 

algun inte

Cavades, que el meu vot deixaria, anem a dir, o anul·laria aquesta votació. I com que no hi tinc 

res, i si hi tingués quelcom, no sóc tonto -que quedi clar que no ho tinc, ni 

hi he tingut mai res a aquest terreny-, i que el projecte -roig 

em sembla bé, i nosaltres li donem suport i esperem i desitgem que no perjudiqui cap part del 

municipi. Això, amb tota sinceritat, Fran. 

 

Sr. Morancho: No entenc per què em mira a mi quan es justifica... 

 

Sr. Aragonès: Jo no crec que perjudiqui a Miami... 

 

Sr. Morancho: No, no per això, sinó qu

 

 

Sr. Aragonès: Escolti, no, no, no... 

 

Sr. Morancho: Escolti, és que jo no he dit en cap moment que vostè hi tingui cap interès. Una 

altra cosa és que tothom diu que vostè té interessos, però jo no ho he dit. 

 

Sr. Aragonès: No, no em dirigia a tu, em dirigia al tema que, sincerament, jo no crec que 

perjudiqui a Miami. Em puc equivocar, atenció, però jo considero que és més idoni dalt a 

l -roig Badia, senzillamen

per tu, eh?, no, em sabria greu que això ho interpretessis així. Jo ho faig perquè em consta que 



hi ha aquest rumor, i llavors, el que sí dic és que, si hi tingués res, ho haguera dit, constaria a la 

declaració de p

claríssim que no hi tinc res, no? 

 

Sr. Alcalde:  punt. 

 
  Trama urbana consolidada (TUC) 

Expedient núm.:   2010 009 PG 
Tràmit:     Aprovació 
 
Fets 

 

1. -roig del Camp (POUM) va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial 

 
 

2. En el municipi de Mont-
b la legislació anterior (Pla Territorial Sectorial 

comercials) la Trama Urbana Consolidada només es descrivia per a aquells municipis que 
eren capitals de comarca o que tenien una població superior als 25.000 habitants. Així 
mateix, fins a la data cap departament competent en matèria de comerç no ha promogut 

Decret 379/2006, de 1
 

 
3. El municipi de Mont-roig del Camp es troba en un dels supòsits en què és preceptiva la 

delimitació de la TUC, pel fet que en data 1 de gener de 2010 el padró oficial del municipi 
era ja de 12.193 habitants (font: IDESCAT). 

 
4. Els serveis tècnics municipals han redactat una proposta de Delimitació de la Trama Urbana 

Consolidada per a la seva aprovació. 
 
5. Aquesta proposta ha estat posada a informació pública per edicte al Butlletí Oficial de la 

 
 
6.  
 
7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 4 de setembre de 

2013. 
 

Fonaments de dret 

 

1. 

E del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, amb la normativa 



Generalitat. 
 

2. 

coo
simplificació en els tràmits administratius.  

 
3. 

perímetre corresponent a les trames urbanes consolidades als municipis amb una població 
de més de 5.000 habitants i a les capitals de comarca. 

 
4. 

itzar per acord del ple municipal. Posteriorment 
cal trametre la documentació requerida a la direcció general competent en matèria 

 
 

-AM; FIC, PP (Sr. Juan 
Gallardo), VX+), 3 abstencions (grups municipals: CIU, PP (Sr. Fermín Díaz) i 5 vots en contra 
(grup municipal: PSC-PM) acorda: 
 
1. Aprovar la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada del municipi de Mont-roig del 

Camp. 
 

2. Trametre aquesta Delimitació de Trama Consolidada als Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de Tarragona per a la seva aprovació, previ informe 
de la direcció general competent en matèria de comerç. 

 
 

 
 
10. 2013/2195 Moció presentada pel grup municipal PSC-PM demanant la derogació de 

l'ordenança fiscal número 12 d'aquest Ajuntament anomenada Taxa d'entrada i sortida 
de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per aparcament 

 

Sr. Secretari: a moció presentada pel grup municipal del 

via pública per aparcament, en la q

 

 

Sr. Morancho: Sí, faríem una explicació, sí. A veure, hem presentat aquesta moció perquè 

entenem que aquesta nova taxa que es va aprovar no està... primera, està tenint una 

Sanejament en el seu conjunt, entenem que, vaja, no és necessari aplicar aquesta taxa en 

aquests moments, no és necessari tenir més pressió cap als ciutadans en el moment en què ja 



apujat l

pagar, és igual que siguis... has de pagar de la mateixa manera, i entenem que el ciutadà no 

necessita més pressió fiscal. Els demanem, escoltin, retirin la taxa, retornin els imports, no és 

necessària pel Pla de Sanejament, no és condicionant perquè ara, amb aquest nou últim decret, 

encara, doncs avançarem molt més del que e

vam plantejar una altra taxa, veuen que no és necessària, vostès la retiren, i aquí no ha passat 

res. Res més, en un principi.  

 

Sr. Gallardo: Sí, gràcies, Sr. Alcalde. En primer lloc, jo entenc que és legítim que cada grup 

polític, amb el joc polític, doncs formula les mocions que considera adients. Però en primer lloc, 

és obligació també dels que estem al Govern de clarificar la situació. El nivell de repercussió en 

quant a reclamacions, que és allò que 

serveis econòmics. Un 61%, és a dir, 193 reclamacions, són errors, són la manifestació, o 

icat això, o la mida de la meva porta no era el que 

hi ha un nivell de sinistralitat que es podria definir aproximadament al voltant de 110 

reclamacions sobr

perquè jo entenc perfectament que a ningú li agrada que li pugin els tributs, a ningú li agrada 

entenc perfectament, el que passa és que també he de dir-los que el rebuig jo només el puc 

verificar en base a les reclamacions per escrit. Això era el primer tema. Per tant, estiguem, 

fins i tot, per sota del procés de revisió cadastral, que va, per cert, suscitar una notable 

unanimitat. Per tant, jo ho relativitzaria. També diria, per informar tothom, que el padró emès, 

íntegrament, per definició normativa, a la protecció del bé que contempla la taxa, que és la 

reposici



obligatòriament, perquè així ho mana, ja que és una taxa, unes tasques de reposició i de 

li diria que hi ha hagut tot un seguit de normatives que han entrat, que han fet distorsionar 

possibilitat un compliment molt més accelerat del Pla de Sanejament, però també coincidim en 

perquè aquest Ajuntament funcioni cada vegada millor. Jo els ho volia recordar, i vostès ho 

coneixen molt millor, que aquest Ajuntament ha tingut sempre un clar problema de manca de 

base fiscal. Els ingressos ordinaris han estat sempre insuficients per mantenir el ritme de la 

despesa ordinària, i només quan hi ha hagut conjuntures econòmicament positives, mitjançant 

ingressos ordinaris a fi i efecte de mantenir el ritme de despesa ordinària que un Ajuntament 

com aquest ha de desplegar. Perquè ningú vol que li retallin els serveis. Ningú vol que, 

is adequats és absolutament prioritària. Em 

cho

manera, ara demanin la derogació de la taxa, però quan es va produir el debat en motiu de 

efectivament, van votar en contra, i això és clar, i és evident i ho diuen, però també, vostè, Sr. 

Morancho, jo, simplement, a la transcripció de la seva intervenció, per cert, amb un to molt 

constructiu i molt col·laborador, que els ha caracteritzat sempre a vostès en els assumptes 

econòmics -els recordo que van votar vostès a favor del Pla de Sanejament, i vostès sempre han 

adoptat una posició molt constructiva vers els procés de sane -, vostè 

vam deixar clar a la comissió, i vam fer les nostres aportacions respecte la creació de la nova 

intervenció, val? Jo li contesto amb el to que sempre ha caracteritzat aquest debat, molt 

constr

dit, en aquell moment, que serien pel manteniment i la millora de les voreres. Vostès, 



s vinent, quan tindrem el debat de les 

ordenances fiscals pel proper any. Pensi una cosa: si ara prosseguim amb una derogació de la 

taxa, jo no sé exactament, des del punt de vista tècnic o tributari, això ens desvirtuaria el 

pressupost, perquè el que sí hem fet és recollir aquests ingressos al pressupost. Això suposaria 

aquesta taxa ha estat contemplada, aquests majors ingressos estan contemplats com a despesa 

de vista tècnic o jurídic. Jo crec que sí és factible que vostès i qualsevol altra força política 

present al Govern plantegin millores o, fins i tot, perquè no, la derogació de la taxa pel debat 

-ho i el debat està sobre la taula, i 

crec que el tornarem a tenir, perquè clar, evidentment, jo no els puc donar satisfacció amb 

aquest punt, de retirar, de derogar. A més a més, perquè no hi crec, perquè crec que és una 

taxa, tècnicament, força equilibrada, perquè el cos que ha de suportar el contribuent, i aïllem-lo 

-

cedir a un garatge privat 

per la via pública; com ja he dit abans, permet assignar una partida específica que de manera 

diferència del que vostè diu, té un tractament objectiu i general vers tot el municipi, perquè 

aplica amb unes condicions objectives una tarifa fàsica que en qualsevol cas tracta millor als 

hi ha moltes unitats urbanístiques. Vostè manifesta amb la seva moció tema que, no li negaré, 

ls habitants del nucli de Mont-r

 no a 

Mont-r

è, on hi ha un efecte corrector que 

afavoreix els grans edificis, que és, sobretot, per la morfologia urbanística que estan molt més 

presents a Miami que no a Mont-roig del Camp, amb la qual cosa, unitàriament, un propietari 

que estigui a un gran edifici de Miami, que no dic que siguin tots, perquè hi ha també moltes 

unitats urbanístiques de tipus unifamiliar, doncs estarà pagant més que el contribuent que 

estigui a una unitat urbanística convencional, de tipus unifamiliar, etc., per la qual cosa, que 

això es pot millorar?, espero les seves aportacions, indubtablement. Per tant, jo crec que és una 

taxa que com tot nou tribut, com tot nou tribut, i que quedi clar que és una taxa i que, per tant, 



la seva recaptació resta afectada a una despesa concreta, suscita rebuig. Però que el rebuig 

taxa, com molts dels que estem aqu

permetrà, vostè ho ha dit abans, ens permetrà ser més flexibles amb impostos de tipus general, 

Estic segur que a mesura que vagi avançant el mandat serà més fàcil possibilitar una 

reducció del tipus impositiu perquè tindrem fonts alternatives per proveir determinats serveis, 

perquè no és tan fàcil reduir impostos, i perdonin que sigui tan pesat. Ja sé que em faig una 

proper pressupost, i al proper pressupost hi haurà una despesa pressupostària extraordinària 

que serà el retorn de tots els crèdits del Fòmit, que amb molt bon criteri vostès, el mandat 

inversió pública, pe

decadència, ara haurem de tornar capital, i també haurem de tornar els préstecs derivats del 

mecanisme de pagament de proveïdors, amb la qual cosa tindrem un drenatge de recursos 

que ens obliga a mantenir inalterades, o bàsicament inalterades les fonts tributàries. Per tant, 

no vull avorrir-

poso en un context; és evident, i dono la raó al contribuent, que la pressió que suporta per part 

creixent, però que també atenguin a què les administracions locals, que som les que estem 

pitjor finançades sempre, doncs també hem de cercar mecanismes de defensa a fi i efecte de 

garantir la prestació de serveis bàsics. Gràcies.  

 

Sr. Morancho: Puc contestar, Sr. Alcalde? Gràcies. A veure, em deixaré coses, segurament, de la 

hem rebut, vostè diu que és baix. Vostè també sap que, encara que es limita a valorar 

únicament, i ha dit, no sé si amb aquestes paraules, es limita a valorar el que entra a 

social al carrer de recollida de signatures, etc., gent descontenta. Aleshores, si vostè valora 

això, només, malament; jo 

abans, o sigui, quan nosaltres estàvem governant, quan jo era alcalde, nosaltres vam encarregar 



posar a sobre la taula a Serveis Econòmics, hi ha això. Això no significa que nosaltres ho 

tiréssim endavant. En aquell moment que vostès van aprovar la taxa, nosaltres ja dèiem, 

més. En aquell moment en què van posar la taxa, 

no la teníem, com la tenim ara. En aquell moment que van posar la taxa, aquest tercer decret 

Aleshores, la meva exp

-

co

Li agafo el guant. 

shores, primer busquem el pressupost a veure si hi 

hem aprofitat, en el seu moment, hem aprofitat políticament això. Home, no li diré que no al 

, perquè sóc molt clar. Miri, el que han fet és agafar i donar resposta a una 

-ho. Però què estem 

fent? És recollir un sentiment. I jo els hi dic, ho poden fer, també, vostès, eh?, aprofitin també 

quan la ciutadania es queixi, i demani coses, home, també ho poden fer, sense cap problema. 

oportunitat política?, no, és donar resposta a una demanda ciutadana. Crec que una part 

important del que ha de fer un polític és escoltar el carrer i actuar en funció del que diu la gent 

del carrer. Ens hagués agradat que ens haguessin portat, o potser després, amb la intervenció 

ixò no ha estat bé... perquè 



miqueta. No molt més. I a més a més, ara ho han retirat de concurs, que ens permetria donar 

el ciutadà només està pagant, pagant, pagant, i no rep el serveis que hauria de rebre pels 

impostos que està pagant i per les taxes que està pagant. Aleshor

la tiraran endavant, però plantegin ja de cara a les properes, jo els ho demano, li demano al Sr. 

Alcalde, faci un compromís, aquí, públic, per donar resposta a la ciutadania. Doncs escolti, això, 

per què serà això?, no ho van contestar, no ho han complert, i realment, el ciutadà, al final, la 

sensació que té, no només la sensació, la realitat és que estic pagant per una cosa que 

 

 

Sr. Alcalde: Bé. És evident que aquest Ajuntament, i li parlo ara, fins i tot, com a Alcalde, des 

volgut prendre. Vostè ha fet una reflexió que vostès ho van estudiar, o es va estudiar, i al final 

a pres, de decisions, 

contínuament i constant; cap agradable, cap. Ni simpàtica. Però sí que aquest Ajuntament està 

recuperant el que ha de recuperar aquest Ajuntament perquè tingui la capacitat de resoldre. I 

no em vull allargar, perquè evidentment que el Sr. Joan ja ha fet una exposició. Però vull que 

 

una taxa, com diu molt bé el Sr. Morancho

serveis, via el que 

sigui, aquests deu anys una altra vegada una cosa que ja es va pagar, i això sí que són realitats. I 

per assumir tot això i per tirar endavant cal fer coses que no són simpàtiques, com per exemple 

 

per pagar una cosa que ja es va recaptar. I no es va anar a pagar la factura. Podem parlar de si 

ens donaven una subvenció, no ens la donaven, qui ens ho deu... això sí, això ho vam pagar 

nosaltres, directament als grups bancaris. Per tant, sí que entenc que la gent estigui 

emprenyada, no emprenyada, cabrejada, però la realitat també és la que és. Jo no vull allargar-

me més, entrar en què no entenc... tampoc no entenia un sistema de pagament on unes 

persones paguen per entrar a casa seva i unes altres no. I amb el tema de si això beneficia els 

que tenen gual, etc., sapiguem que dels 896 guals que hi havia al municipi de Mont-roig del 



entrar, en aquestes dinàmiques. Però aquestes són les que són. Avui nosaltres hem hagut de 

-la. I segur, 

segur, que ho farem... no segur, és que a més a més ens hi obliga, avui, no tenim la dallonses 

d

sé on, el Sr. Joan ja sabrà plantejar-nos-

vam pagar una vegada. Per tant, jo, si vol contestar. 

 

Sr. Morancho: 

 hem de 

pagar una c  

 

Sr. Alcalde: Sí, li explico molt fàcilment. El deute que va assumir aquest Ajuntament, que venia 

de SECOMSA

no pels que ara hem generat, sinó les que estaven generades, ja, els anys anteriors. Per tant, si 

nosaltres, i això el Sr. Joan li podrà treure si vostè ho creu oportú, les quantitats que nosaltres 

hem anat pagant cada any és el que hem arreplegat, si ho dic malament, de la taxa... és a dir, si 

factures ara inicials, sinó les de darrere. No és així?  

 

Sr. Morancho: 

 

 

Sr. Alcalde: No, jo no li dic que estiguem malament, li dic que prenem decisions, decisions per 

a resoldre els temes.  

 

Sr. Morancho: Sí, sí. Ha fet anar... ha fet un discurs molt catastrofista, i jo vull canviar-li el discurs, 

vaig a intentar canviar-li el discurs, val?, com bé ha dit el Sr. Gallardo abans, es van fer uns 

crèdits al Fòmit i es van fer una sèrie de coses, i tornem enrere, jo mai vull tornar enrere, vostès 

volen tornar enrere, jo tiro enrere. Es van fer obres a Mont-roig del Camp, es van fer a Miami, 

bé. Què va passar? Que 

tinguéssim aquests 2 milions, perquè els utilitzaríem?, per pagar, per exemple, les 



vegada a no entendre-ho, perquè vostè prenia també les decisions, i el Sr. Vernet, i el Sr. Fermí, 

també prenia les mateixes decisions, votaven tot a favor. Aleshores, també en aquell moment 

prenien decisions, també les prenien. I quines decisions eren? Escoltin, anem a invertir, perquè 

-

 

 

Sr. Alcalde: Sí, sí. Vostè té raó, però deixi -

que no va tirar el tema de la taxa endavant, o el tema de la revisió, vostè ha de reconèixer, i jo li 

reconec tot el que vostè em digui, que mai, propostes que acabaven essent desagradables, 

 més 

quedar en la situació econòmica que ens vam trobar, i ja està. Digui el que vulgui. 

 

Sr. Morancho: 

degut a unes circumstàncies sobrevingudes. Miri, si realment estava tant de mal gust amb 

pidament veient, perquè ja es veia, que 

, no, que vostè 

està. No ho va fer, per què? Bé, perquè potser també a vostè no li semblava malament. 

 

Sr. Alcalde: Passaríem a la votació... falta el Sr. Fermí. Podem votar igual, no? 

 

Sr. Secretari: Sí, es pot votar igualment, és clar.  

 

Sr.Alcalde: Doncs val. Passaríem a la votació.  

 



Sr. Morancho: Home, jo esperaria a què vingués el regidor. Entenc que no tenim pressa, el 

dinar el tenim segurament tots fet, esperem que vingui el regidor i veure el vot que fa, perquè 

és important, no? Aquesta era la meva proposta, Sr. Alcalde, però vostè pot fer, com a 

pr  

 

 

Sr. Aragonès: No tant, no tant, no li deixarem fer tant, tu. 

 

Sr. Alcalde: Bé, passaríem a la votació. Vots a favor de la moció. Abstencions. Vots en contra. 

Quedaria denegada la moció.  

 
MOCIÓ 
 
Que presenta el grup municipal del PSC-PM, Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
 
Antecedents 
 

-roig del Camp 
govern i els vots en contra del PSC-
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT. 

 

municipi en un moment especialment complicat a gaire be totes les economies domestiques. 

 

donar respost
nova taxa només te la voluntat inequívoca de més pressió fiscal. 

 

Aquesta taxa beneficia als ciutadans del nucli de Mont-roig i per contra castiga als de la resta 
del municipi, produint-se una cop més diferències injustes entre ciutadans del mateix municipi. 

   

Es proposa: 

 

1. 
I SORTIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER 
APARCAMENT. 

 

2. Retornar tots els imports cobrats als ciutadans. 
 

-PM) i 10 vots en contra (grups 
municipals: AME-AM; CIU; FIC; PP i VX+) aquesta proposta  

 



 
 
Precs i preguntes 
 

Sr. Secretari:  Sí. El punt onzè i últim del Ple són Precs i Preguntes. 

 

Sr. Alcalde: 

moment, cap solució a res; ni ara ni després. Per tant, jo, com a Alcalde, i com a representant 

 més a més va ser un veí 

del nostre municipi el qui el va agredir pel simple fet de ser regidor. Sr. Fermí, li demano 

que hi puguin haver aquí no puguin generar 

per intentar acabar voler tenint la raó. Crec que ens entenguem o no ens entenguem som 

suficientment persones per no generar aquestes situacions. Donaria per acabada la sessió 

plenària. 

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

 

  
  
  
  
  
Octavi Anguera Ortiga Ferran Pellicer Roca 
El Secretari accidental                                    
 

 


