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Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde

president AME-AM

Sr. Antoni Vernet Asensio, regidor AME-AM
Sr. Vicente Pérez Mula, 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 PM
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM
Sra. Rosa Escoda Cedó, regidora PSC-PM
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor PSC-PM
Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
Alberto Viñes Velasco, interventor
-hi:

Sr. Alcalde: Bon dia a tothom, donaríem començament a la sessió extraordinària del Plenari de

1. 2013/2217 Aprovar, si s'escau, la revisió del Pla d'Ajust que s'estableix en la III fase del
mecanisme de pagament a proveïdors, regulat en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de
mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques.
Sr. Secretari:

la

regulat pel Reial Decret Llei 8/2013 de 28 de juny de mesures urgents contra [Inintel·ligible,

cord és aprovar aquesta revisió del

Sr. Gallardo:
perquè al segon no ens vam poder acollir, de pagament de proveïdors, que era el del 4 del
2012, amb el qual establíem unes mesures que bàsicament reflectien o contenien el que era el
de

Ministerio de hacienda y administraciones públicas el
-nos al mecanisme de
pagament de proveïdors, que com vostès saben el que fan és el que tenim reconegut, que ens
té reconegut la Generalitat de Catalunya de deute amb nosaltres, que
la Generalitat de Catalunya no ens ho reconeix, doncs aquí tindrem accés a una operació de
moment meditarem interessos tot tirant carència, i a partir del 2015, ja es començarà a pagar
perquè deixa els pagaments a 30 dies, i tots els proveïdors que no havien entrat històricament
al primer mecanisme de pagament de proveïdors, que eren bàsicament les empreses
públiques, en el cas de SECOMSA, doncs ja hi restem acollits i ens situem, diguéssim, en
norma. Gràcies.
Sr. Morancho:
Comissió Informativa sobre aquest punt?
Sr. Gallardo: La culpa és nostra. Vam tenir ultimat el mecanisme, perquè és un... bé, potser
r amb aquest tema. Ha estat un tema molt complex perquè
tenir fins fa una setmana, i llavors vam acabar de fer aquest tema el divendres passat i
virtualment no teníem temps de convocar la Comissió Informativa. O sigui, és culpa nostra,
però realment els prego la seva indulgència amb base a una situació derivada de la manca de
Ministerio de hacienda, que ens ha fet col·locar
faci esment de tot aquest tema.
Sr. Interventor: [castellà] No, es verdad que... no ha habido tiempo material. De hecho, hoy
mismo, es que esto va como va. El tema este año, el tema de la estabilidad financiera, la
información que se tiene que mandar al Ministerio, está generando en todos los
ayuntamientos, también en este... es una queja generalizada a nivel nacional de que la carga de
trabajo que se está generando, esto lo conoce... bueno, es una queja mía, pero es que no
puedo más que quejarme, pero ahora ya me quejo públicamente, de que se está... como se
suele decir en dos líneas, estamos trabajando en intervención en los ayuntamientos para el
Ministerio de hacienda, para darle constantemente información, información, información. Es
un trabajo que, este sí que se ve, porque al final... pero la cantidad de formularios, de
información trimestral, de información mensual, de información anual, de ajustes, de no ajustes,
es algo que el que no está ahí, es para caerte. Hoy, de hecho, y todo va super-rápido, y este es
el primer año, con lo cual los formatos no están definidos, se definen a última hora. Hoy mismo,
la plataforma esta, que es la que hay que mandar al Ministerio, hay una pestaña que dice, no sé
que pone, ¿está el interventor de acuerdo?, mirar la pestaña uno. Pues la pestaña uno no
. Igual es que no la vemos, pero hombre, un poco de... seguramente es
que no está colgada. Quiero decir que va como va. I va como va, a esto acabamos ahora,

acabamos ahora, como hemos acabado, y ahora tenemos que mandar, cosa que no se ha
hecho nunca, todo esto no se ha hecho nunca. Hay que mandar, Marco, otra información que
es para el día uno, yo no sé si la podré mandar, así, ya lo digo públicamente, como lo dicen
otros compañeros en otros sitios. Al día uno hay que mandar una proyección del presupuesto
de 3 años, pero no, es decir... cojo y tal, lo mando de cualquier forma, no. No, porque dentro
del municipio, bueno, luego se tiene que dar cuenta en el Pleno, pero bueno, pues para el día
uno. Oye, yo, pues haremos como siempre, lo imposible, pero bueno, esto es... bueno, no
puedo más que quejarme y aprovecho para quejarme otra vez más. [/castellà]
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies.
Sr. Morancho: Sí, més enllà del fet, de les dificultats tècniques que sens dubte ja ens ha
traslladat, jo crec que més
no hagués costat res convocar encara que fos una Junta de Portaveus, perquè estem parlant

mínim donat la importància del punt. Ho votarem a favor, ja els ho diem, però home, jo crec
convoquem o convoquem,

tenim unes dades damunt. Ben cert que nosaltr
-nos
i explicar-nos quatre cosetes, perquè al final, clar, [Inintel·ligible, 0:06:31.0] cap a on va aquest
m ho feu, com no ho feu, i insisteixo que és una cosa puntual, perquè
normalment, i sobretot el Sr. Gallardo, ens informa puntualment de totes les coses, aleshores,
ens hagués agradat que aquesta vegada també hagués estat així. Gràcies.
Sr. Gallardo: En
Gràcies i perdoni.

-los a posteriori de forma detallada.

Sr. Alcalde:
aprovat.
Sr. Chamizo:
bé, aquest dematí hem tingut una Junta de Govern, hem parlat del tema, i més que res era tot
per fer cinc cèntims de com havia anat, en el sentit que nosaltres fa 3 setmanes, més o menys,
que vam tenir contactes amb el Sr. Alcalde, i així de... i no oficial. Amb el Sr. Gallardo vam
el
sentit que la pujada del 10% només pel valor cadastral que patiran els veïns, doncs a veure si
important, i hi ha molta gent que ho està passant malament, i pensàvem que això potser seria
una bona oferta per [Inintel·ligible, 0:08:31.1] per dirque... bé, avui ens han dit que això no podia ser, que aquest percentatge no podia arribar fins a
re percentatge, i a una congelació de taxes, etc., però
pagarem ja interessos i amortització, que pujava a cinc-cents mil euros, i que potser havíem de
retocar aq
creiem que el municipi ha de seguir pagant, ha de seguir treballant, però pensàvem que amb la
nar-nos que això sí que
era vinculant pel 2014, doncs vam pensar que al no tenir informació i mantenir-nos en aquesta
per això hem decidit abstenir-nos. I només era això.

Sr. Alcalde: Sí, endavant.
Sr. Gallardo:
Ve condicionat per un entorn que

partit de Govern, també, i que ho han estat. Per tant, jo, el primer que volia dir és agrair al Grup
Socialista el seu vot. Un vot que no és per afavorir al Govern; és un vot responsable. És un vot
responsable perquè la situació de la Corporació és la que és. Aquesta Corporació ha partit
-la. Com,
bàsicament?, doncs per la via de l
fiscal estable, recurrent i ordinària que ens permetés finançar la despesa ordinària amb
caracteritza
van ser en altres

inari. Quin és el problema que tenim?, doncs que

marge: enllumenat, seguretat ciutadana, etc., que no entra en la seva qualitat, això és un
a més té més
sé si són 80, 90 o 100.000 persones entre càmpings i tot, necessitem tenir una base fiscal molt

seu moment, doncs no es tornarà a veure en anys. Però clar, aquest finançament establia uns

més, sota la nostra opinió, perquè a més a més la resistència a la baixa en la prestació dels
ens hem trobat amb aquest tema, doncs hem dit, necessitem recuperar la quantitat suficient, i
únicament això a fi i efecte de poder pagar els crèdits, que ara passem a estar en manca, és a
serveis com estaven fins ara, tenint en compte que són, pràcticament, sense entrar, repeteixo,

més 10
que tothom, raonablement, ho tenia clar: 10 més 10 més 10. Les circumstàncies que foren.
el que sigui, han permès que
-hi una gran pujada al principi del mandat,
bàsicament va haver-

doncs miri,

-los als bancs, doncs
-los rescatar, per poder-

aixarà.
Pensin vostès que el mecanisme tradicional que han tingut tots els ajuntaments del Baix Camp,
i els ho puc demostrar perquè tinc les dades, és que quan hi ha hagut una revisió cadastral, els
cobrant cada vegada més i ampliar la
base fiscal, i poder prestar més serveis. Reus ho ha fet, Cambrils ho ha fet, Vinyols ho ha fet,
Riudoms ho ha fet. Per nosaltres, hem tingut un tipus alt durant el 2013, previsiblement el 2014

dios
proveerá, que para eso es su oficio
ot
fer res més. Els ho dic honestament. O escapcem encara molt més els serveis, els escapcem
encara molt més, o la previsió fiscal, escoltin, no es pot abaixar molt més. Mirin, el que no es
pot demanar als ajuntaments és que baixin la pressió fiscal quan e
de pujarde transmissions patrimonials, quan totes les
administracions estan demanant un esforç que crec, superlatiu, als ciutadans i a les empreses, i
en canvi als ajuntaments, que som els que estem aguantant directament el cop de la gent que
ve a demanar ajuts, p
Estem aguantant que es mantinguin els serveis, estem executant obres que estaven plantejades

però gaire més no. I si vostès comparen històricament com han estat dotats econòmicament els
amb circumstàncies econòmiques molt diverses, veuran que estem a mínims històrics. Per tant,

carrers, i uns equipaments que, en molts casos, no reuneixen les qualitats, només, de salubritat
que un municipi com aquest hauria de tenir. I això no és culpa de ningú, és culpa del pas del
sobre la idoneïtat de les bonificacions o de les subvencions que es puguin establir per
molt oportú. Però de veritat, en el marc global des del punt de vista pressupostari financer, no
un punt de vista tècnic. Jo crec que si
Possiblement estaríem parlant de com aplicar els tipus a les partides de forma diferent, però
des del punt de vista del marc global, dels grans criteris que ordenen el pressupost, la seva
aplicació, la seva recaptació, etc., no hi ha marge. I per això torno a agrair a tothom que ha
.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Chamizo: Bé, no entrarem ara, aquí, en un debat de...
Sr. Aragonès: Bé, puc fer un aclariment de vot? Nosaltres hi votem a favor perquè a part del
que ha explicat el Joan Gallardo, entenedor i professionalment bé, nosaltres tenim molt clar
allò que diem el compte de la vella: si aquí, sense aquest crèdit, ens queda el paquet de
hem de pagar una vegad

-lo més. Per
vor de
poder demanar aquest crèdit, que evidentment, també, com tots, ens demanem de quina
manera el tornarem, oi?, però és que si no tinguéssim aquest crèdit, per pagar aquestes
factures, augmenta impostos, evidentment. Res més.
Sr. Chamizo: Bé, no sé si, a veure... no vull entrar en un debat ara amb el Sr. Gallardo, però més
que res és, com a resum del que hem parlat aquest matí, és a dir, hem avançat un any el Pla de
assat,
jo crec que Mont-roig del Camp, si haguéssim tingut una mica més de temps, potser parlant
entre tots haguéssim tret aquests 400 mil i escaig euros, que no tindrem temps ja, perquè això
obliga, i el contribuent, la càrrega fiscal del contribuent, encara hagués estat menor. Penso jo,
és a dir... clar, arribar avui a una junta, trobar-te tot això de cop... doncs clar, són molts nombres
responsable perquè no teníem tota la informació, i creiem que es podien treure aquests diners,
entre tots jo crec que haguéssim trobat la solució més adequada i més acurada, no? I per tant,
al
oportú per nosaltres ara, pensant això, en què podíem haver tret aquesta quantitat de diners
rèdits extraordinaris
per cobrar, que no sabem si els cobrarem, no?, però podíem haver donat aquesta possibilitat.
Ja està. Gràcies.
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Morancho: Gràcies. A veure, ehm... jo el proper dia, el que faré, si no li sap greu, Sr. Alcalde,
és
jugueu amb avantatge i això no pot ser, eh?, això ho entendran. A veure, ja veiem que no som
ha fet el Sr. Gallardo, a
veure, evidentment, si hi hagués un altre regidor amb un altre color, el final del camí seria el
en la línia del que està explican
an ho

mps i volen
seure i ens ho expliquen, aleshores potser també nosaltres podem fer alguna proposta per a
aquesta modificació, i que, insisteixo, eh?, el nostre vot, més enllà del fet, que ja ho ha dit
vostè, és molt responsable perquè és que no hem vist res,
una cosa que nosaltres després votarem en contra, perquè quan arribin les ordenances,
probablement votarem en contra. I quan arribi el pressupost, probablement votarem també en
contra, però entenem que sí que és cert que el mecanisme aquest que ens posa damunt la

Sr. Gallardo: Només per tranquil·litat del grup Socialista, que sàpiguen que les mesures que
van votar al Pla de
sigui, les pujades que hi havia desapareixen, vostès tenen tot el dret, i ho faran, hi haurà un
debat previ a les ordenances a posicionarmanera,
però que tinguin la tranquil·litat que el que vostès han votat és el mateix que van votar amb el

-los, en molts casos, i per aplicar un

aquesta tranquil·litat. De totes maneres, ho reitero, ho torno a manifestar, em poso a la seva
disposició per tornar-los a explicar tot això a fi i efecte que , com que haurem de preparar

Sr. Alcalde: Jo només volia agrair també el seu vot de confiança i de respecte per aquestes
decisions que han pres avui, que és de fer aquest crèdit i aquest Pla de sanejament, que
abans
documentació, però no és aquest el cas, sinó que cal trucar i cal posar-se en contacte. Jo
voldria dir una cosa, és a dir, aquest matí, com vostès... Fran, clar, però les coses... Internament,
que baixem els impostos, i que els baixem molt, un tant per cent molt alt, això és una cosa... és
a dir, jo no crec q
a baixar més els
crec que és necessari i hi té tot el dret del món, ja que paga els seus impostos. Jo només
Ajuntament, a molts anys vista o per sempre, no hagi de generar haver de fer un crèdit. Que
hagi de fer un crèdit, que hagi de fer aquest Ajuntament els crèdits que convinguin per fer
obres, per fer més serveis, per fer més qualitat de vida, doncs és, evidentment, que crec que

més comentari, aixecaria la sessió. Molt bona tarda.
Sr. Morancho: Sr. Alcalde. Si no li sap greu passaríem al següent punt, si no...
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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
tenibilitat financera.

4.
pendents de pagament amb els proveïdors sempre que siguin vençudes, líquides i exigibles,
amb anterioritat al 31 de maig de 2013 i estiguin c
11.
5. La Generalitat de Catalunya es va adherir al procediment a pagament a entitats i ens locals
estan pendents de pagaments per un import de 345.425,50 euros.
6.

-se al mecanisme
de pagament de proveïdors de la Generalitat per un import de 345.452,50 euros.

7. En data 10 de setembre de 2013, es dóna compte al Ple de la certificació telemàtica feta al
-roig del Camp i les empreses municipals segons
2013, de 28 de juny de 2013, que ascendeix a 1.451.413,58
euros.

8.
p
préstec per finançar les obligacions del pagament abonades amb càrrec a la tercera fase
del mecanisme regulat en el present Real Decret.

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, que estableix les mesures urgents contra la morositat de les
administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers.

-AM; FIC; PP, VX+ i PSC-PM)
i 2 abstencions (grup municipal: CIU) acorda:
1.
proveïdors regulat en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat
de les administracions públiques.

2. Precs i preguntes
Sr. Alcalde: Perdó, perdó. Seguim amb precs i preguntes.

Sr. Morancho:: Sóc jo el que vol preguntar. No passa res. Volia quatre aclariments sobre la taxa
de guals. A veure, bàsicament perquè sents coses pel carrer, però preferim que siguin vostès
d
termini de pagament, no sé si això és cert o no és cert...
Sr. Alcalde: Sí. El que es va traslladar a Hisenda, ja que era un impost nou, hi havia la situació
qu
una perllongació, ara hi haurà una comunicació, que no hi havia, telefònica, amb totes les
persones que convingui, que potser pensaven que el banc... o potser
correctament... a fi i efecte que no hi hagi cap distorsió en aquest sentit. Es farà una cosa
e la persona que la tenia domiciliada, no
perllonga el temps que faci falta per poder-ho...
Sr. Morancho: Entenc que, aleshores, encara que tu tinguis tots els teus rebuts domiciliats, ni de
base, això no significa que aquest nou import o taxa...
Sr. Alcalde: No.
Sr. Morancho:
molta gent que no ha rebut la comunicació, els motius no els conec, però està clar que hi ha

recàrrec?
Sr. Alcalde: No. Nosaltres estem [Inintel·ligible, 0:29:17.3] constància via telefònica o via escrita,
s que trobem a mà
per a això.
Sr. Morancho:
Sr. Alcalde: Sí. Jo li explico. És una poca funcionalitat que té base. I li poso un cas personal, de

aquella multa, jo no e
firmis ni
que tu no el tinguis, per ell, ja ho dóna com a comunicat. I el tram final, que és la tercera
ho trobem correcte perquè fins que no hi hagi un docu
doncs això. I per això, preveient aquesta dificultat, que ells ja ho fan, però realment, doncs mira,
hi ha un comunicat i ja està. Per això, aquest nou impost o aquesta nova taxa, es va prendre ja
les mesures de comunicar que quan acabessin el padró, ells ens passaran un llistat de tota la
comunicació de la manera que sigui.
Sr. Morancho: Gràcies. El que passa és que no hem
exigir o no se li pot exigir que comuniqui com nosaltres volem que comuniqui, perquè és el
mínim que crec que hauríem de

Sr. Aragonès: El servei de comunicació és dolent.
Sr. Morancho: Molt bé. Després, també ens ha arribat que hi ha hagut... entenem que no, eh?,
però preguntem. Hi ha hagut modificacions dintre de... no, eh?, ja entenem que no,

Sr. Alcalde: Hi ha al·legacions que es contestaran i es resoldran.
Sr. Morancho: Està clar, sí, sí. Això sí. I crec que ja està, no hi havia res més.
Sr. Alcalde:

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

Octavi Anguera Ortiga
El Secretari accidental

Ferran Pellicer Roca

