
ACTA DE LA SESSIÓ 
 

-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió: 2013/10 (Expedient núm. 2013/10 ) 
Caràcter de la sessió:  Extraordinari 
Convocatòria:   29 de novembre de 2013 
Data:    4 de desembre de 2013 
Horari:    13:00 h.  14:05 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. 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. 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 
Anna Cartañà Beltran, tècnic serveis econòmics  
 

-hi: 
Sr. Fermín Díaz Durán, regidor PP 
 
 

 
 

Sr. Alcalde: Bon dia a tothom. Començaríem aquesta sessió Plenària extraordinària. Sr. 

Secretari. 

 
1. 2013/3027 Desestimar, si s'escau, les al·legacions presentades a la proposta de 

l'expedient de modificació de crèdits número 6/2013 de concessió de suplement de 
crèdit i finançat amb anul·lacions o baixes de crèdits i majors ingressos. 

 
Sr. Secretari: 

al·legacions presentades per part del gr

modificació de crèdit n. 6/2013 de concessió de suplement de crèdit finançat amb anul·lacions 

o baixes de crèdits i majors ingressos. 

 



Sr. Alcalde:  

Sr. Alcalde: Molt bé. Algun comentari? 

Sr. Morancho: 

crèdit que vam presentar el mes passat, i en el seu moment vam justificar i vam dir que 

enteníem que aquesta obra i aquesta partida que destinen a aquest soterrament de les línies 

elèctriques de mitja a la zona de Miami Platja, entenem que no és prioritari donades les 

circumstàncies que estan patint moltes famílies al nostre municipi, i entenem que aquests 

den veure molt beneficiades 

moltes famílies. A més a més, ja ho vam comentar, estan actuant a zones on hi ha... 

modificacions, perdó... Hi ha... figures urbanístiques, perdó. Hi ha figures urbanístiques que ja 

 

zones, i la urgència i la necessitat la veiem totalment fora de, de... de lugar. Més enllà de què 

informes negatius tan

aquests moments que estan patint tant dolents, fiquen impostos nous, com va ser la taxa 

porta a Miami tota la vida, això, i mai hi ha hagut cap problema, més 

presentar aquesta al·legació, continuem defensant que no és necessari, que no és prioritari, i 

els demanem que votin en coherència, ja veiem que no, però que votin en coherència amb el 

que és realment necessari en aquests moments al nostre municipi. 

Sr. Alcalde: 

Mont-roig del Camp i Miami, evidentment, per treure unes línies que generen, vostè creu i diu 

que no; no fa gaire hi va 

explotar, en aquest sentit. Per tant, no solament aquest, sinó que al llarg del temps, i vostè 

també reconeix que hi ha hagut accidents. Per tant, té la voluntat de generar més seguretat a 

que tenim al nostre municipi, és evident que segur, segur, que no arribem a totes, però sí que 

avui, i cal reconèixer-li aquest esforç a aquest Ajuntament, que estem ajudant a molta gent. No 

menjar, amb menjadors socials, amb rebaixes de preus a serveis de menjadors escolars, ajudes i 

beques contínuament. I aquesta és una realitat. Segur que encara podrem fer més. Fins i tot 

de la plusvàlua, -li i a buscar-li un 

procediment perquè no hagués, després de perdre casa seva, hagués de fer front a aquests 

pagaments. El moment de la  premura [Inintel·ligible, 0:05:20.0], bé, és a dir, sabem que Endesa 

creiem que... i la volem aprofitar. No per això desatendrem, i seguim atenent els casos que es 

fent, i això és un fet, i li posaré un exemple, que amb els recursos que tenim, i amb els recursos 



que traurem, amb un altre 

s 

que amb quantitats de diners no tant grans acabin tenint el mateix servei que aquestes 

persones i aquests nanos. Creiem que també els recursos, fets servir 

el màxim de recursos. Creiem important aquest soterrament de tota la línia de mitja  que 

abasta Miami... doncs la creiem necessària.  

 

Sr. Morancho: Sí, si em permet -

una oportunitat. Continuo pensant que una oportunitat seria ajudar a molta més gent. En cap 

cas jo no li he dit que no estiguin... en cap moment he dit que per vostès no sigui una prioritat, 

segurament no és suficient. Nosaltres continuem pensant que no és suficient, i hi ha molta gent 

que ho està passant malament. Que hi ha hagut algun accident? S

que comporten perillositat, faltarien diners, o sigui, aquest és un més, però és que a Miami hi 

però és ara el moment de gastar-se 170

els de Fecsa ara tenen [Inintel·ligible, 

0:08:03.4], potser més endavant en tenen, i si no, doncs podem esperar, es pot esperar 

perfectam

Home, no hi ha 

diners, 

prioritat, que la transformen en oportunitat, vostès entenen que la prioritat és soterrar uns pals 

majoria dels ciutadans, sinó els àmbits que estan afectats pels propietaris que després tindran 

unes plusvàlues. O sigui, que estem donant una altra vegada diners com ho estan fent vostès 

en diferents ocasions. No, no és una oportunitat, no és una prioritat, i no és necessari en 

aquests moments.  

 

Sr. Alcalde: rquè 

opció vàlida aquesta -i ho entenc, és a dir, vostès fan el seu paper-

per generar documents, 

per endarreriments de compromiso

Govern que avui presideixo, amb resolucions i decisions de vegades doloroses i fermes, està 

tornant a conduir a una situació, com a mínim, estable. A mi personalment, i això ho he dit aquí, 

cil que el ciutadà pugui entendre que projectes que avui estan al calaix perquè no es 

 



altra manera, doncs aquest Ajuntament, potser, atendria avui, com pot atendre, la capacitat de 

poder anar a fer aquesta obra. I li diré una altra cosa: quan vostè ha fet referència als diners que 

es treuen, aquest Ajuntament, amb previsió, amb molta previsió, i amb un sentit de 

agafar aquests diners que havien de servir per anar a cobrir interessos de crèdits que hagueren 

aprovar, i amb això va un altre apunt relacionat amb això. Aquest crèdit, li torno a dir una altra 

vegada i no em cansaré de repetir-ho, és un crèdit que es fa per pagar una cosa que els veïns 

ic. Perquè avui hem de fer un crèdit que aquest 

Ajuntament pagarà en no sé quants anys, quatre o cinc anys, o deu anys, per una cosa que els 

trar-lo. Sí que pot prendre decisions que acabin sent, que a un li agradin més i 

seguiran en aquesta positura, però jo, i sóc el primer en dir i en reconèixer, i vaig ser a la 

legislatura passada, moltes coses no es van fer bé. I aquesta és una realitat, i avui som aquí i tot 

perquè aquest Ajuntament tingui la capacitat de resoldre els problemes dels seus veïns.  

 

Sr. Morancho: 

segona fase? Sí, oi?  

Sr. Alcalde: Sí. 

Sr. Morancho: Es va fer un projecte en el seu moment i es pot tirar endavant. Veritat que sí? 

Sr. Alcalde: Sí. 

Sr. Morancho: 

projecte en el seu moment i es va tirar endavant. A veure, es van fer projectes i aquests 

s projectes en un moment en què econòmicament es 

podia fer això. Perquè la majoria de projectes es van encarregar a principis de legislatura, el 

-se un 

ps que 

estaven governant, que tothom li va donar el vist-i-plau. En el moment que es van encarregar 

tots ningú sabia què passaria tres anys després. Ningú. Però no amb aquesta administració, 

mpreses, a les cases, a les llars... 

no vulgui transformar en un punt en el qual jo no pretenc, però és que vostès volen tirar enrere, 

on no hi ha asfalts. 



ue 

ue 

p

ser ara. Encara i així està molt per sota de la gran majoria de municipis que tenim al voltant de 

les nostres característiques, molt per sota. I encara falten moltes coses per fer. Probablement, si 

-2011, 

que és repetitiu que ja sigui vostè o el Sr. Tico que sempre treuen 

l 

ra cosa, si fos aquest el cas. I 

m, i ara vostès estan sortint, lògicament, com estava previst. Però 

home, no ho vulgui ficar tot al mateix sac, i repeteixo el que he dit moltes vegades, home, si hi 

Ojala

només a aquest Ajuntament, és que va ser a moltíssims. 

 

Sr. Alcalde: 

pel que aquest municipi té capacitat, i més que avui les administracions externes, de fora, tenen 

la capacitat que tenen, que és pràcticament nul·la. I posaré la referència, i em sap molt greu, 

els diners el banc, i perdonin que faci això, i allí són aquells diners per fer aquesta execució 

n els quatre 

milions allí al compte del Banc de Santander esperant acabar aquesta execució, que és la 

nostra obligació. Aquests quatre milions estan sortint de la gestió de tots aquests diners, de 

eïns perquè hem de complir amb 

això. A mi, això, i perdoni que li digui, no ho trobo una gestió correcta, igual que li dic que 

aquesta obra, no estaven per fer 

tindrà la seva visió, i cadascú tindrà el seu plantejament. I amb això no estic dient en cap 

 

crèdit és per fer una cosa, un crèdit no és per anar a atendre a fer altres tipus de plantejaments.  

 



Sr. Morancho: 

 tornar al mateix, ja 

ho hem parlat moltes vegades, és que aquesta és la seva gestió correcta. Crear una taxa 

. Bé, aquesta és la seva gestió?, nosaltres 

Sense entrar més en el debat que si els diners hi eren, no hi eren, si... aquí sí que ja ho ha dit 

vostè, és veritat, aquí està tot...  emportat ni un duro a casa; 

els diners feien falta en un moment donat per pagar una cosa i es va pagar. Al final, tots els 

camins van a parar al mateix lloc, la situació, val?, ens va sobrevenir [Inintel·ligible, 0:20:59.0] a 

van ser els que estaven previstos. 

 

Sr. Alcalde: acord. Passaríem a la votació... si algú més ha de dir alguna cosa? Doncs 

passaríem a la votació. Vots a favor de desestimar la moció. Abstencions. Vots en contra. 

Quedaria aprovat el punt. 

 

 
 Desestimar les al·legacions a la modificació de crèdits 

per concessió de crèdits extraordinaris i  de  suplements 
de crèdits finançats amb baixes o anul·lacions i majors 
ingressos número 6/2013  

 
Núm. Expedient:  49/2013  Serveis Econòmics/Hisenda - ac  
Tràmit: Ordinari  
 

 

Fets 

1. El  4 de novembre de 2013, el Ple de la Corporació  va aprovar amb 10 vots a favor de AME-

concessió  de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb baixes i 
anul·lac  

 
2. A

mitjançant un edicte i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 256 de data 7 de 
novembre. 

 
3. En data 25 de  novembre de 2013, en número de registre 2013/13724 el grup Municipal del 

PSC-
 

 
4. Les al·legacions són en contr

pressupostaria de soterrament de línies elèctriques, el grup municipal al·lega  que : 
 
a)Sobre temes de planejament en el àmbit afectat. 
b)Proposen destinar aquests diners a transport escolar. 



 
5. En relació amb allò exposat, cal tenir en compte que  les modificacions de crèdit són una 

 
 

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

ajustada a dret o no. 
 

7.  ovembre de 2013. 
 
8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 2 de desembre de 

2013. 
 

Fonaments de dret  

1. 169, 170, 171 i 177 de la RDL4/2012, de 5 de març, TRLRHL, Tex refós de la Llei 
Reguladora  de les Hisendes Locals . 

 
2. 

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. Els articles 3, 4, 11, 12 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

4. 
tabilitat 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 

 
 

-AM; CIU; FIC; PP i VX+) i 
6 vots en contra (grup municipal: PSC-PM) acorda:   

 
1. Desestimar les al·legacions presentades pel grup Municipal del PSC-

crèdits número 6/2013, concessió de suplement de crèdits i finançat amb anul·lacions o 
baixes de crèdits i majors ingressos. 

 
2.  

 
3. 

administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
  

 

 
 



Afers sobrevinguts 
 

dels membres assistents: 
 

Sr. Secretari: Perdó. Deia que hem repartit un punt sobrevingut que ara explicaran, que seria 

obligacions i 

 

Sr. Alcalde: Vots a favor de... 

Sr. Morancho: Poden explicar una mica la urgència, si us plau?, és que no... 

Sr. Gallardo: 

discordança entre la relació de factures que va aprovar en el seu dia, que va certificar la 

Generalitat i la que finalment ha admès el Ministerio de Hacienda, val? Això ens afecta 

indirectament. Hi ha alguna factura puntualment que el ministerio de Hacienda, que va 

certificar la Generalitat, que el ministerio de Hacienda no ha admès. És una factura que hi ha 

vam aprovar les quantitats que ens havia certificat la Generalitat amb els acords corresponents, 

i ara el ministerio de Hacienda ha rectificat aquestes quantitats, ens veiem obligats a fi i efecte 

-hi el préstec, hem de fer un nou acord aprovant les noves 

quantitats. És a dir, aquí som una mica, estem s

recone ministerio de Hacienda a la Generalitat. Com 

estan veient- antitats definitives 

que finalment ha admès el ministerio de Hacienda

adequar-se a les quantitats que, repeteixo, admet a la seva aplicació amb la seva plataforma 

ministerio, i poder t

demà amb les condicions que hi ha aquí: el 3,34%, que és, per cert, una mica o substancialment 

menys que el primer mecanisme de pagament de proveïdors del 4 del 2012, i amb les 

condicions de termini que ja es 

La raó és estrictament tècnica. No sé si en tenen prou amb aquesta explicació, o volen que des 

 

[en off, inintel·ligible] 

 

Sr. Alcalde: 

urgència aprovada. I ara passaríem a la votació del punt, de la modificació aquesta en relació al 

que ha explicat el Sr. Gallardo. Algun comentari abans? Vots a favor. Quedaria el punt aprovat i 

donaria per aixecat el Ple.  

 

 



1. 2013/3060 Aprovar, si escau, la concertació de l'operació d'endeutament per la 
cancel·lació d'obligacions vençudes, líquides i exigibles, segons el Reial Decret Llei 
8/2013, de 28 de juny, pel qual determinen obligacions d'informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions 
pendents de les entitats locals.  

 
 Operació endeutament per la  cancel·lació d'obligacions 

segons el RDL 8/2013 
Expedient 55 /2013 -Serveis Econòmics / Intervenció -ac 
Tràmit  Aprovació Ple   

 
Fets  
 
1. 

inclusió 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.  

 
2. 

que estableix el RDL 8/2013. 
 

3. 
per un import de 1.105.988,08euros amb les mateixes característiques que  la primera fase de 
pagament  a proveïdors. 

 
4. El 29 de novembre de 2013, la plataforma del Ministeri emet un una nota informativa 

comunicant  
 

5. 

subrogar a l
-roig importa  la quantitat   

  
Fonaments  de dret 
 
1. Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 

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

2. Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors de les entitats locals. 

 

3.   Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors.  

 

4. 
 

 
 
E  
 
1. ord de data 13 de novembre de 2013, en relació a  la 

concertació de l'operació d'endeutament a llarg termini per finançar les obligacions de 



pagament abonades en el mecanisme, segons el RDL 8/2013, de 28 de juny, pel qual 
determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 

amb el redactat següent: 
     

 Import de l'ope
pendents de pagament incloses en la certificació remesa). 

 Termini de l'operació: 
principal. 

 n la Comissió Delegada per Assumptes 
Econòmics de 7 de novembre  de 2013. 

 
3. Remetre una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda  i 

Administracions Públiques. 
 
4. Facultar l'Alcalde de la Corporació, tan àmpliament com en dret procedeixi, per a la 

realització de tots els tràmits que siguin necessaris o convenients amb vista a l'execució del 
que s'ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els corresponents documents de 
formalització. 

 

Peu de Recurs  
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs 
contenciós -administratiu davant el Jutjat Contenciós - Administratiu de Tarragona en el termini 
de dos mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, 

mes a comptar des de la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs 
que estimeu procedent. 
 

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

 
 

 

  

  

  

  

  

Octavi Anguera Ortiga Ferran Pellicer Roca 

El Secretari accidental                                    

 
 


