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-hi: 

 

 



 

 
Sr. Alcalde: Bon dia a tothom, donaríem inici al ple extraordinari 

 

1. 2015/2282 Modificar, si s'escau, el règim econòmic financer previst al contracte 

marc per deixar sense efecte el cànon del servei que l'Entitat ha d'abonar a 

l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en relació a la gestió del cicle de l'aigua. 

 

 
Sr. Alcalde: El punt número 1 -financer 

tu? 

 

Sr. Gallardo: 

aproximada, al voltant dels cent mil euros. Tenint en compte que, enguany, en el seu 

 una societat de mercat i es pot finançar pels 

nt, la qual cosa fa que ni les ràtios de 

vegin afectades. Per aquesta raó, hem considerat que, per un criteri de prudència 

financera, fóra millor que NOSTRAIGUA disposi 

que, eventualment, pugui manllevar a les entitats financeres per executar el pla 

ta en funció del pla estratègic, del pla 

-li a 

NOSTRAIGUA plena capacitat per endeutar-se, executar les inversions que té 

previstes. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta? Senyor Aragonès. 

 

Sr. Aragonès: 



Mont-roig cent per cent, no pot donar, anem a dir, ni el servei, com hem vist abans, a 

les empreses ni els petits treballs de fontaneria que puguin tenir a les instal·lacions 

totalment amb capital municipal, com algun Ajuntament, doncs com el de Reus, o 

exemple, El Serrallo, carrers i tal, home, si la nostra no pot ni donar un manteniment 

que EMOMSA 

en contra per aquest motiu, del contrari haguera votat a favor. Res més, gràcies.  

 

Sr. Aragonès: Gràcies, senyor Aragonès. 

 

Sr. Chamizo: Nosaltres votarem en contra també perquè estàvem en contra del pla 

 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció més? No? Passaríem doncs a la votació. Vots 

en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat.  

 

 Modificar el contracte marc entre Nostraigua i 
 

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

Exp: 2015/01 PLE 

Tràmit:      Ordinari 

 
 
Fets 
1. t-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de 

 el règim 
-roig 

del Camp i Nostraigua per deixar sense efecte el cànon del servei que aquesta 
 

 
2. -roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de 

econòmic financer e -
següents condicions: 
a) 

-roig del Camp no adopti cap acord en un altre sentit, 

de Mont-
marc. 

de la facturació tarifària total dels serveis 



dins la factura de servei. 
-roig del Camp per 

trimestres naturals. El període límit de pagament serà el dia 30 del mes 
següent del venciment del trimestre. 

b) 
Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 20 de desembre 
de 2013, de deixar sense efecte el cànon del servei que aquesta Entitat ha 

 
 
3. voluntat de potenciar les inversions del servei 

juntament es preveu en un total de 
 

 

-roig del 
 

 
a) 

-roig del Camp no adopti cap acord en un altre sentit, 

-
-

roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 28 de novembre de 
2014. 

b) 
Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 28 de novembre 
de 2014, pel que fa a la meritació del cànon del servei que aquesta Entitat ha 

 
 

4. 
desembre de 2015. 
 

Fonaments de dret 

1. 
per la seva modificació. 

 

2. 
serveis dels ens locals. 

 

3. Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
ics. 

 

-CP; A-VX+; IMM; 
 

 



1. Modificar el règim econòmic financer previst al contracte marc signat per 
e Mont-roig del Camp i Nostraigua amb el redactat que segueix, 

: 

 

a)  i fins que el Ple de 
-roig del Camp no adopti cap acord en un altre sentit, 

-
Marc i es d -
roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 28 de novembre de 
2014. 

b) 
Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 28 de novembre 
de 2014, pel que fa a la meritació del cànon del servei que aquesta Entitat ha 

 
 

 

2. Notificar el present acord a les parts interessades. 

 

 

 

2. 2015/2283 Aprovar, si s'escau, el Pressupost General de l'Ajuntament de Mont-

roig del Camp per l'exercici 2016. 

 
Sr. Alcalde: 

de Mont-

de la població en els últims anys, encara que els últims dos anys hem tingut un petit 

t-cents setanta-set, però el cert és que empadronats, en 

és del 28,63%, som el segon municipi turístic de la comarca i és el principal sector 

econòmic local i això fa que -cinc mil, noranta-cinc mil 

-financer, 

el més destacable és qu

abitant de nou-cents quaranta euros, això és de dir que 

estem molt per sota de municipis com Cambrils, Calafell, El Vendrell, Reus o 

Tarragona. Aquests pressupostos que es presenten prioritzen les polítiques de serveis 

cció i promoció social de suport a les famílies, el 

joves i els sectors més desafavorits, i es millora els serveis a les persones. Es reforça el 



urbanes. Es manté el marc nor

ha un canvi de tendència en despesa i inversions més expansius. Considerem aquest 

esperem que dintre del primer tr

ens marqui, en certa manera, el que serà el programa de govern dels propers quatre 

anys. Com deia, preveu un impuls en polítiques de promoció, també, econòmica i 

-cents noranta mil sis-

finançament de set-cents cinquanta-un mil dos-cents setze amb seixanta-vuit euros. I 

dels pressupostos. Gràcies. 

 

Sr. Gallardo: Gràcies senyor alcalde. Com el senyor alcalde ha esmentat les línies 

fonamentals, jo els hi faré una mica més exposició més detallada, més de tipus tècnic. 

Els prego una mica de paciència però, bueno, és un tema, és un punt prou important. 

 

es va aprovar en motiu de la contractació dels préstecs derivats del mecanisme de 

pagaments de proveïdors, són els elements, els documents marcs que han permès que 

-ho, amb un consens polític 

amb un 

extraordinàriamen

-roig, en aquell 

moment, vers el sector de la construcció, va fer que es trobés en una situació força 

pressupost 2014, del seu compte general i els avenços derivats dels processos de 

rendiment de comptes, podem dir que tenim ara un resultat pressupostari positiu de 

mig de pagament que es troba clarament per sota del límit dels trenta dies, establert 

límit, com ja molt bé ha explicat el senyor alcalde, del 110%, que situa al voltant del 

49%, i un nivell, i una situació de 

pròpia tresoreria, tot tenint en compte que encara, evidentment, fins que es pugui 

justificar la inversió, encara la comunitat autònoma no hagi fet cap bestreta ni cap 



aportació vers els programes que estan emparant el seu finançament. És a dir, 

-roig està avançant els fons per executar, per exemple, a tall 

gualment, cap albirar que, amb la liquidació 

reforçades, ho veurem amb la li

serà més baix, el romanent de tresoreria serà més alt, el resultat pressupostari també, 

folgada i molt reforçada. 

 dia, en concepte de préstecs emparats pel mecanisme de 

pagament de proveïdors, és a dir, superarem en estalvi comptable el que vam 

demanar per posar-nos al dia, és possible destinar els superàvits que es generin a 

posat adequadament en valor, doncs són molt pocs els ajuntaments de la demarcació, 

de mida similar o superior a la de Mont-roig, que puguin exhibir una fortalesa 

concepte de préstecs emparats pel mecanisme de pagament de proveïdors en termes 

de romanent de tresoreria. Igualment, i amb la liquidació de 2015, es millorarà de ben 

-lo 

per sota del 50%. Per tant, els fonaments per endegar un canvi de cicle pressupostari 

són extraordinàriament sòlids i, de la mateixa manera, inviten a adoptar una estratègia 

ja no es necessita prioritzar el sanejament, perquè aquest ja ha conclòs, i que és 

possible, per tant, introduir un clar biaix en la pol

-ho i remarcar-ho, i 

del tot necessàries, tot tenint en compte les carències que palesa el municipi en un 

nombre significatiu de polítiques públiques. En qualsevol cas, hi ha una demanda 

ciutadana i un fet inqüestionable que cal respondre amb eficàcia i rigor des de 

 ampli ventall de polítiques 

destinades a les persones, així com en la provisió de béns i serveis públics, en general, 

en un procés de progressiva consolidació, atès que es palesa un escenari econòmic 

adequat, tant des del punt de vista financer com pressupostari. No es tracta, i aquest 

és un fet que voldria remarcar, de dotar puntualment de recursos a tot un reguitzell de 

pressupostària de les ingents necessitats del mun

llarg termini, tot pretenent que els diversos pro



que es recuperen o simplement tenen per primer cop, vagin veient els seus recursos 

progressivament ampliats per donar una perspectiva de continuïtat, sostenibilitat 

financera equival a continuïtat. No es tracta, doncs, 

públiques amb una voluntat de permanència a mig i llarg termini. De la mateixa 

manera, tampoc es pretén instrumentalitzar ideològicament el pressupost, adoptant 

polítiques, sinó que es considera necessari que un cop ha millorat perceptiblement la 

cies del municipi 

han de tenir una resposta adequada i, sobretot, sostenible. De fet, i de la mateixa 

manera que les polítiques de sanejament que es van adoptar al seu moment es van 

desplegar de forma general afectant tot el pressupost i amb una voluntat de 

de 

Tanmateix, i tot i que els fonaments són, indubtablement, positius, aquest 

plantejament pressupostari no està exempt de riscos. El principal risc que tenen tots 

novembre, el sal

Mont-

programes que assumeix 

retornar la Comunitat Autònoma, la Generalitat, de circumstàncies polítiques de tot 

de ser necessari que la Generalitat pugui seguir accedint amb normalitat el FLA, al 

-

doncs la major part dels imports que restaven pendents de pagament del programa 

devien, han estat satisfets mitjançant aquest mecanisme, el FLA, al mes de maig de 

2015, estem parlant de al voltant de set-cents setanta mil euros. Tanmateix, aquest 

instrument no desplega la seva finalitat amb normalitat, repeteixo, per circumstàncies 

conomia com el sector sanitari o 

assistencial, patiran significativament doncs els drenatge de recursos líquids que 

-roig té prevista aquesta 

operació de tresoreria amb un 



percep, amb desencís i desconcert, que per culpa de dinàmiques polítiques del tot 

alienes al món municipal, els ajuntaments que, com els de Mont-roig del Camp, estan 

manca de liquiditat de 

la Generalitat. Altres riscos són, tot i que menors, la incertesa normativa, hi haurà canvi 

previsiblement de Govern o es possible que segueixin els mateixos o no, però hi ha 

una incertesa normativa que ens ha afectat moltíssim en el mandat anterior, i la 

morositat en el pagament del tributs que, tot i que va millorant substancialment per 

una relativa millora de la situació econòmica, encara persisteix. Per tant, el pressupost 

cle que esdevé marcadament 

diferent. Pel que fa als ingressos, breument, els tenen vostès en pantalla, evidentment, 

característiques generals del pressupost compleixen amb el tema, els conceptes 

tat financera en set-cents cinquanta mil 

euros. De la mateixa manera, es compleix regla de la despesa, es compleix 

cosa deixa en una situació prou folgada les finances municipals. Els capítols 

el màxim nivell de prudència tot tenint en compte que la conjuntura econòmica encara 

no es pot qualificar com de netament positiva, el senyor alcalde ha esmentat el nivell 

tributs més cíclics, relacionats amb el sector de la construcció o les activitats 

relacionades amb la transmissió de la propietat immobiliària. Globalment, hi ha un 

construccions, instal·lacions i obres amb un 30% d

gairebé vegetatiu. La major aportació en termes de recursos dels diferencials de 

béns immobles de naturalesa urbana, que augmenta amb un 8,44%. Aquesta positiva 

ral dels immobles a 

2013 i amb el progressiu abatiment dels coeficients reductors que determinen la base 

liquidable i la no compensació per la rebaixa dels tipus impositius. En aquest punt, i a 



mesures tributàries i financeres en virtut de la qual els municipis que disposaven de 

impositius aprovats en ordenances fiscals en un 4% per decisió unilateralment del 

ipus, que va succeir, 

per exemple, a succeït en altres municipis del voltant. Per tant, el tipus baixarà en 

aquest 4%. Per altra banda, aspectes concrets que afecten a contribuents molt 

especials, però en un pes específic considerable també afecten negativament la 

recaptació prevista tot pressionant a la baixa. La disminució de la recaptació prevista, 

pectes puntuals 

Dirección General del Catastro que depèn del Ministerio de Hacienda. Aquest procés 

permet incorporar al cadastre els immobles i alteracions no declarades i els seus 

treballs estan en curs. La previsió és que resulten afectats fins a set-cents expedients 

 la llei 

hipotecària que afecte a la llei del cadastre, que afecten a la valoració dels mòduls del 

sòl urbà no delimitat que també pressionaran a la baixa previsiblement els ingressos 

col·loquialment, com a plusvàlua municipal, i simplement el que hem reflectit és 

 

instal·lacions i obres, aquest creiem que es veurà, tot i el seu limitadíssim pes, és 

menys, repeteixo, del 2% del pressupost consolidat de la corporació, es veurà 

aprovar definitivament al mateix any 2015, que previsiblement faran que augmenti 

dels ingressos rau, co

-

nos als ingressos, només hem fet una mostra dels ajuntaments més importants de la 

zona. Dir-

mostra que hem agafat, hem agafat els municipis de costa de major importància i Reus 

i Tarragona, i també ho és 

Això no fa gaire va sortir, fins i tot, al Diari de Tarragona, fa dos o tres caps de 

setmana, per la qual cosa són xifres de domini públic. Ho deixo al seu criteri, però 

perquè es vegin que, en termes de tipus impositiu o tarifes impositives, el municipi 



criteris també  de prudència [Inintel·ligible 23:34] i ortodòxia que la seva execució es 

pugui dur a terme en escenaris força negatius i que no es posi en risc la situació 

disminució puntual de les despeses de personal motivada per la reclassificació de 

determinades partides, el significatiu augment del capítol dos, béns i serveis corrents 

per una major dotació de polítiques públiques, la forta disminució de les despeses 

r el seu pressupost, que també suposa un impuls de les 

polítiques públiques, de les polítiques de dotació de béns i serveis públics, el 

de despesa en matèria de personal, hi ha una efectiva contenció de tots els seus 

contemplen els increments salarials previstos en la normativa de pressupostos, així 

com el pagament de les pagues extres. Es doten dues noves places de reforç de les 

àrees tècniques per la pressió normativa i les necessitats de gestió, i es dota de la 

mateixa manera una partida general per a poder establir les millores salarials que 

ts grups tècnics de les categories, A2 i A1. 

Quant a òrgans de govern, el seu increment, que pot semblar una mica cridaner, ve 

motivat per una reclassificació comptable. En alcaldia es manté el fons de 

contingència, que són aproximadament els vuitanta mil euros, que són 0,5 % dels 

comunicació institucional i 

govern obert, és a dir, la transparència i la participació ciutadana i el retiment de 

assolir aquest 

objectius. Serveis públics. Es planteja un significatiu augment del 20,4% com a resultat 

ware i equipament 

Festes. Creixement puntual de la major part de programes sense eliminar-ne cap. 

nt 

-roig entre altres millores. Un 

increment global prou significatiu, 51,87%. Acció social. Reforçament dels programes 

en marxa amb un augment prou significatiu que es situa en el 9,5%. Urbanisme. 

que ja es fa un important esforç de noves tecnologies de la informació. Espais públics. 



significativa adquisició de mobiliari urbà per un import de dos-cents mil euros. 

Empreses públiques, ja ho hem dit. Seguretat ciutadana. Major dotació pressupostària 

per millorar la situació de la flota i reforçar la despesa en armament i uniformitat. 

Mobilitat. Reforçament significatiu de la partida de senyalització, que augmenta en 

trenta mil euros. Turisme. Augment selectiu de moltes de les partides que ve motivat 

Promoció econòmica. Reforçament general de les partides de promoció i impuls 

eco

empresarial. Pla de barris. Es tornen a impulsar els projectes del Pla integral de barris, 

especialment els de tipus socioeconòmic. Hisenda. [Inintel·ligible 27:38] pel pagament 

del deute públic que hi ha un important increment però que ve motivat perquè ara es 

comença a retornar el primer préstec de mecanisme de pagament de proveïdors que 

per asfaltar camins. Globalment, un esforç important. Què no contempla el 

que el pressupost no contempla però que estan pendents de resolucions per part 

col·lector de ponent a Miami Platja, que necessitarà, segurament, uns recursos de al 

voltant dels sis-

pròpia capacitat de 

Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, per import de quatre milions per 

tant, uns pressupostos per un nou cicle, amb un esforç pressupostari important, que 

suporten de forma ortodoxa en ingressos recurrents i que possibilitaran que 

polítiques de millora de capítols tan importants com cultura, esports, etc. Per tant 

aquesta seria la meva exposició. 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Gallardo. Molt bé, si algun grup vol fer... Entenc 

que sí. 

 

Sr. Aragonès: Bé, nosaltres hi ha una cosa que no comprenem i una altra que no hi 

sap en Juan Gallardo, nosaltres no estàvem disposats a votar a favor si no es 

-roig, equipament que considerem, 

per la 



nostre programa, crec que el programa del senyor Ferran i del senyor Gairal també ho 

portaven i, com que veig que no el contempla, aquest equipament, doncs clar, 

nosaltres haurem de ser una mica coherents amb el que vam fer el 2015. No era un 

mercadeig, er

important, no vol dir que als demés també els hi semblés. Una vegada dit això, el 

senyor Gallardo ha dit que la taxa de recollida no augmenta aquest any, que pagarem 

el mateix. Però a m

-cents trenta-cinc mil euros i 

ara, pel 2016, puja a quatre-

hagut un augment perquè tots sabem que cada dia es va seleccionant millor, el vidre, 

el cartró o el plàstic, aquesta partida de cent quinze mil més. Com que no hi ha massa 

fa una mica difícil de dir que una partida de tres-cents trenta-cinc, ara quatre-cents 

cinquanta aquest any. I el que dèiem del polivalent. Res més, gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Aragonès. Com hem explicat tant el senyor regidor com jo 

mateix, en aque

el qual, com també se li ha explicat a vostès en diferents ocasions, té diferents fases en 

dels difere

diferents g

espai que vostè ha ficat en condicions i reclama i insisteix constantment, bueno, pues 

anys. No hi 

banda, la pujada sobre la recollida ve donada, i vostè això ho sap perfectament bé, 

aport

que ve hi ha una previsió de que puja aquests cent i pico mil euros que és el que 

replantejament i revisió, i així ells ens han traslladat que seria possible, aquesta millora 

també vindrà donada i no caldrà que el ciutadà pagui més en aquest [Inintel·ligible 

34:04]. Gràcies. 

 

Sr. Aragonès: 

tema del polivalent de Mont- t, poc 



usaré aquest equipament però crec, honestament, que la ciutadania, dels més joves als 

més vells de Mont-roig, els agradaria tenir un lloc de trobada com hi ha a Miami i com 

tenen pobles veïns com Montbrió. Sí que ho considero important pel nucli del poble 

de Mont-roig, equivocat o no, jo ho considero important. El que em sorprèn és que el 

Ferran Pellicer no ho consideri important ni en Josep Maria Gairal, això sí que em 

sorprèn, però allà ells amb el compliment del seu programa i que la ciutadania de 

Mont-  

 

Sr. Alcalde:  

 

Sr. Aragonès: Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: De res. Sí que és una cosa molt personal perquè vostè insisteix moltíssim 

en canvi, sí, per això li he dit que és un tema molt personal. No estic dient de que no 

sigui necessari aquest equipament, tot el contrari, jo personalment entenc que aquest 

diferents grups que estan en aquest Ple i en aquest Equip de Govern, i si així ho 

decideix la ciutadania, doncs es farà. Li asseguro que, tant el senyor Gairal com el 

tenen la voluntat de que es faci dintre dels propers anys. En cap moment, ni el senyor 

que, no entri en 

postures però, si us plau, no fiqui en boca dels demés una cosa que no han dit. 

 

 

Sr. Aragonès: Bé, aquest és el seu criteri i jo el respecto. I no poso en boca de ningú 

de res. [Inintel·ligible 36:10] No, no, un moment, un moment. Estan aquí per uns vots 

de la ciutadania. 

 

Alcalde: Sí, clar. 

 

Sr. Aragonès: 

Jo no dic el què ni el com, però vostè, si a més a més, el Ferran i el Josep Maria Gairal 

de Mont-roig, llavors no ho personalitzi com una cosa meva personal. Ja som més que 

ho dem  

 

Sr. Alcalde: Vostè ho ha personalitzat a partir del moment que ho ha ficat damunt de la 

les converses i quan pot treu aquest tema, però això no significa que la resta de 



dins el pre

destacable, hi ha una petita inversió però cap inversió destacables, però no 

 

 

Sr. Aragonès:  Això és un criteri. 

 

Sr. Alcalde:  

 

Sr. Aragonès: Jo crec que si vostè no ho personalitza, jo no ho allargo. Per vostè pot 

ser més important la gespa o el que sigui, jo no hi vull entrar en detalls, i veu vostè que 

en el tou del pressupost no hi entro en detalls, un a un. Ara vostè quan jo li faig una 

demanda del programa que nosaltres portàvem, jo li respecto el seu de programa, 

vostè respecti el meu. No és una cosa personal meva, si la FIC va portar, home clar, 

evidentment, si la FIC porta i creu que és necessari un polivalent per la població de 

Mont-roig, home, doncs algun vot en tenim, si no, no estaria jo aquí. Jo només li 

demano un petit respecte per la nostra demanda.  

 

Sr. Alcalde: Segurament vostè portava més inversions dintre del seu programa. Veritat 

que sí que portava més inversions? Li preocupa aquest. Ara estem amb aquest, per 

això jo el concentro per aquí, però, escolti, no és vostè, jo estic segur que hi ha molts 

fer, nosaltres ho farem.  

 

Sr. Aragonès: Nosaltres intentem ser coherents mb el nostre programa, portàvem 

aquesta i altres inversions però amb unes prioritats, aquesta era el número u, 

equivocats o encertats. P

perquè els resultats de la FIC tampoc van ser tan bons, vam anar avall, en comptes 

ser coherents amb el que vam dir a la nostra campanya. Moltes gràcies. 

 

Sr. Alcalde: De res.  

 

Sr. Pellicer: Jo, per al·lusió, només voldria dir-li que nosaltres en cap moment 

renunciem a aquest equipament, nosaltres el que estem treballant dintre de Pla 

à les inversions a fer durant aquests pròxims tres anys i 

 

 

Sr. Alcalde: Gràcies.  

 



Sr. Gallardo: Jo faria un aclariment tècnic. A veure, aquests pressupostos, ho ha 

esmentat el senyor alcalde amb bastanta claredat, són de transició. Clar, si hem de fer 

també ho porta, de la mateixa manera que ho portava la FIC i ho portava la coalició 

ARA-VX+ fer el polivalent a Mont-roig, nosaltres considerem que és un equipament 

necessari i som una part del Govern, i nosaltres ens comprometem, com suposo la 

major part de grups que ho portaven al programa, a portar-ho al PAM. Però les 

inversions que es localitzen en aquest pressupost, si vostès les analitzen, són sis-cents 

mil euros que són bàsicament inversions de tipus instrumental que vénen donades per 

fer un Pla de xoc per millorar, sobretot en termes de Parcs i Jardins, la millora de 

que es cofinancen 

amb préstec de dos-cents mil euros per donar resposta a aquestes operacions en 

espais públics. Hi ha dues inversions, que també he esmentat, que ni tan sols són al 

a tot el municipi que hem de 

Ahorro Energético. Per tant, què és el que porta el pressupost? Les inversions mínimes 

mana una dinàmica legal

col·lector de Ponent que és una necessitat absolutament imperiosa perquè allà, doncs, 

si hi ha un element de sanejament 

també ho he dit abans, tot i aquestes inversions, a la velocitat que torna els préstecs 

capacitat suficient, i am

-se i 

executar equipaments com el polivalent de Mont-

un moment processal correcte incloure aquests equipaments en el pressupost sense 

haver finalitzat el PAM que era un dels elements bàsics quan es va subscriure el Pacte 

podrà participar, incloent les forces que som aquí presents, i això es plasmarà 

possiblement, no amb un nou pressupost, sinó amb una modificació de crèdits 

previsiblement, es demanaran subvencions, ajuts externs o, fins i tot, es plantejarà 

situació del mercat immobiliari ho permeti, doncs ja es va fer en altres moments, 

perquè és adequat que inversions en equipaments en financin no només amb préstecs 



necessita. Per tant, jo crec que la coherència lògica és aquesta, però evidentment del 

tot respectable que hi hagi altres posicions. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde:: Gràcies senyor Gallardo. Si? 

 

Sr. Velasco: Buenos días. A mí me gustaría empezar con una reflexión. La verdad, 

dentro de la documentación que tenemos, cuando, bueno, hemos leído el informe y 

nos dicen que los presupuestos enmarcados dentro de una coyuntura difícil y dicen 

que los presupuestos del 2015 cierran un proceso que se caracteriza por un 

saneamiento. Una pregunta que me gustaría hacer, sobre todo en espacios anteriores, 

es: ¿la culpa de los presupuestos o del estado del municipio anterior era del señor 

alcalde o era de la crisis, señor Gallardo? 

 

Sr. Gallardo: Es una pregunta trampa la que me hace usted. Supongo que me la 

2011 era una. No había cambiado históricamente, se caracterizaba por una base fiscal 

muy pequeña, se pagaban muy pocos impuestos en este municipio, pero se fiaba todo 

a que hubiera muchas licencias de obras y vender patrimonio. Claro, cuando tú vas 

haciendo crecer la dinámica de gasto porque la gente te lo pide con una salvedad, 

hasta los años noventa eso pudo ser así porque hubo una contención de los procesos 

de gasto y de inversión bastante notables, se iban equilibrando los presupuestos, pero 

a partir de los años 2000 se detecta una situación en la cual hay cada vez más 

exigencias de inversión y de gasto público, esto va creciendo y se fía a una estructura 

impositiva en la cual no se incrementan los impuestos. ¿Qué ocurre? Que cuando esta 

situación se rompe, la frenada es muy difícil y se genera un déficit importante. ¿Qué se 

hizo en el mandato anterior? Reconducir esta situación con el apoyo, yo lo recuerdo y 

porque esto lo he mirado, que el Plan de saneamiento se aprobó sin un solo voto en 

contra. ¿De acuerdo? Y el Plan de ajuste, si usted me lo pregunta, el principal partido 

que estaba en la oposición, los votos siempre a favor, y en el Plan de ajuste es donde 

se establecía básicamente la revisión catastral y el incremento de los impuestos para ir 

soportando esta situación. Con lo cual, yo le diría, las responsabilidades políticas que 

se generaron en su momento por las dinámicas de gestión del mandato 2007-2011 se 

sustanciaron en las elecciones del 2011, la responsabilidades políticas derivadas del 

mandato anterior se sustanciaron en las elecciones del 2015, con lo cual, es un poco, 

ya está el tema, podemos debatirlo pero es ya un debate ya básicamente académico. 

Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa? Y es la opinión que yo les doy, puede haber 

otras, pues que existe una estabilidad presupuestaria importante porque la mayor 

parte de los recursos que obtiene la corporación para financiar el grueso de sus 

políticas de gasto y de inversión y devolver, sobre todo, devolver los créditos que 

tiene, que no son muchos pero son dinero, el Ayuntamiento debe casi once millones y 

medio de euros, sean soportados por los impuestos que de forma recurrente pagan 

los propietarios y los vecinos del municipio de Mont-roig del Camp. Por lo tanto, la 



situación ahora es ortodoxa, es equilibrada, así nos lo dice el señor interventor en sus 

informes y nos lo dice la sindicatura de cuentas que no pone ninguna salvedad a los 

mismos, y nos lo dice el Ministerio de Hacienda porque regularmente vamos rindiendo 

cuentas de forma trimestral, sin saltarnos ni un solo trimestre, y nos dicen que vamos 

por buen camino y que cumplimos el plan de saneamiento. Yo no sé si le he dado 

respuesta pero lo importante, creo yo, es que ahora estamos en una coyuntura 

correcta que donde el Ayuntamiento puede expandir su presupuesto para dar 

cobertura a gastos sociales y a proveer políticas justas. Poco justificable sería que este 

Ayuntamiento liquidara sus presupuestos con superávit tras superávit, habiendo salido 

de la situación de saneamiento y hubiera las necesidades que hay ahora. Ahora es el 

momento de invertir los superávits que se van a ir generando en mejorar las políticas, 

la dotación de políticas de bienes y servicios públicos. Un poco la idea es, la situación 

se ha corregido, ¿la hemos corregido entre todos? Bueno, entre todos, ustedes no 

estaban pero entiendo que este espíritu de ortodoxia también lo tienen, yo creo que 

todos los grupos que están presentes en este Ayuntamiento, estuvieran en la 

oposición o en el Gobierno en ese momento, dieron apoyo a los diferentes 

mecanismos que se instrumentaron. Plan de saneamiento, nadie se opuso, Plan de 

ajuste, hubo algún grupo que puntualmente se opuso pero básicamente el mayoritario 

que estaba en la oposición lo aprobó, junto con el Equipo de Gobierno, y eso ha 

posibilitado llegar a una posición satisfactoria, satisfactoria.  

 

Sr. Alcalce: Gracias señor Gallardo. 

 

Sr. Velasco: Era para aclarar este espacio. A ver, nos estamos centrando en el 

presupuesto de 2016, ¿no? Ciudadanos cree, bueno, cree, ha estado valorando y sigue 

en la línea de hacer una oposición constructiva y creemos que son unos presupuestos 

justos, equilibrados y, bueno, entendemos que estos presupuestos están dentro de 

una línea que, digamos, puede ser bastante continuista. Pero nos preocupa el tema de 

las inversiones, que detectamos que son inversiones para futuro un poco justas. ¿No 

tienen planteado algún tipo de inversión? 

 

Sr. Gallardo: Le contestaría en la línea de lo que le he expuesto antes. Hay un Plan de 

Acción Municipal, no sería coherente hacer ahora un paquete de inversiones y meterlo 

en el presupuesto si tenemos un compromiso con la ciudadanía por Pacto de 

Gobierno de haber hecho un Plan de Acción Municipal, creo yo, al menos esta es la 

posición del Equipo de Gobierno. Yo iría por ahí. 

 

Sr. Velasco: Me gustaría hacerle una pregunta al señor Enrique, regidor de Acción 

Social. En el tema de la partida de necesidades sociales para el 2016, bueno, vemos 

que hay un aumento pero nos gustaría saber su opinión, si es justa o si cree que se 

puede hacer algo más en el tema social, ya que es tan importante para la población.  

 



Sr. López: Evidentemente, claro que me gustaría, pero no a mí solo, a todos los 

miembros que hay ahora mismo en esta sala. Me gustaría hacerle una pregunta a 

usted, si me permite. ¿Qué entiende usted como políticas sociales? ¿Solamente lo que 

se engloba dentro del departamento de servicios sociales? Porque yo entiendo que 

no. Entiendo que la mayoría de gente que viene a servicios sociales, lo que busca es 

salir de esa situación, buscar un, tener un empleo. Es decir, se han potenciado las 

políticas económicas, se ha potenciado el turismo que es el principal motor económico 

del municipio, no obstante, aparte de lo que ve usted que se ha incrementado, se han 

variado partidas que estaban dentro del presupuesto del año pasado y se han 

modificado, es decir, no es solamente los treinta mil euros que usted ve reflejados en 

el 9%, hay más, hay más. También, déjeme decirle que el principal déficit del 

departamento no es los recursos económicos, ¿de acuerdo? Es los recursos humanos. 

En este sentido, se han introducido dos personas nuevas en el departamento, o se 

tiene previsto introducir dos personas nuevas en el departamento. Gracias. 

 

Sr. Velasco: Para finalizar, lo que sí nos gustaría ya que vamos a dar el apoyo a estos 

presupuestos es que desde Ciudadanos queremos asegurar que vamos a realizar, ya 

que ahora sí estos presupuestos, digamos, que son completamente, porque, a veces, 

nosotros lo que hemos visto es que si el presupuesto 2015 hay parte de programa que 

era del equipo anterior, entonces, bueno, es un poco farragoso para nosotros saber de 

quién era la situación, que antes la pregunta iba un poquito por ahí, para el señor 

Gallardo, donde estaba el problema de si fue un espacio o unas personas antes o 

después no? Pero ahora que sí que damos este apoyo, sí que vamos a hacer un 

auténtico trabajo de fiscalización para que estos presupuestos se cumplan. Gracias. 

 

Sr. Alcalde: Gracias, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Digui. 

 

Sra. Aragonès: Bé, nosaltres, abans de justificar el vot, jo tinc dues preguntes, més 

aviat són dos dubtes. Primer que la graella que han presentat avui aquí vostès pel que 

fa a despeses per programes de la classificació per orgànica, a mi no em coincideix en 

algun apartat amb la documentació que em varen passar. 

 

Sr. Alcalde: Aquesta graella que li hem passat nosaltres, perdó, aquesta graella està 

 

 

Sra. Aragonès: Bé jo vaig parlar amb el senyor regidor Gallardo, el dia que vam fer la 

econòmic, ens va dir que ens poséssim en contacte amb 

hem justificat i justificarem el nostre vot amb els números que tenim. Hi havia 



altre dubte que tinc amb la documentació evidentment que tenim nosaltres és que 

per capítols, la suma total de la variació absoluta 2016-2015 és una quantitat que no 

coincideix amb la variació, o sigui, la variació absoluta també igual 2016-2015 per 

programes. Es tracta del dos, de dos-cents mil euros. 

 

Sr. Gallardo: Això ve motivat perquè el pressupost de 2015 es va plantejar amb 

s 

-sis, disset coma quaranta 

bé dos-

-

cents noranta-sis, en canvi, els ingressos en un milió cent, per equilibrar els 

plan  

 

Sra. Aragonès: 

Gallardo, el regidor, que ens hagi fet aquesta explicació tan extensa i tan detallada 

però, bueno, j -ho era poder aprofitar la 

nostra disposició per aclarir dubtes, jo penso que és important que si ja hi ha uns 

òrgans, hi ha unes reunions, unes comissions on hi ha un ordre del dia i es contempla 

això que es puguin donar els arguments i les justificacions en aquests espais. A veure, 

motius. Un pr

hem pogut dir-hi la nostra, estava tot fet, per tant es tractava potser de dir el que 

nosaltres no ens 

que hagués hagut de ser un pressupost més obert i més participatiu, donada la 

municipals que pensem que repr

voluntat de la població. Per nosaltres, un segon motiu, per nosaltres aquests 

pensem que és un pressupost que no té en compte la situació social i econòmica del 

prescindibles i la inversió hauria de ser el protagonista en les àrees imprescindibles per 

donar solucions a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Hem vist dues excepcions 

que ens han alegrat gratament i ho celebrem. Veiem que per primera vegada hi ha una 

també per la compra i ajuda de llibres de text, per tant, aquestes dues dotacions les 



Teníem constància que hi havia, que 

darrer Ple vam preguntar si hi havia calendari, aquestes tres fases, aquestes tres fases 

-

-cents mil euros en mobiliari de Parcs i 

Jardins, i que no tenim cap dubte que evident

i els nostres jardins, de les nostres places, sabem que cal renovar-ho però pensem que 

els problemes no únicament se solucionen canviant el mobiliari, és a dir, tenim unes 

nt total i el que sí que ens preocupa és 

que si no seria millor arranjar-los i després col·locar-hi el mobiliari nou. Pensem que 

amb aquesta inversió disfressem només la imatge i el que farem és continuar tenint 

places amb rajoles trencades i un llarg etcètera. Una proposta de mesos anteriors que 

va sortir en Juntes de Portaveus, és que ja tenien gairebé decidit el tema de la 

col·locació de gespa als dos camps de futbol, tampoc apareix aquest concepte, val, no 

l. També ens agradaria saber, la dotació 

de trenta mil euros per arranjaments de camins rurals, la inversió aquesta, a veure si 

ens ho podrien concretar, si saben de quins camins rurals estem parlant. La 

pressupostos o potser és en el PAM també, perquè ara no sé exactament les 

inversions cap a on aniran, el tema de la senyalització. Per tant, en inversions nosaltres 

únicament veiem que hi ha la inversió en senyalització al barri de La Florida, hi haurà 

més senyalització a la resta del terme o únicament es concentrarà aquí? I el que 

realment trobem inconcebible és que hi hagi un augment de vint-i-un mil euros a 

Alcaldia respecte al 2015. Passem de vuitanta-sis mil quatre-cents, al 2015, a cent set 

mil sis-cents onze euros i, en canvi, es redueix Joventut en catorze mil euros, passant 

dels quaranta-vuit mil euros, que ja era un pressupost prou minso, a trenta-quatre mil 

al 2016. O sigui, Joventut veiem que reduïm. Redueixen Educació, redueixen Llars 

-

cents cinquanta euros que aquestes àrees deixaran de tenir aquests diners i, 

evidentment, el que a més a més no podem acceptar de cap de les maneres és la 

dotació a òrgans de Govern, divuit mil sis- -dos mil 

quatre- -tres mil euros de més, un augment del 878%, 

bé, sense saber-ne els detalls, podem deduir que és per afrontar dedicacions parcials i, 

sobretot, els càrrecs de confiança. Bé, per aquest motius i molts més, perquè tampoc 

ens volem allargar excessivament, Esquerra Republicana hi votarem en contra.  

 

Sr. Alcalde:  

la gran majoria de dubtes que li sorgeixen a vostè. Jo vull creure que això per algun 



comentat. I per una altra banda, més enllà de la Comissió informativa que, vostè deia, 

q

una reunió personal. 

 

Sra. Aragonès: Ho he dit, ho he dit. 

 

Sr. Alcalde: Ja, ja ho sé que ho ha dit. Per tractar tots els dubtes que tingués. Els altres 

grups sí que ha

participació i ho fica aquí, o sigui, està dintre de a memòria. Per què es passa de divuit 

mil euros a set-cents i pico, perdó, de divuit a, és un, abans estava aquesta partida en 

un altre lloc, és una reclassificació. Ho ha explicat també abans el regidor. La 

l barri 

de la Florida ve donat perquè això es preveu dintre del Pla de barris i el Pla de barris 

és un programa que ja està tancat i que es va executant any rere any. Ho sap? No, 

però, jo ho dic perquè en la seva argumentació ha parlat de que no es feia 

senyalització però sí que es feia dintre del Pla de la, al menys ho he entès així, si que es 

feia dins el Pla, doncs ho he entès jo malament segurament. Aquesta seria. El tema 

dels camps de futbol, sí que estan dintre dels pressupostes. Els camps de futbol, com 

 

rènting, aleshores al ser rènting no és inversió. Al ser rènting, això va a la part ordinària 

que 

camins que en principi, ho vols explicar tu Josep Maria?  

 

Sr. Gairal: El tema de la partida aquella dels camins, li diré que hi ha un contacte 

directe amb els representants del sector agrari, que està, hi ha una comissió de 

seguretat i, en acabat, hi ha un sindicat majoritari. Llavors, la última reunió que vam 

tenir amb ells sobre seguretat i arranjament de camins ja es va dir que nosaltres, la 

amb ells, o sigui, ells ficarien les prioritats dels camins. En principi, també li he de dir 

que generalment el consens és absolut perquè els camins els coneixem tots i sabem 

quins seran els prioritaris. Aquesta serà una inversió que anirà lligada amb una 

subvenció del Consell Comarcal, per això ho hem ficat al pressupost, perquè ja tenim 

sol·licitada la subvenció del Consell Comarcal que ja es va aprovar aquesta setmana 

quin camí o quin serà i que s

les seves inversions anuals previstes. 



 

Sr. Redondo: Jo volia aclarir-li el tema de Joventut. Evidentment, Joventut, el 

pressupost serà baix, ja ho era. I hem rebaixat, la rebaixa de pressupost ha vingut 

donada perquè teníem una necessitat de contractar dues persones més per estar als 

dos casals de Joventut. Aleshores vam estar analitzant dintre del departament que, 

com aquests pressupostos, enteníem nosaltres, que la idea era pujar temes socials, 

no tocava augmentar Joventut, i el que hem fet és, dintre del departament de 

Joventut, decidir que farem millor servei i donarem més servei a la gent contractant a 

dues persones i fem, el que hem fet és coses que contractàvem fora, les farem 

nosaltres. Ara serem més gent, podrem fer-ho nosaltres, amb la qual cosa, amb menys 

pressupost, que, evidentment, contractant dues persones, hem hagut de rebaixar el 

pressupost perquè no podíem augmentar-lo. Ja augmentarem, jo espero abans de, 

això, però és veritat

podem pujar-

preguntessis per allí!  

 

Sr. Alcalde: eixat, 

això és per comprar nous gronxadors, és per arreglar els parcs i jardins,  o sigui, ja ho 

stà malament, va 

en aquesta línia. Alguna pregunta més? No? 

 

Sr. Chamizo: Bé, bueno, més que tot és que moltes de les coses que volia dir han 

crec que avui una de les coses molt importants pel 

nostre grup municipal i pels c

-roig pagarà 

més impostos. Pagarà més impostos pel tema de la, tal i com ha explicat molt bé el 

senyor Gallardo, per la revisió del valor cadastral de la pujada que tenim durant deu 

alguna cosa més perquè la pressió del ciutadà no augmentés com ha augmentat en 

aquests últims anys degut, diguéssim, al Pla de sanejament que tots, com ha dit també 

sanejar els comptes. Per tant, això és la primera argumentació per la que el nostre vot 

cobert i sense publicitat. Després també crec que hagués sigut positiu, nosaltres vam 

Hisenda, crec que hagués estat 

positiu per intentar, crec jo que al ser el primer any de mandat, intentar arribar a un 

acord, que són els seus primers pressupostos, doncs, que haguéssim tingut una 

interacció amb vostè i que ens donés una mica de corda, ens dóna una mica de corda 



en intentar participar en aquests nous pressupostos que són els primers del seu 

mandat. Crec que hagués estat positiu i segurament el nostre grup municipal farà 

esmenes a aquesta aprovació inicial però simplement hem vist amb això que vostè ha 

comptava amb vostè per tot aquest tipus de coses. Però bé, referint-nos al punt 

principal, hem de dir que el nostre grup municipal, a nosaltres aquest pressupost no 

requisits necessaris per un pressupost, estabilitat, endeutament, i demés, però veiem 

que és un pressupost just, veiem que és un pressupost just, sense il·lusió, tal i 

anomenat aquí, la inversió, es veu que tota la inversió la tenim que introduir quan 

municipi, però jo crec que no només és el PAM, és aquest primer pressupost, és el 

segon pressupost, és el tercer pressupost, i és el quart pressupost. Agafem la paraula 

-

pràcticament, és la, és molt minsa, seran els dos-cents mil euros per Parcs i Jardins,  i 

aquesta inversió, tal i com ha explicat el senyor Gallardo, també es farà a crèdit, no? 

Però veiem que, pràcticament, són els mateixos pressupostos continuistes que estem 

parlat molt aquí, sobretot, la turística, la càrrega fiscal, encara que sigui només en 

termes absoluts, ell ha dit un vuit quaranta-quatre en total, però, bueno, amb el 10% 

que augmenta el valor cadastral i la rebaixa del 4% que nosaltres no aplicarem, queda 

usió per 

invertir en el nostre municipi, és a dir, es destinen pocs recursos en que la, en que la 

inversió de la gent es pugui fer en els nostres polígons, no? Per tant, fet aquest, una 

mica de preàmbul, hem fet més o menys un estudi, que moltes coses ja les han 

contestat vostès però, bueno, faré cinc cèntims, molt ràpid, però, bueno, hem notat 

rtides 

aproximadament, es passa al voltant del vuitanta-cinc, vuitanta-sis mil, també ha 

explicat que serà segurament per donar publicitat al PAM i, doncs, sortir més al diari, al 

diari, en moltes més notícies que afectin al municipi, no? Ens ha preocupat el tema de 

Joventut, com ha explicat el senyor Redondo, està bé, com ha dit ara, que nosaltres no 

informació, bueno, està bé que es contractin a dues persones, però jo crec que hi ha 

moltes partides a Joventut que són necessàries perquè es beneficiaria moltíssima més 

joventut que no simplement dues persones, de totes maneres no estem en contra de 

contractar aquestes dues persones. En principi, són els seus pressupostos i vostès 

valoren en base als seus estudis, no? Hem vist que Esport es queda igual pel tema del 

lísing dels camps de futbol. I un apartat que, per nosaltres és important, que ha 



augmentat u

com ha dit la regidora Irene Aragonès, que és el tema de la malnutrició, també tenim 

el tema dels llibres. Es dóna, hi ha la mateixa partida de subvenció, hi ha la mateixa 

partida de subvenció per la gent que pugui accedir al centre de dia. Però bé, la 

trobem insuficient, la trobem insuficient perquè durant el discurs de campanya, doncs, 

moltes de les coses que vostès es feien eco era sobretot en Ajuda social, ajuda social, 

ajuda s

estic dient? 

 

Sr. Alcalde: -57] 

 

Sr. Chamizo: 

disculpi si... 

 

Sr. Alcalde: No, no, en cap cas.  

 

Sr. Chamizo: 

raescolars, Educació, més o menys, igual 

post. Passant als Parcs i Jardins, ho trobem positiu 

esperem que no només sigui per comprar mobiliari, tal com ho expressa en aquesta 

fulla, esperem que també contingui el manteniment. Veiem que hi ha una partida de 

-cent mil euros es destinin, molta de la 

seva part, sobretot a arranjar totes les deficiències que pateixen actualment. Un dels 

temes més importants del municipi en el que molta gent fa incís és el tema de la 

neteja, el tema de la neteja tant de recollida com neteja viaria, veiem que es manté, 

uposo que encara no han 

pot, diguéssim, optimitzar tot el tema de la recollida i neteja viària amb els mateixos 

diners, veiem que no augmenta res. Després, trobem, dins i lligant-ho amb les ajudes 

municipal. Sabem que han incrementat el tema de la transferència de les empreses 

al principi 

aquest, al menys deixar la partida. Després, referent a Turisme, hem parlat molt del 

vam fer nosaltres en el passat Ple va ser el tema de la senyalització turística, que no hi 



ha res, que crec que no té res a veure, penso jo, amb la senyalització que es farà en el 

Pla de barris, i si , i si, el desenvolupament turístic ha de ser gastar-

-se la meitat en un trenet turístic, doncs, escolti, jo crec 

que això ens ho hauríem de fer mirar quan hi ha altres departaments que tenen més 

necessitat com és Joventut o és Acció Social. Després també ens hem donat compte 

 

ENRESA que es va aprovar al Ple passat i la partida ara que vostès 

han destinat en el lloguer. Després referent a, seguim amb Promoció econòmica, vostè 

va dir a la inauguració de la Fira que el seu equip li donaria un nou format per fer-la 

sense comptar els seus espectacles, perdó. Després, també en Promoció econòmica, 

veiem que no, dins de tot el que és el programa de desenvolupament o millora de 

del nostres polígons industrials. Veiem que no es fa una aposta important pel 

desenvolupament dels nostres polígons, pensem el nostre grup municipal, en lo 

important que, si no és ara, en els propers tres o quatre anys, en la importància que té 

que vinguin empreses a gastar al nostre municipi. I ja, per acabar, és el que he dit, 

nosaltres creiem que és un pressupost sense il·lusió i creiem que aquest pressupost de 

transició, esperem que sigui de transició, creiem que els problemes dels nostres veïns, 

 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

 

Sr. Gallardo: Gràcies senyor alcalde. A veure, els temes més de despesa, en tot cas, el 

senyor alcalde li donarà satisfacció, jo li contestaré en algun, dos qüestions tècniques, 

valors cadastrals repercuteix, contribuent per 

anual, i això no és ben bé així. Una de les virtualitats que va tenir la ponència de valors 

volum de frau, de frau o de base imposable no declarada. Això, per nosaltres, jo crec 

volum de bases imposables que hi havia, és a dir, un volum de construccions que hi 

havia, afloressin i passessin a tributar, passessin a tributar. I és un tema molt important 

doncs que si som capaços de fer tribut

pràcticament el doble del que hi havia al 2010, la qual cosa li dóna una estabilitat 



extraordinària al, des del punt 

finançades. Per tant, en aquest sentit va. I tant és així, que ja ho he dit, ho he esmentat 

que es recull a la Memòria que h

de pressupostos, és que inclús hi ha en marxa un expedient de revisió, unes 

inspeccions que du a terme la Direcció General del Cadastre a tot Espanya i que ens 

afecta també a nosaltres. Perquè aquestes tenen com a finalitat, en base a instruments 

imposables i fer més gran el pastís, i que tothom pagui per allò que ha de pagar. Si 

tothom paga pel que ha de pagar és més fàcil plantejar eventuals reduccions de 

una correcció important dels preus, la qual cosa a vegades ens fa perfectament 

equiparables amb aquells municipis que van fer revisions cadastrals des del 2004, 2003, 

 

 

dels capítols de despesa de personal. Llavors, perquè clar, està tot molt ajustat, però 

cal tenir en compte que aquest Ajuntament no exhaureix la seva capacitat de despesa 

en termes de personal, és a dir, no esgota la plantilla que té. Això li permet tenir, 

en compte aquesta situació de transició, que jo segueixo fermament defensant, 

perquè crec que amb els estalvis que es puguin materialitzar de forma efectiva és bo 

fer, vestir 

seria del tot ortodoxa. 

 

 

Sr. Chamizo: 

 

 

Sr. Gallardo: El seu i el meu. Sí. 

 

Sr. Chamizo: Sí, el de tots? 

 

Sr. Gallardo: Sí. 

 

Sr. Alcalde: 

documentació fa molts dies, dintre de la Comissió informativa, no va fer cap proposta i 



em consta que dintre de la reunió, que van anar a la reunió juntament amb el senyor 

Aragonès i vostès, que van fer la reunió conjuntament, tampoc hi van introduir cap 

proposta, si ho haguessin fet, ho haguéssim recollit. El PAM no és la salvació, no 

Municipal, és recollir totes les sensibilitats i ficar-les...El PAM no només parlarà 

recollirà i es donarà, es reflectirà. Aquest pressupost, i com passa en totes els 

pressupostos, és un pressupost viu que, segurament, els propers mesos hi haurà 

modificacions i es produiran aquestes modificacions. Si donem la sensació que no 

estem il·lusionats amb els pressupostos estem fent-ho malament perquè realment he 

de dir-

problema, cap problema per cap grup, 

Aragonès, aprofito, perquè abans no ho he dit. A veure, dintre de Joventut, si bé sí 

que baixa una mica i el regidor ja ho ha comentat, dintre del Pla de barris es destinen 

polítiques socials, això significa que la majoria del pressupost de Joventut surt, no és 

que aquest cinquanta mil aniran directament al Pla de barris, que també és així, sinó 

que hi haurà molts recursos dintre de Joventut que es veuen augmentats per aquest. A 

dones i hi ha cinquanta mil euros més per promoció local i turística pel fet de crear una 

bossa de, una taula de turisme. En total, són dos-cents trenta mil euros dintre del Pla 

hagi partides, com vostès diuen, i lògicament, Joventut, tant, Esports, tant, Serveis 

Socials, tant, això és una cosa però, dintre del Pla de barris, i el Pla de barris és una 

part molt important dintre del nostre municipi, molt important no [1:28:25] únicament, 

sinó pr

íntegrament però que la resta de diners que estan pressupostats i que van per damunt 

del pressupost anterior es destinaran a la resta del municipi. Les ajudes per pagar 

impostos són les mateixes que estan a les ordenances que es van aprovar, no, està, en 

aquest aspecte, o sigui, no es reflecteixen directament perquè això ja està dintre del 

pr

? Que 

durant els últims anys el servei ha estat un desastre i que, amb aquesta revisió, aquest 

servei de recollida i neteja serà bastant millor del que havia estat fins ara. El Pla 

olítiques socials 

dels polígons i publicitat i el tema de Promoció econòmica, jo crec que hi ha un 

augment considerable i es veuran, no només aquí sinó en totes les regidories al llarg 



en aquest pressupost. En tot cas, quan passin uns mesos veurem si això que vostès no 

puntuals, jo estic segur que els ciutadans sí ho veuran en el dia a dia.  

 

Sr. Chamizo: Bé, la veritat és que estic content que el primers pressupostos que 

aprovaran vostès no hagin tingut cap problema, la veritat és que si en el primer 

pressupost ja hi ha problemes, començaríem malament. Referent a tot el tema 

queixa del pagament que no fa o no ha fet la Generalitat perquè, lògicament, la 

Generalitat estava pràcticament en fallida al 2011-2012. Esperem que tot aquest diner 

que es destini al Pla de barris vagi en consonància al que la Generalitat hi vagi 

depositant i que no passi el que va passar al 2010.  

 

Sr. Alcalde: No, ja li avanço que no.  

 

Sr. Chamizo: Poc a poc.  

 

Sr. Alcalde: No, no, li avanço que no anirà en consonància. El Pla de barris tirarà 

endavant perquè és molt necessari pel nostre municipi, independentment que la 

Generalitat al final no ens pagui, ha de tirar endavant aquest Pla de barris. I si després, 

altres coses per finançar el que no finança la Generalitat, ho haurem de fer. Però no 

serà condició de que ens pagui la Generalitat per tirar endavant el Pla de barris. 

 

Sr. Chamizo:  

 

Sr. Alcalde: Ah, val, ho havia entès malament. 

 

Sr. Chamizo: Per mi el Pla de barris, pel nostre grup municipal, 

per depositar-lo al que és el Pla de barris, però pensem, esperem que no, però 

pensem que el que va passar al 2010 o 2011 perquè només era criticar, criticar i criticar 

aneu en compte amb la despesa que feu perquè després potser jo no podré anar fent 

aquesta despesa regularment com havia fet fins ara. I després, referent a les esmenes 

de, que deia vostè, que no hem presentat res, bé, nosaltres a la Comissió informativa 

hi vam arribar i només vam trobar informació, un pressupost, dos fulls, general, sense 

quell paper o amb aquella 

informació, pràcticament no es podia presentar esmena de cap tipus. Sí que després, 



Però no digui que no vam presentar cap esmena perquè no teníem la informació. Ja 

acabo.  

 

Sr. Alcalde: A veure, a partir del moment que es convoca la Comissió informativa, que 

això va ser fa més de deu dies, més de deu dies, a partir del moment que es convoca 

formació està a la seva disposició a 

tota la informació. A més a més, des de la convocatòria de la Comissió informativa, la 

convocatòria del Ple, hem donat molts dies precisament per aquest tema i ho vam dir. 

Escolta, hi haurà més dies per tota la informació que vulguin tenir, o sigui, a part de la 

Comissió informativa hi ha hagut una explicació expressa per part del regidor, que 

crec, a veure, no sé, si vostès consideren que això ha de canviar pels propers 

hi avanço. Ara, deu dies des del moment que es convoca la Comissió informativa i 

tenen tota la informació, no són deu dies? No? Quants són? No, la convocatòria de la 

Comissió informativa. 

 

Sra. Aragonès: La convocatòria, sí. Però clar, jo, doncs, mira, perdoneu la meva 

ignorància, però jo no ho sabia que quan hi ha la convocatòria de la Comissió, jo puc 

demanar la documentació. 

 

Sr. Alcalde: Sí, a partir del moment que es convoca la Comissió informativa... 

 

Sra. Aragonès: A mi, em pensava que se celebra la Comissió, aleshores jo en aquell 

moment tinc accés, tenim accés a la documentació.  

 

Sr. Alcalde: No, no, no, no, no.  

 

Sra. Aragonès: Tot i així, la documentació jo la demano el dimecres i no la rebo fins el 

divendres. Per tant, aquestes quaranta-vuit hores, tampoc... 

 

Sr. Alcalde: Tota la documentació està a disposició dels regidors a partir del moment 

-lo tot. 

 

Sra. Aragonès: Quaranta-vuit hores, sí.  

 



Sr. Chamizo: Bé, jo li agrairia qu

haver-la enviat el mateix dia de convocar la Comissió informativa, que hem tingut set 

dies, però clar, vostès segurament porten treballant molt de temps en això i en quatre 

o cinc dies, per nosaltres, a vegades és complicat sense tota la informació al respecte, 

analitzar, perquè, clar, aquí està tot molt detallat però qui realment sap on es destinen 

els diners sou vosaltres, i què es farà i què es deixarà de fer. Ja està. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Aragonès. 

 

Sr. Aragonès: Nosaltres creiem que el senyor Jo

El que passa és que a vegades 

amb el joc de les paraules, si haguéssim tingut la informació a temps, no hem tingut, sí, 

jo haig de dir que pràcticament sí. Vaig trobar a faltar, tot sigui dit, en aquesta 

Com també el trobo a faltar avui al 

-

donant i agraint les explicacions del senyor Gallardo, i he començat agraint les seves 

rn, és que nosaltres, repeteixo, sí 

després hi ha una cosa, no hi donem voltes, vostès han fet uns pressupostos i els que 

tancats, senyor alcalde. Una cosa és que no ens ha faltat la informació, al menys a 

pressupostos. Això crec que valdria la pena no jugar i separar-ho. Res més. Moltes 

gràcies. 

 

Sr. Gallardo: Primer agrair-li el seu comentari. Sí, sí. Molt ràpid, agrair-li la seva 

només vull dir, defensar la seva 

t signat i és un informe favorable, per tant, jo 

respecto la seva posició i tancaríem aquest tema si els sembla correcte. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Si hi ha alguna intervenció més, si us plau. 

 

Sra. Aragonès: 

haver sentit el tema de la dotació dels òrgans de Govern. 



 

Sr. Alcalde: 

anat pre

 

 

Sra. Aragonès: 

si vostè havia considerat que era una pregunta o no. 

 

Sr. Alcalde:  

 

Sra. Aragonès: 

 

 

Sr. Alcalde: No perquè era una referència, és una pregunta? 

 

Sra. Aragonès: És una pregunta. 

 

Sr. Alcalde:  

 

Sra. Aragonès: 

800%? 

 

Sr. Alcalde: -li tu que jo no ho he fet bé. 

 

Sra. Aragonès:  

 

Sr. Alcalde: Sí, però jo no ho he fet bé, segur.  

 

Sra. Aragonès: És a dir la pregunta era, de divuit mil cinc-cents al 2015 passem a cent 

seixanta-dos mil quatre-cents, per tant estem parlant de cent quaranta-tres mil euros 

 

 

Sr. Alcalde: Sí, a veure això és una reclassificació del pressupost. Reclassificació. Dintre 

de la Memòria està explicat, a la pàgina vint-i-cinc de la Memòria està explicat aquesta 

partida. Alguna pregunta més? No? Passaríem doncs a les votacions. Vots en contra? 

Abstencions? Vots a favor? Doncs quedarien aprovats els pressupostos i agraïm el vot 

a favor del grup de Ciutadans.  

 

 

 

 
:   

                    52/2015  Serveis Econòmics/Hisenda/Intervenció 



Tràmit:                                         Ordinari  
 
 
Fets 
1. 

pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), a fi de poder a dur a terme els 
2016 

 
2. -

coordinadament amb totes les entitats i empreses que la formen, està integrat pel 
pressu
Nostraigua i pels estats de previsió de despeses i ingressos de les dues societats 
mercantils 
aprovats prèviament pels seus òrgans competents respectius. 

 
3. 

 
 
4. Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al RDL 2/2004, 

de març, el qual aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la 
 

 
5. 

conformitat amb els articles 162 a 171 del RD 2/2004, 5 de març,  Text Refós  de la 
Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i la Llei Orgànica 

 
 

6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa 
de desembre de 2015. 

 
 

Fonaments de dret 
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

 
 
2. 

 
 

3. Art. 3 i següents La Llei orgànica  abril, 
sostenibilitat financera (LOEPSF);  la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la 
qual es modifica la LOEPSF i la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control 
del deute comercial en el sector públic. 

 
4. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració Local. 
 

5. 
 



 
6. al 

 
7. Ordres Ministerials del HAP/1781-1872/2013, de 20 de setembre, per la qual 

 
 

8. 
upostos de les entitats locals 

 
9. 

 
 

10. 

per a les Corporacions Locals, de la IGAE. 
 

vor (grups municipals: PSC-CP; A-VX+; IMM; 
 

 
 

1. -roig del Camp per 

Pública Empresarial Nostraigua i pels estats de previsió de despeses i ingressos de 
les dues societats mercantils 
EMOMSA) .  Es detalla a continuació un resum a nivell de capítols del  Pressupost  

 
 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 2016 
 
 
 

  
DESPESES 

crèdits inicials 
2016 

Capitol 1 DESPESES DE PERSONAL 4.056.031,51 

Capitol 2 DESPESES CORRENTS 7.652.717,50 

Capitol 3 DESPESES FINANCERES 194.900,00 

Capitol 4 TRASNFERÈNCIES CORRENTS 4.560.951,27 

Capitol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 85.711,97 

Capitol 6 INVERSIONS REALS. 588.894,75 

Capitol 7 TRASNFERÈNCIES DE CAPITAL 32.400,00 

Capitol 8 ACTIUS FINANCERS 10.000,00 

Capitol 9 PASSIUS FINANCERS. 1.409.000,00 

  TOTAL 18.590.607,00 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST  



 
 

  
INGRESSOS 

crèdits inicials 
2016 

  

  

Capitol 1 IMPOSTOS DIRECTES 9.630.725,00 

Capitol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 201.000,00 

Capitol 3 PREUS PÚBLICS I TAXES 4.169.740,00 

Capitol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 4.150.709,00 

Capitol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 19.433,00 

Capitol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 167.500,00 

Capitol 8 ACTIUS FINANCERS 51.500,00 

Capitol 9 PASSIUS FINANCERS 200.000,00 

  TOTAL 18.590.607,00 
 
 

 
 
1.- Empresa Municipal d'Obres de Mont-roig del Camp, SA (EMOMSA) 
2.- Empresa Municipal de Serveis de Mont-roig del Camp, SA  (EMSA) 
3.- Empresa Pública Empresarial Local Nostraigua. 
 
 
 
 

-ROIG DEL CAMP  
2016 
 
 pressupost 

2016 
distribució 

 

A) DESPESES 
1.697.117,24 

% 

APROVISIONAMENTS 278.401,46 16,40 

DESPESES DE PERSONAL 1.141.718,83 67,27 

ALTRES DESPESES EXPLOTACIO 214.600,00 12,64 

RESULTATS FINANCERS 4.952,86 0,29 

DEUTES AMB ENTITATS FINANCERES 25.044,09 1,48 

INVERSIONS 32.400,00 1,91 

B) INGRESSOS 1.697.117,24 % 

SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ 1.664.717,24 98,09 

SUBVENCIONS DE CAPITAL 32.400,00 1,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ROIG DEL CAMP  
2016  
 
  pressupost 

2016  

% 
distribució   

A) DESPESES 2.457.138,24 % 

APROVISIONAMENTS 31.348,97 1,28 

DESPESES DE PERSONAL 2.338.920,27 95,19 

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 73.200,00 2,98 

RESULTATS FINANCERS 9.500,00 0,39 

DEUTES AMB ENTITATS FINANCERES 4.169,00 0,17 

INVERSIONS 0,00 0,00 

B) INGRESSOS 2.457.138,24 % 

SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ 2.457.138,24 100,00 

SUBVENCIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 

 
 
PRESSUPOST  DE  LA EPEL NOSTRAIGUA 2016 
 

ESTAT DE PREVISSIÓ D'INGRESSOS I DESPESES   

    

INGRESSOS (import net xifra de negocis)   

700. Ingressos  tapes i comptadors aigua potable                1.051,00    

703. Ingressos  taxes primera connesió clavegueram                5.110,00    

705. Ingressos proveïment aigua potable         1.868.788,00    

705. Ingressos  altes aigua potable              57.237,00    

705. Ingressos  escomeses, actuacions i obres a tercers aigua potable              65.616,00    

705. Ingressos servei de clavegueram            600.351,00    

705. Ingressos  escomeses, actuacions i obres a tercers clavegueram              11.098,00    

705. Ingressos sanejament en alta (Ajuntament / Agència Catalana de l'Aigua)            309.147,00    

759. Ingressos cànon aigua         1.988.432,00    

705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament -  50.000,00  

    

TOTAL INGRESSOS 4.956.830,00 € 

    

DESPESES   

A2. APROVISIONAMENTS            963.164,00    

600. Compres de mercaderies            172.220,00    

601. Compres de matèries primeres            379.534,00    

607. Treballs altres empreses            411.410,00    

A3. DESPESES DE PERSONAL            953.942,00    

640. Sous i salaris            702.799,00    

641. Indemnitzacions 0,00  

642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa            224.725,00    

649. Altres despeses socials              26.418,00    



A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ         3.014.724,00    

621. Arrendaments i cànons               13.366,00    

622. Reparació i conservació              17.941,00    

623. Serveis professionals independents              58.107,00    

623. Serveis recaptació de tributs            106.194,00    

624. Transports              18.995,00    

625. Primes d'assegurança              10.500,00    

626. Serveis bancaris i similars                1.248,00    

627. Publicitat i propaganda              21.000,00    

628. Subministraments            272.676,00    

629. Altres serveis              19.521,00    

631. Publicacions BOPT i similars                1.596,00    

631. Cànon aigua abonats         1.988.432,00    

631. Abonaments cànon aigua -            19.118,00    

631. Cànon aigua subministradores              55.598,00    

631. Cànon Ajuntament de Mont-roig                         -      

678. Despeses excepcionals                1.000,00    

680. Dotació amortitzacions 2011-2015                6.050,00    

680. Amortitzacions 2016            107.300,00    

694. Pèrdues per deteriorament de crèdis            334.318,00    

A7. DESPESES FINANCERES              25.000,00    

669. Altres despeses financeres 25.000,00  

769. Ingressos financers 0,00  

TOTAL DESPESES 4.956.830,00 € 

 
 
2.   Apr  
 

Butlletí Oficial de la Província 
hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions.  

 
4. 

març, text refós reguladora de les hisendes locals. 
 

 

3. 2015/2284 Aprovar, si s'escau, la Plantilla de Personal 2016. 

 
Sr. Alcalde: 

 

 

Sra. Aragonès: Veiem que se segueix mantenint la vacant de la plaça del gerent, això 

 



 

Sr. Alcalde: 

plaça, si la mantenim és perquè la volem cobrir, més tard o més aviat. Sí, sí. Hi ha 

intenció de cobrir aquesta plaça en el moment que es cregui oportú. Alguna pregunta 

més? No? Passaríem doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions? Abstenció per 

part del senyor Aragonès. I vots a favor? Gràcies. Quedaria, doncs, aprovada la 

plantilla.  

 
 Aprovació de la plantilla de personal corresponent 

 

Expedient número  Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/sp /31/2015 

Tràmit:               Aprovació  

 

Fets: 

1. sonal de la corporació, en compliment del que 

disposen l'article 291.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 

Catalunya, i els articles 25 i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

2. 

uests, el nombre de 

places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a que 

 

 

3. La modificació requerirà l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del 

pressupost quan la despesa que s'origini no es pugui compensar. 

 

4. 

què aprova el pressupost. 

 

5. La plantilla es pot modificar durant l'any de vigència del pressupost, amb 

posterioritat a la seva aprovació, per crear nous serveis o per fer-ne una ampliació, 

una supressió o una millora que no es puguin ajornar fins a l'exercici següent; 

també es pot modificar per criteris d'organització administrativa interna. 
 

6. El 24 de novembre de 2015, l'interventor ha emès un informe que acredita que hi 

ha consignació suficient en el pressupost municipal per atendre la despesa 

d'aprovació de la plantilla.  
 

7. 

de desembre de 2015. 

 
 



Fonaments de dret 
1. 

en un text únic els preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció 

pública. 

2. Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

3.   del 

Règim Local. 

4. 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

5.  

6.   del 

Règim Local. 

7.  el text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

8.  

 

-CP; A-VX+; IMM; 
municipals: FIC)  i 6 vots en contra (grups 

municipals: CIU; ERC) acorda: 
 

1. Aprovar la plantilla del personal al servei de la corporació que compren tots els 

llocs de treball reservats als funcionaris de carrera, al personal eventual i al personal 

laboral,  

 

2. Publicar la plantilla íntegra del personal de la Corporació i el resum del pressupost 

al tauler d'anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

3. Trametre còpies certificades al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de la 

seva aprovació. 
 

 

Ajuntament de Mont-roig del Camp 

Plantilla anual de personal 

Any 2016 

1. Personal funcionari 
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HABILITACIÓ DE 
CARÀCTER 
NACIONAL 

Secretaria - Secretari A1 1 1 -  

Intervenció-
Tresoreria 

- Interventor A1 1 - -  

- Tresorer A1 - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

Superior   A1 2 - -  

Administrativa  - - C1 7 7 - 7 places torn restringit 
promoció interna 

Auxiliar  -  - C2 29 - 7 
administratiu 

cobreixi definitivament les 
places de nivell superior 
pel torn de promoció 
interna. 

Subaltern  -  - AP 3 2 -  

 

 

 

ADMINISTRACIÓ 

ESPECIAL 

superior superior llicenciat A1 3 1 -  

Tècnica diplomada Tècnics de grau 
mig 

A2 6 1 -  

Serveis 
Especials 

Comeses 
especials 

Tècnics 
especialistes 

C1 7 2 -  

 

Policia 
local 

Sots-inspector C1 1 1  Promoció interna 

 

Sergent  C1 1 - - Promoció interna 

caporal C2 6 2 - Promoció interna 

agent C2 24 - - 

cobreixi definitivament les 
places de nivell superior 

pel torn de 
promocióinterna 



2. Personal laboral de caràcter fix 

 

Denominació de la plaça G
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Bibliotecari A2 1 1 - 

Encarregat de biblioteca C1 1 - - 

Encarregat del cadastre C1 1 - - 

Auxiliars administratius C2 2 2 - 

Zelador edificis municipals AP 3 - - 

3. Personal laboral de caràcter no permanent  

Denominació de la plaça G
ru

p
 

P
la

c
e

s 

A
m

o
rt

it
z.

 

monitor PQPI família Agrària C1 1 - 

4. Personal eventual 

Denominació de la plaça G
ru

p
 

P
la

c
e

s 

V
a

c
a

n
ts

 

A
m

o
rt

it
z.

 

Gerent A1 1 1  

Cap de Gabinet A1 1 -  

 
 

  Total funcionaris:  91 
  Total laboral: 8 
  Total laboral temporal: 1 
  Total personal eventual: 2 
 
4.Afers sobrevinguts 

 

Sr. Alcalde:  

 

5.Mocions 

 

Sr. Alcalde:  I cinc, mocions. Hi ha una moció presentada pel grup de Ciutadans. Si vol. 

 



Sr. Velasco:  Gracias señor alcalde. A ver, vamos, creo que ya, me parece que hay 

alguna persona que está cansada, ¿no? y voy a intentar resumir y agilizar el trabajo que 

hemos hecho de una moción.  

 

[Inintel·ligible 1:42:00] Interrupció del Ple. Marxa un assistent. 

 

Sr. Velasco: Gracias, señor alcalde. A ver, veo, bueno, veo que hoy tiene una buena 

sintonía y una buena atención, me gustaría reprobarle la actitud que tuvo en el Pleno 

pasado, en el tema de las exposiciones o los argumentos a veces de nuestros temas, y 

sé que hoy es, después de estar cansados, no sé si tendré mucho tiempo para leerla o 

se la resumo. 

 

Sr. Alcalde: La puede leer entera, totalmente. 

 

Sr. Velasco: Muchas gracias. No, vamos a resumirla. Ciudadanos ha estado trabajando 

en una moción. 

 

Sr. Aragonès:  

 

Sr. Alcalde:  

 

Sr. Aragonès: I afers sobrevinguts no hi ha res? 

 

Sr. Alcalde:  No, no hi ha res. I mocions és la que es va presentar per la Junta de 

 

 

Sr. Aragonès: Molt bé. 

 

Sr. Velasco:  Yo creo que cumplimos el orden del día ¿no? Si no, digo, igual no. A 

Ciudadanos nos preocupa un poquito lo que le habíamos comentado antes, viene en 

relación con los presupuestos, el tema de pensar en inversiones para un futuro. Yo sé 

que a veces cuesta entender que hay otras, digamos, alternativas de intentar buscar 

ingresos para el municipio, de generar otro tipo de industria, mover un poquito el 

turismo para que no caigamos siempre en lo mismo. A mí me ha llamado un poquito la 

atención que hay cosas que parece que no se pueden tocar y no es el ánimo de 

Ciudadanos el decir si cuando argumentamos o exponemos para que sea en general, 

pero por supuesto que desde Ciudadanos no creemos que vamos buscando el poner 

problemas a ciertos sectores, ¿no? Nuestra moción va sobre la puesta en marcha de 

zonas de servicio diurno y pernoctas para autocaravanas durante todo el año. La 

exposición de motivos para agilizarlo, creo que tendrá una moción encima de la mesa 

cada persona, nos la saltamos. Pero sí que nos gustaría hacer hincapié, explicar un 

poquito el parque de autocaravanas y, sobre todo, tanto en España como en Europa. 



Les voy a dar datos, creo que la hayan leído. El parque de autocaravanas en Europa 

está compuesto por más de un millón y medio de unidades con un crecimiento anual 

muy superior a la media de los turismos. Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido son 

los países de la Unión Europea que disponen de mayor número de autocaravanas. La 

suma de estos cuatro países representa más de la mitad de autocaravanas 

matriculadas en la Unión Europea. España dispone de un parque de unas cuarenta mil 

autocaravanas aproximadamente. Creemos que el paso por nuestro municipio de 

grandes vías como la A-7, la Nacional 340, la AP-7 hace que Mont-roig del Camp y 

Miami Playa sea un destino preferente para estos usuarios. Desde el grupo municipal 

de Ciudadanos consideramos que es importante aprovechar las oportunidades que 

nos brinda nuestra ubicación geográfica para fomentar la acogida de las 

autocaravanas. Creo que ofreciéndoles unos servicios muy específicos y creemos, 

porque lo hemos estado mirando, que son demandados por muchos usuarios. 

Creemos que también se puede permitir la visita a nuestra población para realizar 

compras, visitas, conocer nuestro municipio, evidentemente, les tenemos que ofrecer 

unos servicios como son recargar, evacuar y mantener el vehículo correctamente 

estacionado ya que consideramos, lo comentamos el otro día, que bueno, buscaría el 

regular un uso que, a lo mejor, todos nosotros sabemos, que hay ciertas autocaravanas 

que estacionan en muchas partes de nuestro municipio y no está regulado. Queríamos 

recordar que el uso de autocaravanas en ruta consume combustible, alimentación, 

restauración y servicios diferentes. Sus preferencias a la hora de hacer sus compras se 

centran en el comercio local y sus hábitos les lleva a uno de cada tres turistas a visitar 

un restaurante una o dos veces por semana cuando están de viaje y diferentes zonas 

comerciales, por supuesto. De acuerdo con estos hábitos, la acogida de estas zonas en 

nuestra población puede significar tres cosas básicas. Incremento de la actividad 

turística fuera de temporada, porque tendremos que buscar alternativas. Yo he hecho 

una pregunta a la Oficina de Turismo y, por ejemplo, la apertura de los camping está 

entre nueve meses, más o menos, ¿no? nos preguntamos que es una manera de 

buscar alternativas para ese espacio que no se utiliza este tipo de turismo, creo, que se 

le pueden, creo que podemos adaptar nuestro municipio. No les voy a comentar el 

tema del porqué vienen las caravanas, para ver nuestro patrimonio histórico, 

paisajístico, cultural. Sobre todo, lo que nos interesa es una potenciación de nuestro 

turismo local, ¿no?, en los dos, en nuestros núcleos que tan necesitados están. Creo 

que lo tiene aquí, pero Ciudadanos considera acertado aprovechar algunos 

[Inintel·ligible 1:49:25] que no utilizamos, que son de titularidad municipal para 

establecer estas áreas de servicio. De este modo, el visitante ocasional podrá hacer 

uso de dichas áreas de servicio para estacionar de forma segura, recargar, etcétera, 

que ya les hemos comentado. La promoción de esta iniciativa resulta sumamente 

sencilla. Yo el otro día en la Junta de portavoces que, a veces veo que, bueno, cuando 

viene algo nuevo, en seguida nos llama un poquito la sensación de peligro, ¿no?, yo 

creo que es que hay que buscar nuevas alternativas, lo volvemos a decir. Que, hasta 

ahora, pues bueno, nosotros desde Ciudadanos no las vemos. La promoción de esta 



iniciativa resulta sumamente sencilla pues es de perfil, del tipo de visitantes que está 

habituado sobre todo al uso de Internet, que vemos que hay un gran movimiento por 

Internet. Estas guías, hay guías especializadas, este espacio costaría, con la puesta en 

marcha, de foros, web especializados, y creemos que en un tiempo razonablemente 

corto sería mucho más conocido, por la información que tenemos. Queremos exponer 

que proponemos una serie de acuerdos. El primero. El Pleno del Ayuntamiento de 

Mont-roig del Camp y Miami Playa iniciaría a través, como es normal, de los servicios y 

funcionarios municipales, que son los técnicos pertinentes, los procedimientos para 

habilitar estas áreas de servicio y acogida con posibilidad de pernoctas para las 

autocaravanas. El segundo punto es asociar nuestro municipio a asociaciones, areasAc, 

portal que agrupa las áreas de servicio y pernoctas de este tipo de párquines para 

autocaravanas en España y el resto de Europa. Y el tercer punto, iniciar la tramitación 

indirecta a través de la Generalitat de Catalunya  para solicitar subvenciones dentro de 

la estrategia RIS3CAT, estrategia que hay que recordar que tenemos inversión, que 

tenemos paquetes de inversión e innovación en el programa Horizon 2020, el cual 

dispone de setenta y dos millones para destinar estos fondos a innovación, sobre 

todo, y a turismo. Entonces, innovar creo que es una palabra que a nosotros nos 

satisface. Gracias. 

 

Sr. Alcalde: Gracias, señor Velasco. Si algú vol fer una intervenció. Senyor Aragonès.  

 

Sr. Aragonès: Bueno, Francisco, escoltant-

autocaravanes són clients de càmping, evidentment. Et vaig dir a la Junta de Portaveus 

que aquest tema el coneixia jo, ho havia visitat a França, a França hi ha molts càmpings 

a manera és un pàrquing, és una acampada, hi anirà una caravanes, i el que 

porti un auto y una caravana? Aquell no? Jo crec que aquí el debat és càmping 

municipal o càmping privat, per mi. És la meva opinió. Que això ens donarà a conèixer 

més? Home, el Municipi de Mont-roig, Salou està conegut per les places hoteleres, 

però jo crec que tots els que estem aquí sabem que Mont-roig és molt conegut per les 

possibilitats de places de càmping. Resumint, jo crec sincerament que anar a fer un 

càmping municipal és fer la competència una mica deslleial als càmpings actuals. De 

amb cent vint plac

possibilitats de que ens visitin la gent que van de càmping, sigui amb autocaravana 

enganxada o desenganxada, considero que estem coberts amb els sis càmpings 

requalificació de terrenys, a més anem a dir, hi ha intencions de nous establiments. Per 

competència, no ho veig interessant. Crec que tenim inversions, doncs, de, més 



necessàries que aquesta que ja està coberta per iniciativa privada. Mont-roig 

considero que és molt conegut com a càmping, places de càmping, no necessitem 

que, anem a dir, tothom ens coneix avui a Europa, no som un municipi que no tenim 

tampoc ho veiem bé, per tant nosaltres no et podem donar el suport. Moltes gràcies.  

 

Sr. Aragonès:: Gràcies senyor Aragonès. ¿Respondes al final a todos? Por si, o como 

prefieras. Yo creo que sí. Por eso, sí.  

 

Sra. Aragonès: Nosaltres pensem que aquesta proposta no és viable. Pensem que no 

propostes agosarades o propostes que no existeixen, no precisament per aquest 

dit el senyor Aragonès, altres opcions, en quant hem de ser conscients i responsables 

que hi ha nuclis de la població del nostre municipi que aquests serveis encara els 

destinades als veïns i veïnes. Compartim també amb el senyor Aragonès, evidentment, 

tenim una oferta de càmpings que poden donar sortida a aquests servei que demanen 

les autocaravanes i que, fins i tot també, evidentment, si després aquesta competència 

com fer una competència. Un altre tema seria reconèixer que no traiem prou 

seria de com proposem, no? de com ens proposem, com reinventem tota una sèrie 

el que únicament fa, 

probablement, és pernoctar i evidentment que no traiem, el que hauríem de fer és que 

augmenti la seva presència i, per tant, la seva despesa. Per tant, per aquests motius 

nosaltres no hi podrem donar suport. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, per part de... 

 

Sr. Pérez: Yo lo que quería explicar, me alegra que haya una moción que nos afecte 

por lo menos en lo, de alguna manera, en lo esencial, al municipio, ya toca que alguna 

por lo menos se refiera al municipio. A ver yo creo que hacer, nosotros tenemos unos 

campings, como dice el señor José María, que ya la gente que viene en caravana ya 

tiene esos servicios. Claro, si tú dices que es una gente que, de alguna manera, 

cuando es esa temporada, esos cuatro meses, que no es muy habitual, que están los 

campings cerrados y cierran actividad, esta gente que ya viene a esos sitios y que ya 

tienen esos servicios, independientemente, en los campings no hay ningún tipo de 

actividad, y lo que hacen, de alguna manera, como decía el señor José María, visitar, 



que lo conocen todo muy bien. O sea, vamos a invertir dinero en unos servicios que 

hay empresas privadas que ya los dotan y que, de alguna manera, esta gente no se 

queda en los campings porque es una época en la cual los campings prácticamente 

tienen muy poca actividad con lo cual la gente lo que hace es moverse. Y estamos a 

una distancia muy corta de esos campings a las zonas donde tenemos los núcleos, 

tanto Miami como Mont-roig. Dotar de una zona de equipamientos al municipio en 

servicios cuando, a día de hoy, como ha dicho muy bien la Irene, tenemos carencias 

importantes dentro de la zona nuestra, pues entiendo que primero hay unas 

prioridades. Yo no digo que sea mala pero entiendo que, por lo menos, yo entiendo 

de que antes hay otras prioridades que eso. Nada más. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Convergència. 

 

Sra. Margalef:  

apostar per un turisme itinerant i, per tant, seria una manera de combatre la 

estacionalitat del turisme. Per un c

àrea de servei, a més a més de tot això, urbanitzar una miqueta, posar enllumenat, 

han comentat, el nostre municipi disposa de  nombrosos càmpings que a nivell privat 

ja poden oferir aquest servei i, per tant, ja quedaria cobert. Entenc que també un dels 

nostre municipi i potenciar el comerç local, especialment la restauració. I aprofitant el 

turisme de càmping n

grup de Convergència i Unió no hi podem donar suport.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de... 

 

Sra. Pérez:  Sí, a nosotros, a mí personalmente, me parece una propuesta interesante, 

¿vale? siempre y cuando estuviéramos hablando de otro municipio. Supongo que esta 

moción se presenta a nivel nacional, ¿me oyes? Sí, que esta propuesta me parece 

interesante pero no precisamente para nuestro municipio por todo lo que comentan 

mis compañeros. Somos un municipio que nos sobran las cifras, sabemos que somos 

un punto estratégico, tenemos seis campings, tres de ellos de cinco estrellas, o sea, 

sabemos perfectamente que tenemos este tipo de turismo dentro de nuestro 

municipio. Comparto la opinión de mis compañeros que, claro, esto habría que 

valorarlo porque le estamos haciendo la competencia desleal a estas empresas que sí 

que están abiertas todo el año, no todas, no sé esta información quien te la ha podido 

pasar, Velasco, pero hay tres, de los seis campings que tenemos, tres de ellos están 



abiertos todo el año. Y además están abiertos ofreciendo el servicio del que hablamos, 

agua, luz, limpieza, seguridad, que no la tendrían dentro de una parcela municipal, a 

un precio muy asequible. Estas empresas que se dedican a hacer este servicio fuera de 

la estación estival claro, si les ponemos una parcela municipal que es gratis, le estamos 

haciendo la competencia desleal. Habría que valorarlo muy bien si esto es posible que 

se lleve a cabo desde el Ayuntamiento. Por otro lado, bueno, has dicho que estarían, 

que podrían estar dentro de estas parcelas municipales de una forma segura, que 

habría que habilitarlos, que habría que hacer una inversión, quizás tendríamos que 

plantearnos si no es mejor hacer una inversión dentro del municipio para atraer a toda 

esta gente, para motivar que toda esta gente salga de los campings, que es la 

preocupación y el deseo que tenemos todos constantemente, ¿vale? Entonces, y 

bueno, no vamos a apoyar esta moción por el tema que acabo de comentar que es 

una competencia desleal a las empresas que hacen ya esta actividad dentro del 

municipio. 

 

Sr. Alcalde:: Gracias. Señor Velasco. 

 

Sr. Velasco: Bien, yo creo que voy a contestar, en vez de contestar a uno, creo que más 

o menos estáis en la línea, un poquito todos, de los mismos razonamientos, ¿no? Yo, 

hay una cosa que, la competencia desleal, hombre, competencia desleal, a ver, por 

ejemplo, ¿somos un municipio que apuesta solamente por el turismo de camping? 

Creo que sí. Ahora mismo tenemos en proyecto un nuevo camping, los mismos 

camping que hay ahora, dirían que nos están haciendo la competencia desleal. Sí que 

coincido con la señora Irene, que es cierto, vamos por ahí, creemos que la posición de 

los camping en nuestro municipio, en vez de beneficiarse el resto de los, de la parte de 

nuestro municipio, tanto Mont-roig, Miami, como los diferentes comercios, bares que 

hay en nuestro municipio, pues no son beneficiados, porque los que se benefician es 

la parte de Salou, Cambrils y otros espacios. Por ahí sí que coincidimos. Yo sé que el 

señor Aragonès es muy buen conocedor, porque vive de esa parte, del sector de los 

campings. A la señora Irene, también le quería comentar, y ahí coy con el señor Tico, 

que, hombre, por lo menos es una moción para salir un poco de las mociones que a 

nosotros nos parecen que son muchísimo menos importantes, dentro de la 

importancia que cada uno les quiera dar. Y la información que buscamos, a ver, yo 

considero que opinar está bien, pero nosotros valoramos mucho a los técnicos 

municipales que en cualquier tipo de moción son los que tendrían que acabar 

emitiendo o un informe o un redactado. Claro, algunas de las preguntas serían quienes 

las tendrían que contestar, me imagino, que para cualquier tipo de proyecto que sea 

para el futuro. Pero vuelvo a concluir, que en algún momento tendremos que pensar 

en cómo aumentamos y qué diversidad hacemos para atraer el turismo que 

necesitamos, y vuelvo a repetir lo mismo, a veces el turismo que viene al municipio se 

queda en unos espacios y, claro, a esa gente le viene bien, no van a decir lo contrario, 



pero a los comerciantes 

tan bien. Gracias a todos por haber contestado a la moción. 

 

Sr. Alcalde:  Gràcies. Alguna intervenció més? 

 

Sra. Pérez:  Una aclaración. Que quizás la solución para hacer salir a esta gente del 

camping no sea poner una parcela municipal y permitir que las caravanas aparquen 

gratis. Es hacer otro tipo de promociones para que salgan del camping y en eso es en 

lo que estamos trabajando y en lo que creo que nos deberíamos centrar. Queremos lo 

mismo lo que pasa que el método, pues, en el método no coincidimos. 

 

Sr. Velasco: Bueno, nos podemos poner de acuerdo. Yo aquí, lo que estoy viendo esta 

mañana, a ver, yo tengo que reconocer que sin comisiones, sin información, etcétera, y 

al final estamos de acuerdo, si hay una información, está muy bien que la repartamos 

pero, bueno, son diferencia de criterios. 

 

Sr. Alcalde: Gracias. Passaríem doncs a la votació de la moció que ha presentat el grup 

de Ciutadans. Hi havia alguna intervenció més? Vots en contra? Abstencions? Vots a 

favor? Sí? Vots a favor, sí, sí, per favor. Vots a favor? Per tant , . 

 

Sr. Velasco: Me pensaba que por forma de, por falta de hábito, la persona que lo 

presentaba no debería... No, no, votamos a favor, por supuesto. 

 
D. Francisco Velasco Autor, Portavoz del Grupo Municipal Ciutadans (C's) en el Ayuntamiento de Mont-

roig del Camp i Miami-Platja, formula, para su discusión y en su caso aprobación en el correspondiente 
Pleno, la siguiente Moción: 
 
SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE ZONAS DE SERVICIO DIURNO Y PERNOCTA PARA 
AUTOCARAVANAS DURANTE TODO EL AÑO. 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
Debido al constante crecimiento experimentado por el turismo especializado del autocaravanismo y la 
necesidad de una regulación más acorde que diera una solución a los problemas que se ocasionaban en 
áreas tales como Parques Naturales, el Pleno del Senado de España, en mayo de 2006, aprobó una 
iniciativa en la que se instaba al Gobierno de España a tomar medidas necesarias para apoyar el 
desarrollo de este turismo y, asimismo, regular el uso de las autocaravanas.  
Fruto de esta iniciativa, tuvo lugar la redacción del 'Manual de Movilidad de las Autocaravanas' y la 
Instrucción 08/V-74 de fecha 28 de enero de 2008 correspondiente al Ministerio del Interior del gobierno 
de España a través de la Dirección General de Tráfico (DGT).  
En dicha instrucción, se especifican las áreas de servicio o acogida, instalaciones ideadas para dar servicio 
a los vehículos utilizados por este tipo de turismo específico, en las cuales se facilitan una serie de 
servicios básicos como son el estacionamiento, suministro de agua potable y lugar para el vaciado de 
depósitos de aguas residuales.  
El parque de autocaravanas en Europa está compuesto por más de un millón y medio de unidades con un 
crecimiento anual muy superior a la media de los turismos. Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido son 
los países de la Unión Europea que disponen de un número mayor de autocaravanas. La suma de estos 
cuatro países representa más de la mitad de las autocaravanas matriculadas en la UE. España dispone de 
un parque de unas 40 mil autocaravanas aproximadamente.  
El paso por nuestro municipio de grandes vías como la A-7, N-340 y AP-7 hace que Mont-roig del Camp i 
Miami-Platja  sea un destino preferente para los usuarios de este tipo de turismo que visita nuestra costa. 



El hecho de que algunos campings, en verano, dispongan de un aparcamiento de autocaravanas que 
permite la pernocta en el interior de sus instalaciones, hace que el autocaravanista base su estancia en la 
visita en los campings ignorando nuestros dos grandes núcleos.  
 
Desde el Grupo Municipal de Ciutadans, consideramos que es importante aprovechar la oportunidad que 
nos brinda nuestra ubicación geográfica para fomentar la acogida de autocaravanas, ofreciéndoles unos 
servicios específicos, muy demandados por los usuarios de estos medios de transporte, que permita la 
visita a nuestra población para realizar compras y visitas al tiempo que recargan el vehículo, evacuan sus 
aguas grises y mantienen el vehículo correctamente estacionado y vigilado.  
El usuario de una autocaravana, en ruta, consume combustible, alimentación, restauración y servicios. Sus 
preferencias a la hora de hacer sus compras se centran en el comercio local y sus hábitos le llevan a uno 
de cada tres turistas, a visitar un restaurante una o dos veces por semana cuando está de viaje.  
De acuerdo con sus hábitos, la acogida del turismo en nuestra población, puede significar:  
 

emporada.  

 

 
 
De la misma forma que un puerto costero atrae a embarcaciones turísticas con su propio alojamiento, un 
área para autocaravanas atrae unas embarcaciones terrestres que aportan un turismo de calidad.  
Únicamente es necesario disponer de una pequeña área de acogida y los servicios necesarios para el 
vaciado y llenado de depósitos. Infraestructura, que requiere pocos medios y garantiza un máximo de 
respeto con el entorno. Cualquier rincón de la población tranquilo y seguro puede servir para incrementar 
la oferta de plazas para la estancia de turistas.  
Ciutadans considera acertado aprovechar algunos solares de titularidad municipal para establecer estas 
áreas de servicio y pernocta. De este modo, el visitante ocasional podría hacer uso de de dicha área de 
servicio para estacionar de forma segura, recargar su vehículo, visitar nuestro municipio y realizar compras 
en nuestros comercios o hacer uso de nuestros bares y restaurantes.  
La promoción de esta iniciativa resulta sumamente sencilla, pues el perfil de este tipo de visitantes está 
habituado al uso de internet y guías especializadas en línea, y la puesta en marcha de este espacio 
contaría con la promoción necesaria en foros y sitios web especializados, de tal modo que en un tiempo 
razonable sería conocido por los usuarios de este tipo de turismo específico.  
 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo municipal de Ciutadans propone al Pleno el siguiente 
ACUERDO : 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp i Miami-Platja iniciará, a través de los servicios y 
funcionarios municipales pertinentes, los procedimientos para habilitar  áreas de servicio y acogida con 
posibilidad de pernocta para autocaravanas en parcelas municipales que tengan fácil acceso peatonal a 
los dos grandes núcleos de la población.  

2. Asociar nuestro municipio a la Asociación AERASAC, portal que agrupa las Áreas de Servicio/Pernocta y 
Parkings para Autocaravanas, en España y resto de Europa.  
 
3. Iniciar la tramitación, indirecta, a través de la Generalitat de Cataluña para solicitar una subvención 

grama HORIZON 2020)el 
 

 
 

6.Precs i Preguntes 

 

Sr. Alcalde:  

 

Sr. Velasco: Sí, había una pregunta ágil. Dentro de la información que hay en los 

diferentes trípticos que se presentan para las fiestas tanto de Navidad, Semana Santa y 



verano, nos ha llamado un poco la atención que se ha dejado de editar estos panfletos 

en los dos idiomas oficiales que hay, el catalán y el castellano, ¿esto va a ser un hábito 

o ha sido una equivocación? 

 

Sr. Alcalde: Depende de cuando se publique el programa, depende de los recursos, 

entendemos que, mientras salga en una de las dos lenguas, es suficiente. Cuando sea 

el verano y se haga otro tipo de publicidad, si es necesario se ampliará a otros 

idiomas. Lo que pasa que por un tema de recursos, de mirar de no doblar todas estas 

cosas, entendemos que es a veces se puede editar perfectamente bien con un idioma 

de los dos oficiales que hay. No hemos recibido por parte de los ciudadanos ningún, 

de los ciudadanos, de los Ciudadanos sí, no hemos recibido, por parte de los vecinos, 

queja en este aspecto. Si realmente vemos que esto, pues hay una queja en este 

sentido, pues lo recogeremos. Entiendo que tenemos que ir dando un paso en este 

sentido, nuestro municipio, cada vez, sí que algunos años había mucha gente 

castellanoparlante pero yo creo que esto está cambiando bastante. Si realmente por 

parte de los vecinos recibimos ciertas quejas y tal, pues lo intentaremos enmendar, de 

momento continuaremos en esta línea, en función también, como decía, del momento 

que se publique. 

 

Sr. Velasco: A nosotros, como grupo político, sí que hemos recibido estas quejas y por 

eso lo hemos preguntado. Y seguimos entendiendo que el bilingüismo tiene que ser 

algo, un hábito de lo más normal en cualquier municipio. 

 

SR. Alcalde: Bueno, de acuerdo. Senyora Aragonès.  

 

Sra. Aragonès: Bé, un parell de cosetes. La primera pregunta pel senyor alcalde. Ens 

agradaria 

no  

 

Sr. Alcalde: Tal com vam explicar, en el moment que es va crear aquesta plaça i vaig 

motivar el fet de crear aquesta plaça i perquè es creava i tot això, i la facilitat que 

don

he

integració i bon feeling 

 

 

Sra. Aragonès:  

reflexió. El passat mes de novembre el PSC presenta una moció contra la violència de 



Aleshores, el que sí ens sorprèn, i per això ho preguntem, que havent-hi una regidoria 

difusió, ni de prevenció, ni de sensibilització sobre el tema. Aleshores ens sorprèn una 

em capaços 

 

 

Sra. Esquius: Doncs és una qüestió molt senzilla. De cara al 2016 sí que aquestes 

a. 

senyor alcalde, es 

 

 

Sra. Aragonès: Val, és a dir, jo trobo que és preocupant poder fer una trobada, encara 

que s

faria davallar el pressupost en cap moment. Jo, em sembla que el que hem de ser 

seriosos i responsables, sobretot en aquests temes. Jo li vull retreure un fet, i ara 

mateix ho faré, perquè jo, em sembla que enlloc de posar-se a cantar com va fer a 

música, doncs deixa molt que desitjar. Val? Aleshores, el que hauria de fer, senyora 

Esquius, és fer-

sembla que una regidora el que ha de fer és mai perdre els papers,  era una festa on 

no tocava. 

 

Sra. Esquius: Bé, el fet de que jo em posés a cantar en aquest acte va ser una demanda 

 per preparar 

aquesta acte, em van demanar que hi anés a col·laborar fent un discurs i durant una 

xerrada prèvia jo els vaig explicar que tenia una companya que els seu avi era 

e que 

és una composició bastant bonica i en aquell moment els hi vaig cantar. No tenia 

previst, evidentment, cantar però la Núria Pujol en aquell moment va demanar, va dir: 

aquesta cantada abans de la presentació, ella va considerar fer aquesta proposta i jo la 

vaig recollir. En cap moment la intenció era prendre protagonisme, ni treure 

mo



he participat activament en la preparació i he parlat molt amb el director. Per tant, vull 

, ho 

accepto però jo penso que no. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde:  Gràcies. Alguna pregunta més? No? 

 

Sr. Chamizo: Un petit comentari perquè la pregunta meva, deu segons, acabo. La 

pregunta meva anava encaminada a la mateixa que la Irene... que, bueno, del gerent, 

que sort que era de la teva confiança. Esperem ara que la vacant que has creat o que 

has mantingut que tinguis més bon ull perquè això costa diners. 

 

Sr. Alcalde: No és de la meva confiança. És un càrrec de confiança però no significa 

que sigui de la meva confiança.  

 

Sr. Chamizo: Ah, no? 

 

Sr. Alcalde: : A veure, a veure, un moment si us plau. Això ja ho vam explicar. Una cosa 

confiança i una altra cosa és que sigui de la m

persona no es va contractar perquè fos de la meva confiança sinó pel currículum que 

de contractar aquesta persona, sinó es va v

Govern i es va considerar que aquesta persona podia complir amb els objectius que 

va cessar. 

 

Sr. Chamizo: Doncs devia estar jo equivocat però em sembla que una persona que 

contractes amb cinquanta-cinc mil euros que li costa al Municipi ha de ser tota de la 

 

 

Sr. Alcalde:  Vostè creu que una persona que contracta ha de ser de confiança o ha de 

ser una persona que compleixi amb un perfil pel qual tu el vols contractar? Si vostè 

un moment donat, la confiança potser ve amb el temps, si la coneixes i tal, però 

persona que conegués per tenir la confiança que podria tenir amb aquest senyor que 

fa molts anys que el conec i que hi tinc molta relació. Aleshores, jo crec que no hem 

amb un perfil determinat per portar a terme una sèrie de coses. Que es digui càrrec de 

confiança, estic dient càrrec de confiança, però el seu nom tècnic realment és personal 



altra cosa és com es contracta. 

 

Sr. Chamizo: Doncs millor li hagués anat contractar a una persona del municipi amb un 

persona? 

 

Sr. Alcalde:  No però aleshores no seria personal eventual, el càrrec de confiança, seria 

una altra cosa. Però es que, no ho entenc. 

 

Sr. Chamizo: No, el que no ho entenc sóc jo. 

 

Sr. Alcalde:  

departament de Turisme. Sí? Vostè els ha fet? Vostè ha fet els processos i els ha fet 

enllà de les tècniques, i ha agafat el que ha agafat. En aquest cas, no hi ha res a 

amagar. Es molt simple, és tal com és. Es va buscar una persona que complís amb un 

perfil determinat. Aquesta persona reunia el perfil, tothom vam veure que reunia el 

acomiadat, ja està. Quin és el problema? No sé, jo és que no el veig. Si el problema 

vostès són coneixedors de que no ha fet bé la feina i, a més 

funciona, fora. 

 

Sr. Chamizo: Molt bé. Jo li aconsello que faci un procés de selecció per aquesta vacant 

nova de la seva confiança si us plau. 

 

Sr. Alcalde:  

Mentre sigui personal eventual el procés serà el que marca i, si volem anar més enllà, 

ho farem, però no et dóna garantia, de cap de les maneres, fer un procés de selecció 

que g

de delegació perquè vostè contracti a qui cregui oportú i em garanteix vostè que 

q

 

 

Sr. Chamizo: Però quan hi ha un procés de, és molt difícil, sí, però quan hi ha un procés 

 uns candidats. 

 

Sr. Alcalde:  Però això no et dóna garantia, home, si us plau! 



 

Sr. Chamizo: Però a veure, aquest senyor el va escollir vostè a dit, a dit, si això no és 

confio en aquesta persona. 

 

Sr. Alcalde:  Vostè està, vol entrar en un terreny que no és així. Aquesta persona no se 

li va agafar perquè fos de confiança meva, se li va agafar perquè tenia un perfil 

ava garanties per 

fer la feina que nosaltres li volíem encarregar. Aquest senyor independentment que ha 

estat escollit, si entra en un procés de selecció, hagués estat escollit, perquè tenia un 

perfil que ens donava confiança perquè portés aquesta feina però això no 

significa...insisteixo, si vostè té la garantia que en un procés de selecció, un problema, 

es contracta a 

no fem demagògia, si us plau. No, què? No, què? Senyora Aragonès, no que? 

 

Sra. Aragonès: Jo no ho comparteixo això. Encara que sigui un càrrec eventual, 

c

garant

aquesta càrrec eventual que tenia un perfil molt específic i que vostè hi donava, bueno, 

el va posar al cel, per dir-  

sorprendre molt que en un mes i mig, pues, bueno, jo crec que no hi va haver ni 

supera el període de prova. Doncs, bueno, a nosaltres ens sorprèn. Amb un procés de 

selecci

justifica, és que és molt diferent. 

 

Sr. Alcalde:  

donar jo? Que un, bueno, el que et donava facilitat era que si aquesta persona no 

passat. El procés de selecció, un procés de selecció es pot fer de moltes maneres i el 

rantia que aquesta persona... 

Aquí hi ha hagut un procés de selecció perquè damunt de la taula hi ha hagut diferents 



currículums i es va optar per aquest. Hi ha hagut diferents persones que han estat 

interessades pel lloc i es va optar per aquest, però si 

selecció no hagués passat el que ha passat? Sincerament, no. No és possible, pot 

passar igual. 

 

Sra. Aragonès: La primera opció no era fer cap procés de selecció nou sinó que es 

tractava de que alguna persona amb la formació, etcètera, experiència, dotada, de 

proposar fe una, bueno, es va proposar, tampoc es va comentar de fer altra cosa. Tot i 

així, bé, tot i així, jo li reconec que vostè ha respectat al que es va comprometre, això 

un cert sarcasme, vol dir que té en ment incorporar un nou gerent, doncs, bueno, 

 

 

Sr. Alcalde:   

 

Sr. Chamizo: Després, dos segons, dos segons. Nosaltres teníem una sèrie de, teníem 

i no és la primera vegada. Llavors, passarem les preguntes per escrit, i que les contesti 

rec que sense 

no ha de marxar de la Sala de Plens que és el més important, avui en dia, abans que la 

nostra feina, quan estàs aquí assegut. 

 

Sr. Alcalde:  Jo crec que si el regidor ha marxat, de la mateixa manera que ha marxat el 

seu company, és perquè no li quedava més remei que marxar, sinó no hagués marxat, 

egunta seva, ni molt menys, és perquè personalment no 

dos hores, dos hores i pico, tenia uns compromisos i ha marxat. No, per una altra 

banda, he estat a punt de finalitzar el Ple perquè no hi havia més preguntes. Jo he 

 

 

Sr. Chamizo: Estava a dins del meu torn de preguntes. El nostre regidor pot marxar 

 de Govern, si ha de 

 

 



Sr. Alcalde: 

preguntes per escrit i se li contestin al proper Ple però és que és innecessari, si us plau, 

gràcies. 

 

Sr. Chamizo: No, no, jo no he dit això Fran! 

 

Sr. Alcalde: Perfecte!  

 

Sr. Chamizo No, jo no he dit això. 

 

Sr. Alcalde: Perfecte. Vo

res.  

 

Sr. Chamizo: Jo no he dit que sigui voluntària.  

 

Sr. Alcalde:  Està fent una muntanya... 

 

Sr. Chamizo: No estic fent una muntanya. Entenem que el Ple es el màxim 

com a primera opció el dia que hi ha Ple. 

 

Sr. Alcalde:  És tan important per aquesta persona com aquella persona perquè els dos 

han estat escollits i estan representant el Ple. Estic segur que si ha marxat el vostre 

marxat, en aquest cas, el regidor, és perquè ha passat el mateix. Però, home, 

insisteixo, si hagués sabut que tenia això, no hagués marxat. 

 

Sr. Chamizo: Doncs esperem que això no es torni a produir. 

 

Sr. Alcalde:  Home, es tornarà a produir sempre que el regidor tingui una cosa superior 

 

 

Sr. Chamizo: Jo no ho he entès. 

 

Sr. Alcalde:  Una cosa és que no ho entengui, una altra cosa és que no es torni a 

farà, però no ell, qualsevol persona, no els podem obligar a estar aquí. Insisteixo que 

no és. 



 

Sr. Chamizo: No compartim aquesta, no compartim aquest. 

 

Sr. Alcalde:  Alguna pregunta més?  

 

Sr. Chamizo: Bon Nadal. 

 

Sr. Alcalde:  Jo ho anava a dir, desitjar-los a tots unes bones festes. 

 

Sr. Chamizo: Igualment, gràcies. 

 

Sr. Alcalde:  I que tinguem un bon any 2016, i fins el mes que ve. 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Octavi Anguera Ortiga Fran Morancho López 
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