ACTA DE LA SESSIÓ
Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2018/11
Ordinari
17 de desembre de 2018
20 de desembre de 2018
13:03 h. – 15:47 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Juan Gallardo Algueró, regidor IMM
Vicente Pérez Mula, regidor IMM
Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+
Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+
Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT
José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT
Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM
Francisco Velasco Autor, regidor C’s
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:
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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
Sr. Alcalde: Bon dia. Donaríem inici al Ple extraordinari

1. Alcaldia. Expedient 13970/2018. Concurs de dibuix "la mascota de l'infant" (PLE)
Sr. Alcalde: El punt número 1 seria el concurs de dibuix de la mascota de l’infant. En aquest cas
es presenten unes bases pel concurs per tal de fer una mascota dintre del Pla Educatiu d’Entorn.
S’ha cregut necessari crear una mascota destinada a ser una mica la imatge representativa dels
infants del municipi i la seva funció principal serà dinamitzar els actes institucionals de
l’Ajuntament de diversa tipologia però, especialment, allà on hi hagi infants. Això està destinat
pels nens de 4t, 5è i 6è de les escoles del municipi i l’objectiu és que dintre del mes de gener, a
partir d’una votació popular, tinguem aquesta mascota i durant l’any que ve es pugui fer aquesta
mascota. Alguna pregunta? No? Sí, Imma.
Sra. Margalef: Bon dia. Nosaltres ens hem mirat aquestes bases i tenim una proposta perquè,
en comptes de que sigui una cosa d’un vot popular que qualsevol persona del municipi pugui
votar, creiem que com que es tracta d’una mascota que realment ha de representar a la canalla
de les escoles del municipi potser el més apropiat seria que només votin els nens i nenes de les
escoles del nostre municipi. Només és una proposta.
Sr. Alcalde: El que passa que hi ha nens i nenes del municipi que no van a les escoles també.
Però...
Sra. Margalef: Llavors, també podran presentar una proposta aquests nens?
Sr. Alcalde: No, no, no.
Sra. Margalef: És això al que em refereixo, que si realment aquests dibuixos només els fan nens
i nenes de les escoles que siguin ells qui puguin votar els seus propis dibuixos que realment a
qui ha de representar la mascota és a ells, no? Quan volem fer, per exemple, un pla de joventut,
anem a parlar amb els joves a veure què necessiten, no ho preguntem a tot el municipi, potser.
No sé si s’entén la idea i el paral·lelisme. I, des d’aquí, també esperem que aquesta mascota
realment representi en els actes dels infants perquè si ha de ser com les pubilles i els hereus del
municipi que només surten dos dies l’any, potser no tindrà sentit fer això, que realment tingui
representació.
Sr. Alcalde: Molt bé. Sí, sí.
Sr. López: Sí, ho hem valorat però llavors hi ha el risc de, per exemple, si surt un dibuix del Mare
de Déu de la Roca i aquesta escola és la que més alumnes té, hi ha moltes més possibilitats que
surti aquest nen i no d’una altra escola. El que pensem és que hauria de poder votar tothom a
les tres biblioteques, a les dos biblioteques, perdó, i que sigui tothom, la majoria de gent, el que
digui quina mascota ha de sortir. M’explico?
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Sr. Pérez: Y yo quiero hacer un apunte.
Sr. Alcalde: Un moment, digues, digues, Imma. Digues.
Sr. Pérez: Entiendo que debería de ser de los niños de las escuelas porque si llega cualquier
niño del municipio hace una propuesta y resulta que ni estudia aquí…
Sr. Alcalde: No, no, las propuestas son... Digues, Imma.
Sra. Margalef: No, ja està, són punts de vista diferents. Jo crec que si és una cosa que ha de
representar els nens són ells qui han d’escollir com volen ser representats, ja està, són punts de
vista diferents, no passa res. És una proposta, si no els agrada, no la facin. Ja hi estem
acostumats.
Sra. Pérez: Una observació. Però, clar, aquí lo que pot passar és que si voten els mateixos nens,
es votarà per amiguisme, per amistat, en comptes de...són nens, els nens potser no tenen aquest
criteri, no? Potser voten als que són més amics d’un o de l’altre. No sé, eh!
Sra. Margalef: Que no discutirem en això, si ho fiquen a les biblioteques pot passar el mateix, les
famílies i tot el nucli de població pot passar el mateix, és un risc que hem d’assumir. L’únic que
estem dient és que si això ha de representar la canalla, que ho voti la canalla, ja està.
Sr. Alcalde: Però ho fa la canalla, en certa manera, ja, també, no? Però és que ho podran fer
també...no sé. No sé, escolta, si voleu votar l’esmena o considerem això com una esmena i es
vol votar l’esmena, no sé, com...és una llàstima perquè si ho haguéssiu parlat a la Comissió
Informativa ja ho haguéssim fet. No és un tema que per part de l’equip de govern estiguem
tancats en això, no. A veure, digui.
Sra. Aragonès: A nosaltres ens agrada molt la vostra proposta perquè si el que s’intenta, potser,
amb aquest concurs és que la canalla, els infants, participi i també fer-los sentir una mica
protagonistes, està bé també que les votacions i la selecció del dibuix definitiu l’hagin escollit
entre ells mateixos, fins i tot les escoles, no sé, jo em poso una mica en la pell del que és l’equip
directiu o la resta del claustre i també és una oportunitat també per ells per fer-ho servir a nivell
didàctic. I, per altra banda, l’observació de la Sra. Yolanda, bé, la mateixa característica que
vostè posa damunt la taula, probablement entre els adults també hi podria ser. A vegades correm
el risc o ens arrisquem a titllar la canalla amb una sèrie d’atributs que moltes vegades els adults
també els tenim. Seria una manera de donar-los protagonisme, a nosaltres ens agrada i hi
estaríem d’acord.
Sra. Pérez: Jo el comentari ho he fet perquè entenc que entre ells sí que es coneixen més, els
alumnes i els dibuixos. Jo no conec a tots els nens del municipi. Jo sí votaré un dibuix, difícilment
coneixem a tots els nens, ells sí que es coneixen perquè són companys de classe, del cole. És
per això.
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Sr. López: Mireu, us posaré un petit exemple del perquè d’aquesta decisió. Quan l’institut Antoni
Ballester era el mateix institut a Miami i a Mont-roig, es va fer una proposta per fer un viatge de
fi de curs a 4t de l’ESO, uns volien anar al País Basc i d’altres volien anar a Londres, si no recordo
malament. Què passava? Que hi havia una proposta de l’institut, la seu aquí a Mont-roig, i hi
havia una altra proposta...què passava? Que com que aquí a Mont-roig hi havia dos-centes i pico
persones, nens, i allà hi havia 100, m’ho invento les dades exactes, què va passar? Que va
guanyar una proposta. El que volíem intentar evitar era que al ser més alumnes al Mare de Déu
de la Roca, això pogués fer que tingués prioritat sobre les altres dues escoles i el que volem
evitar és això. Per això diem “fem una proposta, les tres estaran posades a la biblioteca i es
podran votar totes tres a tot el municipi”. No sé si m’he explicat.
Sr. Alcalde: Gràcies, sí, Irene.
Sra. Aragonès: La comparativa que fa passa igual en l’actualitat perquè el viatge de final de curs
es tria entre 4t d’ESO i Batxillerat i els de Batxillerat sempre són menys i sempre surten perdent.
Vull dir que no sé si és vàlida la comparativa.
Sr. Alcalde: No hi ha més intervencions? Passaríem, doncs, a la votació.
Sr. Aragonès: Sí, jo a l’esmena que ha fet l’Imma també m’hi adhereixo, Enric, i ho sento molt, ja
saps que sóc sincer amb les coses però crec que el protagonisme seria millor que fos...perfecte
no sortirà mai, com tu molt bé dius, però quan ho treus dels col·legis crec que ho desvirtuem una
mica, crec jo. Res més.
Sr. Alcalde: Vale. Contemplem com a esmena o passem directament a votació? Podem fer com
a esmena, Sr. Secretari? Doncs, votaríem en primer lloc la proposta d’esmena del grup del
PDeCAT. A favor de l’esmena? No quedaria, doncs...bueno, abstencions? I en contra de
l’esmena? Per tant, no s’aprovaria. I ara passaríem a votar el punt. Vots en contra? Abstencions?
Abstencions? Vots a favor? Moltes gràcies. Quedaria, doncs, aprovat.

Identificació de l'expedient: Concurs de dibuix “la mascota de l’infant”
Número d'expedient: alcaldia /jg/exp: 13970/2018
Tràmit: Ordinari
Fets
1. Atès des de l’Alcaldia amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Montroig del Camp vol crear una mascota destinada a ser la imatge representativa dels infants
del municipi per a amenitzar actes institucionals de diversa tipologia.
2. L’objectiu es aprovar unes bases per a la posterior reproducció en una mascota, la qual tindrà
la funció de dinamitzar els actes organitzats per l’ajuntament, així com també els destinats al
públic infantil.
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3. Les bases específiques que regulen el concurs de dibuix “la mascota de l’infant” són les
següents:

BASES DEL CONCURS
1. Objecte de la convocatòria
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn
convoca un concurs de dibuix per tal de crear una mascota destinada a ser la imatge
representativa dels infants del municipi. La funció principal d’aquesta mascota serà la de
dinamitzar els actes institucionals de l’Ajuntament de diversa tipologia, especialment
aquells destinats al públic infantil.
2. Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases es
regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat
i no discriminació, eficàcia i eficiència.
3. Beneficiaris
El concurs està dirigit als alumnes de 4t, 5è i 6è de primària dels centres educatius de Mont-roig
del Camp.
Les propostes es realitzaran de forma voluntària i individual.

4. Requisits
Cada participant pot fer entrega d’una única proposta.
El dibuix de la mascota es podrà elaborar amb qualsevol tècnica (aquarel·la, llapis, ceres,
tempera, etc.).
Es recomana utilitzar un màxim de 4 colors.
El dibuix s’ha de presentar en el full normalitzat facilitat a l’alumnat.
En aquest full és important omplir les dades que es demanen (pseudònim, nom de la mascota,
telèfon de contacte, nom de l’escola que pertany, curs i breu descripció).
5. Presentació
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Els dibuixos s’hauran de presentar abans de l’11 de gener de 2019 a la corresponent
escola.
6. Tema
El tema serà “La mascota de l’infant”, que posteriorment els dissenyadors gràfics
adaptaran per tal de poder crear la mascota.
7. Jurat qualificador
El jurat estarà format per un representant de cada centre d’Educació Primària del
municipi; el departament de Comunicació Corporativa de l’Ajuntament;
dos
representants del Pla Educatiu d’Entorn (un del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i un del Departament d’Educació de l’Ajuntament); i per un
dissenyador gràfic. De totes les obres presentades el jurat n’escollirà tres, que seran les
mascotes finalistes.
El jurat té facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases.
8. Vot popular
De les tres mascotes escollides pel jurat, es durà a terme una votació popular per decidir
el guanyador – guanyadora del concurs.
Els dibuixos escollits estaran exposats a les Biblioteques municipals de Mont-roig (Escola
Mª de Déu de la Roca) i de Miami Platja (Escola Marcel·lí Esquius i Joan Miró), entre el
18 i el 26 de gener de 2019 (ambdós inclosos). En aquest termini la ciutadania podrà
emetre el seu vot a les mateixes biblioteques o a través del perfil públic de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp de la xarxa social Facebook.
L’horari de la Biblioteca Joan Miró de Mont-roig:
Ø Matins: dijous de 9 a 13 h i dissabtes de 10 a 13 h.
Ø Tardes: de dilluns a divendres, de 15 a 20 h.
L’horari de la Biblioteca Miramar de Miami Platja:
Ø Matins: dijous de 9 a 13 h i dissabtes de 10 a 13 h.
Ø Tardes: de dilluns a divendres, de 15 a 20 h.
Es comunicarà el guanyador a través del telèfon de contacte a finals de gener.
9. Premi
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S’estableix com a premi el reconeixement i la utilització del seu dibuix per dissenyar la
mascota del municipi. A més, s’obsequiarà amb un xec regal a bescanviar per joguines,
material escolar, llibres, jocs, etc. a la botiga ABACUS, per un import de 200 €.
El dibuix premiat quedarà en poder de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, reservant el
dret de publicació. El guanyador – guanyadora d’aquest concurs cedirà gratuïtament els
drets de reproducció, comunicació pública i transformació a l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp. La resta de dibuixos es podran recollir a les Biblioteques de Mont-roig i Miami
Platja, de l’1 al 13 d’abril de 2019. Els dibuixos no reclamats quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
10.Resolució d’incidències
El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir i no estigui prevista en
aquestes bases.
El seu veredicte serà irrevocable.
L’organització no es farà responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que es pugui produir.
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
11.Incompliment de les bases
L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors significa
l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp de la concessió del premi.
12.Publicació de les bases
Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
4. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 17
de desembre de 2018.

Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d’1 octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
2. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
3. Llei 38/2003, General de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM;
Grup mixt i ERC) i 6 vots en contra (grups municipals: PDeCAT; FIC i C’s) acorda:
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1.

Aprovar les bases específiques que regulen el procediment del concurs de dibuix “la mascota
de l’infant” de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i fer-ne la difusió pertinent.

2.

Designar al senyor Josep García Piñol, per tal que assumeixi el control de les esmentades
activitats.

3.

Notificar els presents acords a les parts interessades als efectes oportuns.

2. Serveis Econòmics. Expedient 11924/2018.Aprovar, si escau, el Pressupost
General de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’exercici 2019 (PLE)
Sr. Alcalde: El següent punt és aprovar, si s’escau, el pressupost general de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp per l’exercici 2019. Demanaria al regidor que fes l’exposició.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Si els sembla, com sempre fem, per economia processal,
també tractarem els dos punts relatius a la massa salarial i a la plantilla, així substanciem el debat
en una sola dinàmica. A la Memòria que vostès tenen i que consta a l’expedient es relacionen tot
un reguitzell d’indicadors demogràfics i econòmics que, en definitiva, condicionen el
desplegament de la política pressupostària i, en tot cas, de forma molt breu destaquem el fort
increment de la població patit des del 1985 fins l’any 2017, tot i que en els darrers anys aquest
increment s’ha estabilitzat i fins i tot hi ha hagut una petita davallada amb un punt àlgid que és
l’any 2013; la favorable localització del municipi al sud de la Costa Daurada; les bones
comunicacions; el nivell d’accessibilitat de l’àrea demogràfica, l’àrea demogràfica i
econòmicament més dinàmica de la demarcació expliquen aquest bon comportament demogràfic
del municipi. Tanmateix, la recent crisi econòmica patida arreu, des del 2008 cap aquí, però amb
especial intensitat en els àmbits on el sector de la construcció era més dinàmic, com ha estat el
cas de Mont-roig del Camp, ha provocat que la tendència demogràfica ascendent es capgirés i
que des de 2013 s’endegués una dinàmica negativa que només sembla haver-se apaivagat l’any
2017 on es produeix un trencament del degoteig a la baixa del nombre d’habitants i que ha
provocat la pèrdua de gairebé 1.400 veïns empadronats en quatre anys. Pel que fa a l’activitat
econòmica en general, ha vingut determinada, com és obvi, per la forta crisi patida pel sector de
la construcció des del 2008 on es va iniciar una caiguda en l’activitat residencial que hores d’ara
i malauradament encara perdura, la contracció de l’ocupació en aquest gran sector d’activitat
explica la forta caiguda global de l’ocupació en valors absoluts, tot evidenciant que el nombre
total d’afiliats a la Seguretat Social ha passat de 4.762 al segon trimestre de 2007 a 3.067 al
mateix període de 2018 amb una disminució de gairebé el 35,6%. Si analitzem l’evolució per
sectors d’activitat, per grans sectors d’activitat, veurem que el pes del sector primari és
relativament petit amb el 2,58% de la població ocupada; la població ocupada en el sector
industrial, el sector secundari, està en el 6,78%; en la construcció, 11,54%; i el terciari, el 79,10%.
Estem davant, doncs, d’una economia fortament terciaritzada on el pes dels altres sectors
econòmics és molt més petit, tot i que la construcció, tot i que ha patit una crisi molt forta, segueix
presentant unes xifres d’ocupació en termes de pes sobre el total substancialment elevades. La
construcció, evidentment, és el sector que més ocupació ha restat en aquests darrers anys i
només cal verificar com ha evolucionat el nombre d’habitatges iniciats i acabats en el municipi,
d’un nivell de 409 habitatges iniciats al 2007 en tenim 15 l’any 2017, són les darreres xifres anuals
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que tenim d’activitat en el sector residencial i de 1.133 habitatges acabats al 2007, en tenim
només un l’any 2017, d’acord amb les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. El
sector terciari que és el que abasta el gruix de la població ocupada es concentra sobretot en el
que és el comerç, l’hostaleria i les activitats administratives i auxiliars que són...tenen cadascuna
respectivament gairebé el 13% de l’ocupació, l’hostaleria, el 38,4% i les activitats administratives
i auxiliars, un 6,72%. Aquestes són dades del segon trimestre de l’any 2018 que és el punt més
àlgid de la temporada turística. La forta dependència de la població ocupada del sector de
l’hostaleria condiciona l’estabilitat de les rendes al municipi, atès al fort comportament derivat de
l’estacionalitat que esdevé característica fonamental d’aquesta branca d’activitat econòmica a
les contrades tarragonines, sobretot a la Costa Daurada. Així, tots els esforços, allargament de
la temporada i la focalització vers un model de major presència recorrent de potencials visitants
com és el turisme residencial, l’activitat segueix concentrant-se els mesos d’estiu i a la Setmana
Santa, la qual cosa afecta significativament l’estabilitat de la corba d’ocupació. L’activitat derivada
del turisme residencial esdevé en aquest cas un referent dins el sector terciari, atès que
l’extraordinari volum d’habitatges destinat a ús turístic, com es pot apreciar prenent com a
referència les dades del cens d’habitatges, evidencien un fortíssim creixement del parc
d’habitatges totals, que passa de l’any 91 de 8.025 a 14.050 de l’any 2011, sempre com dic
agafant com a referència el cens d’habitatges elaborat per l’INE i publicat IDESCAT que, com
vostès saben, s’elabora cada 10 anys i tocarà el proper l’any 2021. La importància dels habitatges
no principals destinats essencialment a la segona residència, al turisme residencial, no ha deixat
d’incrementar-se històricament tot i que a un ritme molt més moderat des de l’any 2008 la qual
cosa coincideix amb la crisi econòmica patida. Aquest fet constitueix una de les principals fonts
d’activitat del municipi, doncs influeix en la generació d’ocupació d’un gran nombre de subsectors
d’activitat com és el cas de la construcció, edificació, arranjament i millora d’habitatges, indústria,
arranjament i manteniment d’instal·lacions i elements d’immobilitzat, activitats immobiliàries i
d’altres. Tot plegat genera un significatiu volum d’activitat que es tradueix en una important
generació d’ocupació als mesos d’estiu i d’altres períodes vacacionals però que clarament
subjecta a una important estacionalitat com ja s’ha posat de manifest. L’activitat derivada del
turisme turístic només és comparable en termes quantitatius a la que generen els càmpings que
són els grans elements dinamitzadors de l’allotjament, perdó, estic passant...aquí tenen vostès
les magnituds més significatives que els hi hem posat...el gruix de la capacitat de l’allotjament
turístic es concentra al segment dels càmpings, llevat del turisme residencial, on també el nombre
de places és prou significatiu, estem parlant de set establiments amb 11.838 places, set hotels,
set establiments hotelers amb 852 places i quatre pensions amb 135 places d’acord amb
l’IDESCAT. Finalment, val a dir que el comportament del sector comercial resta molt condicionat
per la marxa de la temporada turística per la qual cosa cal recuperar els comentaris que
pertoquen al sector de l’hostaleria en matèria d‘estacionalitat. Globalment, Mont-roig del Camp
és un municipi on la mida del mercat de treball ha anat minvant progressivament des de l’inici de
la crisi econòmica del 2008 i on l’activitat econòmica resulta insuficient com per absorbir la
població potencialment activa. Contràriament, això és important, Mont-roig del Camp sí esdevé
un indret idoni per residir-hi atesa la presència de factors que ja estan esmentats (comunicacions,
disponibilitat de sol, preu d’habitatge, etcètera) i, sobretot, per l’existència d’uns equipaments i
infraestructures bàsiques que progressivament estan en procés de millora. Per tot plegat, Montroig del Camp es configura com un municipi residencial exportador de mà d’obra cap a altres
municipis veïns on l’atracció de nova activitat econòmica és un repte singularment complex llevat
de la vinculada amb el sector turístic però el seu punt fort rau en la possibilitat d’expandir el
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residencial tant permanent o habitual com el turístic. Davant d’aquesta caracterització
econòmica, la posició de l’Ajuntament condiciona de forma efectiva el disseny dels ingressos
municipals on el pes dels tributs vinculats a les activitats econòmiques és gairebé residual per
l’absència d’un teixit empresarial significatiu i la fiscalitat rau essencialment en la propietat
immobiliària. La condició de municipi costaner i turístic amb un gran nombre de segones
residències explica perfectament la tipologia dels ingressos municipals. En aquest sentit, l’IBI
esdevé una figura essencial i només de forma recurrent l’impost de construccions i instal·lacions
d’obres o la plusvàlua municipal, l’impost sobre l’increment del valor del terreny de naturalesa
urbana, presenten nivells de recaptació significatius. Per altra banda, és indiscutible que
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp com a agent econòmic, atès el limitat teixit productiu existent
al municipi, esdevé un factor o un actor de primer ordre i conseqüentment ha d’assumir el seu
protagonisme mitjançant la implementació de polítiques públiques de provisió de béns i serveis
de qualitat. Tanmateix, la seva capacitat, la de l’Ajuntament, per modificar l’estructura econòmica
del seu àmbit és prou limitada tot tenint en compte que no disposa d’instruments suficients com
per poder capgirar alguns dels problemes fonamentals que pateix el municipi com és l’atur,
l’estacionalitat cada cop més pronunciada de l’activitat turística, la pobresa en alguns àmbits, la
manca de dotació empresarial llevat del nucli de Mont-roig. L’Ajuntament, en canvi, compta amb
recursos suficients per endegar accions en matèria de millora de l’ocupació que administrades
amb cura poden tenir repercussions positives de caràcter puntual a mig termini. Igualment, amb
polítiques públiques encertades és possible millorar l’atractiu del municipi com a lloc per a
localitzar tant la residència habitual com la de tipus vacacional, el turisme residencial tot ampliant
la base fiscal i la demanda de serveis relacionats amb el sosteniment i la preservació dels
habitatges la qual cosa pot repercutir de forma molt positiva al desplegament de noves empreses
i amb l’augment de l’ocupació. Amb aquesta política general de millora dels serveis públics, de
dignificació dels diversos àmbits geogràfics que conformen el municipi i l’aposta per unes
infraestructures bàsiques de qualitat, Mont-roig del Camp pot esdevenir un indret creixentment
atractiu per a residir-hi o per passar els períodes de vacances o caps de setmana, tot dinamitzant
el comerç, l’hostaleria, i conseqüentment introduint un efecte tractor sobre l’economia local que
afectaria positivament a la resta de sectors que conformen el sector terciari, el sector serveis. La
dignificació dels espais públics en molts àmbits considerablement degradats per l’absència en el
seu dia d’una política rigorosa de provisió d’equipaments públics o l’adequat disseny de les
infraestructures bàsiques justifica els intensos esforços inversors que està realitzant
l’Ajuntament. Així, la millora del sistema viari amb la renovació general dels serveis, sanejament
i abastament d’aigua potable, altres serveis, dotació d’enllumenat públic de qualitat, la reforma
integral de determinades places, la renovació de mobiliari urbà o l’arranjament d’equipaments
municipals, esportius o culturals esdevé l’eina bàsica per impulsar la qualitat i esperonar l’atractiu
del municipi. Per aquesta raó, el volum d’inversions ha estat protagonista en aquest mandat i el
creixement el tenen vostès consignat i està sent força significatiu. Així, estem parlant de, amb
dades de les diverses liquidacions dels pressupostos respectius, de 2 milions invertits a l’any
2015, 2,3 milions invertits l’any 2016, 5,9 milions invertits al 2017 i amb una previsió d’inversió
tant contractada, executada com pendent d’execució del 2018 de 10,6 milions d’euros. Tot plegat,
parla de que en el període de 2015 al 2018 estaríem parlant d’un volum d’inversió de 20,8 milions
d’euros que s’acosta al rècord històric que es situa a l’any 2007-2010 que és de 23,4 milions
d’euros. Val a dir, però, per tant, que encara resta molt per fer però la trajectòria endegada rere
el procés de sanejament de l’Ajuntament dut a terme entre 2012 i 2015 ha permès recuperar la
dinàmica inversora que, com ja s’ha esmentat, es fonamenta en la millora decidida de la població
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de la provisió d’infraestructures bàsiques, només amb aquesta actuació d’evident esperonament
de l’atractiu del municipi serà possible trencar la dinàmica històrica possibilitant que cada cop
més nous residents puguin desplegar el seu projecte vital en un indret poc congestionat,
agradable i adequadament dotat amb serveis i béns de qualitat. No invertir en la millora de les
infraestructures bàsiques no és hores d’ara per nosaltres, per l’equip de govern, una opció
acceptable doncs pot suposar la pèrdua d’una oportunitat històrica per acostar-se al
posicionament que ostenten altres municipis de la Costa Daurada com Cambrils, Salou o Vilaseca. Per aquesta raó, és responsabilitat de l’actual consistori i dels que vindran redreçar una
negativa percepció que pugui alterar eventualment el creixement demogràfic del municipi
apostant per promoure equipaments i infraestructures de qualitat. La inversió en infraestructures
bàsiques és hores d’ara la millor eina per aconseguir que el municipi reprengui el dinamisme
demogràfic que va perdre l’any 2013 i, simultàniament, esperonar l’activitat econòmica vinculada
amb la construcció i l’activitat residencial com a font estable d’ocupació. Per altra banda, el repte
de diversificar el teixit productiu segueix sent l’element essencial per la qual cosa també cal seguir
reforçant les polítiques de promoció econòmica i de suport a l’emprenedoria. En qualsevol cas,
els reptes hi són i no és raonable esperar que problemes que s’arrosseguen des de fa dècades i
que només el creixement puntual de la construcció ha pogut amagar a determinades conjuntures
econòmiques expansives tot plegat en termes d’ocupació es pugui solucionar amb el pressupost
municipal d’un sol exercici o fins i tot d’un sol mandat. Igualment, les iniciatives en matèria de sol
empresarial, polígons industrials, són de difícil concreció hores d’ara atès l’ingent volum de
recursos necessaris i la manca de demanda existent tot tenint en compte que els municipis del
voltant disposen d’una amplia oferta de sol empresarial amb espais de primera categoria que,
tanmateix, resten buits. La recerca d’actors i operadors econòmiques que puguin aportar activitat
és un fet necessari que el pressupost ha de suportar tot millorant la dotació de les partides
vinculades a la dinamització econòmica, foment de l’ocupació i al suport a l’emprenedoria com ja
s’ha esmentat. Per no cansar-los, que ja ho esteu però...són els pressupostos que hem de fer...us
heu adormit ja? Va bé doncs. Aquí teniu les principals xifres del pressupost posades d’una forma
prou gràfica, estem parlant d’un pressupost per l’any 2019 de 20,4 milions d’euros. Es contrau
respecte al de l’exercici anterior en 4,56%, això té una explicació molt clara que és el canvi...el
criteri adoptat de no quantificar inversions tenint en compte que les que es localitzen al
pressupost per import de 338.780 euros són inversions de fàcil realització i que resten finançades
amb recursos ordinaris i això és un element que permetrà el seu ràpid desplegament en l’exercici
2019. Les inversions que resten encara pendents d’execució són 5,3 milions d’euros que estan
en marxa i que se substanciaran previsiblement en el primer trimestre del 2019. El plantejament
que s’ha adoptat també és intentar tancar un cicle pressupostari que és el que ve determinat pel
mandat. L’esforç inversor més important s’ha materialitzat l’any 2018 per la qual cosa es
considerava raonable que a l’any 2019 es fes un esforç de tancament, de cloure aquest cicle
pressupostari i que, en tot cas, el nou consistori que surti de les properes eleccions municipals
pugui dissenyar el seu programa o la seva política d’inversions estant perfectament deslliurat
dels compromisos adquirits per l’actual equip de govern. En aquest sentit, s’ha estat molt
conservador amb el disseny dels ingressos, com sempre s’és, els capítols d’ingressos resten
quantificats pel 2019 amb el màxim nivell de prudència, com sempre es fa, tot prenent com a
referència els xifres que se’n derivin dels estats de l’execució. Val a dir en aquest cas que, fins i
tot, s’ha estat prou conservador perquè si vostès analitzen l’evolució de les previsions de
tancament amb l’IBI rústica, amb l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, és a dir, la plusvàlua, i amb l’ICIO, s’ha pressupostat per l’any 2019 per sota de la previsió
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de tancament del 2018 tot tenint en compte o tot prenent en consideració que pot haver-hi
components puntuals que desvirtuen els nivells de liquidació o de drets reconeguts i que, per
tant, puguin afectar la solvència pressupostària de l’estat d’ingressos per l’any 2019. Per tant,
hem anat per sota en moltes figures impositives, per sota de les figures de tancament de l’any
18. Com sempre, els impostos que més pesen són l’IBI, que és la part fonamental del
finançament de l’activitat de l’Ajuntament, i amb menys mesura la plusvàlua municipal i, a molta
més distància, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i l’ICIO que, com ja hem anat
esmentant exercici rere exercici, li costa molt recuperar-se atesa la baixa activitat del sector de
la construcció. Com a complement i sempre, cada any, ho adjuntem podem verificar que...a veure
si ho trobo...que la pressió fiscal que suporten els principals...si no ho tenen aquí, ho tenen a la
Memòria, es manté en les xifres habituals. Hem agafat, com sempre, una mostra de municipis
costaners, bàsicament el Vendrell, Calafell, Reus, Tarragona (Reus, no costaner però sí capital
de comarca), Torredembarra, Cambrils, Vila-seca, Mont-roig i Salou. El tipus general de
gravamen de l’IBI és el segon de tota mostra amb el 0,7394%. Només hi ha un municipi que el
té més baix que és Salou amb 0,706. Amb la comparativa de pressió fiscal, l’impost de tracció
mecànica sempre agafem el segment de vehicles utilitaris, “caballaje” de 8 a 11,9 cavalls fiscals.
Mont-roig és el segon municipi, també, que menys pressió fiscal té amb aquest impost amb 63,08
euros. Si s’agafa com a referència el tipus d’ICIO, estem en el promig de Calafell, Salou, Vendrell,
Vila-seca o Cambrils, amb el 4%. Si s’agafa el percentatge sobre el valor dels terrenys d’1 a 5
anys amb la plusvàlua municipal, estem al mig de la taula entre Cambrils i Reus. Si s’agafa el
coeficient màxim de l’IAE, estem els tercers per la cua, només Torredembarra i Cambrils el tenen
més baix el coeficient màxim. En definitiva, continuïtat amb els ingressos. Pel que fa a les
despeses...aquí tenen vostès la comparativa de pressió fiscal de l’IAE, per exemple. Pel que fa
a les despeses, es torna a pressupostar amb una considerable moderació, només es té en
compte, ja hi havia un compromís signat d’increment del 2,25% de les retribucions públiques que
es substanciarà properament, d’acord amb les notícies que tenim, per l’aplicació via Reial Decret
d’aquest augment. El capítol, en total, creix el 4,9% que contempla aquest 2,25% de l’augment
de les retribucions més els esllavissaments que són normals i la normalització d’algunes places
que estaven en règim de programa o interinatge. Presentem una contenció raonable del capítol
2 que bàsicament creix amb un 4,18% però, tenint en compte que hi ha una partida de 200.000
euros, que és l’execució d’una sentència que encara no se’ns ha demanat aquesta execució, que
l’any passat es va finançar amb recursos ordinaris a fi efecte de que en qualsevol moment, si el
jutjat emet providència al respecte, la puguem endegar de la forma més ràpida possible. Limitat
augment, una gran disciplina que ha manifestat també Nostreserveis amb un increment del
3,53%. Reducció de les inversions, les inversions que es comptabilitzen són aquests 338.000
euros, per tant, hi ha una contracció del 84,29%, són inversions, s’ha adoptat un criteri
d’oportunitat i s’ha fet un exercici de realisme i s’ha decidit que s’ha de tancar el període
pressupostari relatiu en aquest mandat i que el nou consistori endegui el que consideri més
oportú. Si l’anàlisi es realitza per programes, enlloc de per grans magnituds econòmiques, les
reduccions que es poden palesar, simplement, venen determinades per l’eliminació d’importants
paquets d’inversió. Així, per exemple, poden trobar que el Pla de Barris baixa, Via Pública també
baixa, per què? Perquè moltes inversions no s’han consignat inversions i amb aquest càlcul, amb
aquesta presentació, estan inclosa tant la despesa corrent com la inversió. Pel que fa a
l’endeutament, dir que les dinàmiques inversores endegades per l’Ajuntament han obligat a
apel·lar al creixement de l’endeutament financer per la qual cosa el volum de deute viu ha
mantingut una trajectòria ascendent. Tanmateix, les dinàmiques d’amortització de deute fan que,
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per altra banda, les reduccions de capital pendent siguin prou significatives. Així, l’amortització
de capital anual de deute financer situarà l’any 2019 en zero...2,1 milions d’euros, capítol 9 de
despeses. L’estructura dissenyada dels pressupostos per l’any 2019 possibilita l’absorció
ordenada de l’endeutament assolit per la qual cosa, si la despesa ordinària es desplega amb
normalitat i si els ingressos evolucionen d’acord amb les previsions, el compliment dels
compromisos resta prou garantit. Des d’una altra perspectiva, cal tenir en compte que la tipologia
de l’endeutament de l’Ajuntament permet una moderada immunització vers a possibles pujades
dels tipus d’interès atès que el 57,24% del deute viu es troba a tipus fix. El nivell d’endeutament
per habitants es troba en nivells perfectament suportables i amplament homologables amb els
municipis veïns tal i com es demostra amb els quadres que s’adjunten on el nivell d’endeutament
és de 794,6 euros per sota del de Cambrils (894), Torredembarra (947), Tarragona (1.118),
Calafell (1.242), Vendrell (1.668). Per altra banda, el rati d’endeutament previst pel pressupost
de l’exercici 2019 es situa en el 64,12%. Aquest nivell resulta especialment còmode tenint en
compte que el gruix de les inversions ja han estat planificades i dotades i que les necessitat
d’endeutament addicional esdevenen gairebé residuals, al menys en aquest mandat. És
perfectament possible, per tant, reprendre en el futur una tendència clarament baixista del nivell
d’endeutament o si més no tenir la garantia de que es podran finançar amb molta tranquil·litat
nous programes d’inversió. Acabo. Conclusions. El pressupost de 2019 clou un mandat
caracteritzat pel desplegament d’una forta dinàmica inversora en el context del manteniment
d’una notable ortodòxia en el disseny i execució dels comptes. Així, tots els indicadors principals
(estalvi net, resultat pressupostari, romanent de tresoreria, període mig de pagament a
proveïdors o rati d’endeutament) s’han mantingut en positiu en tot moment —quan parlo en
positiu, s’ha mantingut en els nivells previstos legalment— la qual cosa reflexa un desplegament
diligent dels pressupostos aprovats entre 2016 i 2018, tot continuant amb la mateixa tendència
endegada al mandat anterior 2011-2015. Les úniques desviacions puntuals han estat motivades
pel compliment de la regla de la despesa i del principi d’estabilitat pressupostària en motiu de
l’aprovació d’un ambiciós paquet d’inversions a la tardor del 2017 que, com és natural, va
provocar desequilibris puntuals que han estat immediatament corregits mitjançant la posada en
marxa d’un pla econòmic-financer. Se’n recorden, vam aprovar a l’octubre del 2017 el gran
paquet inversor que contemplava el desplegament del Pla de Barris, bàsicament, entre altres
elements d’inversió, i aquest desequilibri natural provocat per aquesta actuació va ser corregit
amb el Pla econòmic-financer que van aprovar aquest mateix any i que és el que preveu la llei
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. De fet i en alguns casos, determinades
partides contemplades als pressupostos pel 2019 resten per sota dels objectius recollits al
document de referència, doncs no es contempla cap operació d’endeutament a llarg termini per
a finançar inversions addicionals quan aquest fet estava perfectament previst. Per tant, es tracta
d’uns pressupostos confeccionats sota unes clares premisses d’equilibri i ortodòxia. Així, els
ingressos pressupostaris van en la línia o, fins i tot, per sota dels drets reconeguts al 2018, les
previsions de tancament que els esmentava abans, d’acord amb les dades de novembre del
present exercici que és quan es van elaborar aquest expedient, òbviament, obviant qualsevol
element que no estigui estrictament justificat i sempre disposant d’una evidència documental
contrastada. Les despeses s’han pressupostat tot considerant les necessitats reals sense deixar
cap marge a un increment injustificat de l’esforç fiscal. L’aplicació dels criteris d’ortodòxia
esmentats ha conduit a l’aprovació d’una proposta de pressupost que compleix amb totes les
exigències legals en matèria d’equilibri, d’estabilitat i de sostenibilitat financera. La factibilitat per
redreçar els eventuals desequilibris que puguin sorgir és prou evident atesa la fortalesa dels
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principals indicadors i la pròpia estructura dels ingressos on el pes dels de tipus recurrent esdevé
determinant, bàsicament l’IBI o la participació de tributs de l’estat o l’impost sobre els vehicles de
tracció mecànica. En aquest sentit, els pressupostos de 2019 incorporen un superàvit implícit de
0,5 milions d’euros, atès que amb recursos ordinaris es financen inversions per un import de 0,34
milions d’euros i l’execució d’una sentència judicial amb un impacte de 0,2 milions d’euros i que
a l’exercici anterior va ser finançada amb recursos extraordinaris. La fortalesa dels pressupostos
del 2019 és, doncs, inqüestionable tot mantenint els criteris que han vertebrat la redacció dels
anteriors des de 2011. Evidentment, existeixen riscos que cal tenir present però el seu impacte
pot o relativitzar-se o assimilar-se en cas d’eventual materialització. Entre aquests riscos cal
ressaltar la situació política general que pot afectar des de la demanda agregada i, per tant, el
resultat de la recaptació dels principals tributs fins al desplegament de la normativa legal vigent,
és a dir, la incertesa normativa. L’evolució —ja acabo, eh! Ja acabo— l’evolució dels tipus
d’interès, tot i que torna a allunyar-se una eventual pujada de l’EURIBOR atès que el ritme de
creixement de les economies europees torna a restar clarament per sota del seu potencial i que
el Banc Central Europeu manifesta la voluntat de continuar sostenint una política monetària
clarament acomodatícia. I, finalment, la incertesa derivada del tractament legislatiu d’alguns
tributs com la plusvàlua municipal, atès que encara resta per concretar la redacció definitiva del
nou text articulat que ha de recollir la Ley de Haciendas Locales. Globalment, aquests
pressupostos tanquen un gran cicle inserit en un context de crisi econòmica fins al període 20142015 i una recuperació molt marginal que no ha incidit suficientment en l’ampliació del teixit
econòmic del municipi. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha pogut trobar
una línia d’estabilitat en matèria pressupostària tot afrontant un complex procés de sanejament
fins l’any 2015 i una significativa dinàmica expansiva de la despesa, sobretot, de la inversió a
partir de 2016, sense comprometre la seva estabilitat, assolint un desplegament normalitzat de
les polítiques fiscals, obtenint la necessària autonomia financera vers l’evolució de la conjuntura
econòmica. Aquest fet assegura un futur raonablement estable en la línia d’altres consistoris de
la zona on el teixit econòmic és més ampli i la base fiscal més profunda. Gràcies.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, Sr. Regidor. Donaríem pas als grups que vulguin fer intervencions.
Per part de la FIC?
Sr. Aragonès: Bé, aquests pressupostos, tècnicament i amb la teva explicació, estan ben
confeccionats però evidentment que no són els nostres, no hi hem participat. Podríem abstenirnos, per exemple. Votar-hi en contra no podem perquè, clar, hi ha partides, com és la massa
salarial, els treballadors o un edifici social per Mont-roig, clar, tampoc hi podrem votar en contra.
Per tant, després d’una profunda no petita reflexió, nosaltres hi votarem a favor. Ara, a mi,
personalment, quan has fet l’explicació de l’economia del municipi, m’haguera agradat més que
l’haguessis aprofundit més, aquesta i que, quan ens busques el tema fiscal amb els pobles veïns,
clar, una cosa és la càrrega fiscal i l’altra és els serveis que presten els municipis veïns,
equipaments que possiblement Mont-roig del Camp no té. Per tant, clar, no solament és dir com
estem amb Reus i Cambrils, sinó com estem en equipaments també i en serveis. I després
m’haguera agradat que haguessis...quan parles de l’economia del municipi, de dir cap on pot
anar el municipi per tenir més turisme fora del juliol i l’agost o el tema industrial. Nosaltres
disposem d’uns terrenys anomenats Gurugú, importants, que per les seves característiques
d’ubicació, de serveis (passa el gas, passa l’aigua), el tren també hi passa a prop... I, llavors,
massa d’acord en que hi ha saturació de terrenys industrials no hi estic d’acord totalment. Tu
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pertanys o participes en una entitat empresarial que pots tenir moltes més dades que jo. Jo
considero que en aquests moments hi ha una demanda d’instal·lacions industrials perquè, clar,
evidentment, igual que tot, evoluciona, que molts polígons industrials no poden donar resposta.
Per exemple, pel tema de logística que ha canviat molt, se’n necessiten de polígons industrials
on l’alçada sigui molt més alta de la que tenim. Jo crec que seria interessant, i el municipi de
Mont-roig crec que ho necessita i tu allà on estàs ho pots fer, quin tipus de demanada
d’instal·lacions industrials, els polígons que tenim al nostre entorn, inclús més lluny, no poden
donar resposta i nosaltres podríem estudiar i si s’abordés al pròxim mandat la revisió del Pla
General, que jo crec que és necessari, quin tipus de polígon industrial podríem fer al Gurugú que
hi ha una demanda que els demés polígons no li poden donar resposta avui. I, llavors, en ves
d’anar a competir, poder entrar en un mercat d’unes característiques que a mi em consta que hi
són, i tu ho saps millor que jo, que podríem anar a dir...aquella empresa que se’n va, què sé jo!,
a Cambrils o se’n va a Valls sinó buscar aquella empresa que no troba resposta en aquests
polígons i nosaltres poder-los donar resposta. I, quant al turisme, també m’haguera agradat que
haguessis donat més profunditat en quina incidència tenim i quins mercats podem tindre a Montroig. Per exemple, per la recollida d’escombraries i el consum de l’aigua podríem saber com va
la temporada turística, eh, Yolanda? I llavors podríem saber quina incidència hi ha, per exemple,
al municipi de Mont-roig segons els [Inaudible 41:15] Alemanya en quina època, que tots tenen
diferent època de vacances, té pel nostre municipi i això ens serviria per saber on fem o on
gastem el diners d’inversió de promoció, en quins llocs, i quins mercats tenim pel mes de, per
exemple, setembre-octubre. I aquí jo crec que és on nosaltres hauríem de procurar fer incidència
perquè això ja és una realitat, no hem d’anar a inventar res. Nosaltres, per exemple, a l’octubre
tenim el mercat de Suïssa, tenim un mercat de que fan vacances a Alemanya, que jo crec que
es podria treballar més i allargar la temporada seria interessant. Per tant, jo des de la FIC,
t’agrairíem, a l’equip de govern però a tu personalment ja que portes el tema econòmic que
estudiéssiu les possibilitats de cap on pot anar el municipi i, en aquest cas, el nucli de Mont-roig
que és el que queda més estancat amb agricultura pràcticament, perquè Miami té més de serveis,
quina resposta podria donar el nostre municipi als terrenys que tenim al Gurugú. Res més.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Aragonès. Primer, agrair-li la confiança que ens fa al govern per votar
a favor l’expedient de pressupostos, de veritat, li agraeixo públicament i que vostè ho faci té un
plus perquè vostè té una extraordinària experiència en el món municipal i vol dir que sota els
seus ulls experts passen un bon examen, li agraeixo molt. Comparteixo pràcticament la totalitat
de les afirmacions que ha fet vostè. Aquest municipi té una assignatura pendent que és veure
què és el que ha de ser de gran. Jo crec que tots plegats sabem com ha d’anar el futur, no, perdó,
hem de determinar com ha d’anar el futur, hem de determinar quines han de ser el veritable punt
de sortida de l‘economia perquè ha estat molt vinculat al sector de la construcció i el sector de la
construcció té una capacitat que és la que és i tots coneixem i que, evidentment, tenim uns actius
que poden fer, són essencials per seguir desenvolupant el sector turístic i també aprofitar, com
vostè ha esmentat, Els Comellarets, el Gurugú, com un punt de generació d’ocupació i de base
fiscal. Si allò s’arriba a urbanitzar i allò es posa en marxa, de ben segur que podríem trobar-nos
amb una forta diversificació d’ingressos municipals. Allà podríem tenir més IBI però ja no
residencial sinó IBI empresarial que és prou important, podríem tenir IAE, pràcticament no en
tenim d’IAE, i això és una gran diferència que tenen, per exemple, amb municipis veïns, ja no em
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comparo amb Vandellós-Hospitalet perquè és un altre món però sí que em comparo amb
Cambrils o Vila-seca o, fins i tot, Salou té un gran volum d’IAE derivat dels establiments hotelers
o del [Inaudible 44:25]. Per tant, aquí s’haurà de fer un esforç de reflexió que estic d’acord amb
vostè en fer-lo i també en que vostè ens pugui aportar, com ha fet ara amb aquestes pinzellades,
la seva contribució que considero d’un alt valor afegit. Gràcies, en qualsevol cas, per la seva
intervenció i el seu posicionament.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup de Ciudadanos.
Sr. Velasco: Buenos días a todos. Viendo el presupuesto municipal, lo primero, agradecerle la
reunión que tuvimos para resolver dudas y para recoger información, sobre todo para justificar
un poco más nuestro sentido de voto. Yo tengo que comentarle que estoy un poco en la línea
del Sr. Aragonès, técnicamente están bien, bueno, el problema que vemos nosotros, por ejemplo,
en el tema de inversiones, no me quedan muy claras y me gustaría hacer la pregunta. En el tema
del estado de provisiones de movimiento de situación de deuda para el ejercicio 2019, tenemos
en este caso el expediente sobre el Banco Sabadell que son unos 276.000, perdón, 201.000
euros, lo tengo aquí que se me ha movido, sí, doscientos y pico mil euros, están aquí, ¿sí? Vale.
Tenemos inversiones de trescientos cuarenta y pico mil euros, ¿verdad? Las inversiones, muy
bien. Suponiendo que nos quieran ejecutar esta sentencia, ¿ya nos está poniendo en riesgo las
inversiones? Esa es una y, como le voy a hacer la siguiente… Luego, este Equipo de Gobierno
ha basado sus inversiones y su estabilidad casi de un futuro en una venta de parcelas que, si no
me equivoco, a día 17 de noviembre ya se ha acabado el que las personas puedan promocionar.
Me gustaría saber si esto condicionará también en futuro en este presupuesto todo este riesgo.
Luego, ¿qué nos [Inaudible 46:42]? Nosotros no estamos de acuerdo porque en los sucesivos
años, algo que nos ha llamado mucho la atención es que se hace mucha modificación de
créditos. Nosotros apoyamos un presupuesto al principio, que es un presupuesto inicial, pero
luego acabamos con un presupuesto final que se ve bastante modificado. En eso no estamos de
acuerdo. Me gustaría que me contestaría ahora. Sí.
Sr. Gallardo: Sentencia. La sentencia, como usted sabe, es una sentencia judicial derivada de
un tema de una licencia urbanística, una licencia urbanística, creo, que es del mandato, si no me
equivoco, del 3 al 7, si no me equivoco es del 3 al 7. Esta sentencia fue impugnada y han
condenado al Ayuntamiento, estas cosas pasan, estas cosas pasan. La sentencia, el año pasado,
en el expediente de presupuesto del 2018, se financió con recursos extraordinarios.
Sr. Pérez: Perdón, Juan. Una sentencia que en primera instancia ganó el Ayuntamiento, lo que
pasa que luego recurrieron y allí perdimos.
Sr. Gallardo: Sentencias tendremos a favor y en contra pero eso es un tema que creo que no es
objeto del debate presupuestario, la sentencia está allí y las sentencias judiciales hay que
cumplirlas. Entonces, la sentencia, como muy bien ha indicado el concejal de Urbanismo, fue
favorable en primera instancia al Ayuntamiento y, en segunda y definitiva instancia, fue
desfavorable. Entonces, esta sentencia ha tenido…es firme pero está en algo parecido, que no
exactamente así, como un incidente de ejecución, es decir, la parte demandante, la parte actora,
no se pone de acuerdo con el propio…cómo tiene que ejecutarse esta sentencia teniendo en
cuenta que ya el Ayuntamiento ha presentado un plan para ejecutarla. Está en algo parecido, no
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es formalmente un incidente de ejecución de sentencia, pero es algo parecido. Entonces,
mientras ha estado en esta situación, hemos estado cómodos teniéndola financiada con recursos
extraordinarios porque sabíamos que el tema podía tardar un poco en concretarse. Sin embargo,
nuestros letrados nos han indicado, que les consultamos con motivo de la confección del
presupuesto al letrado que nos ha llevado el tema judicial, nos dijo que él pensaba, su opinión
profesional era que la ejecución de esta sentencia era inminente, con lo cual ¿qué hemos hecho?
En lugar de financiarla con recursos extraordinarios, la hemos financiado con recursos ordinarios,
es decir, con la propia actividad que genera el Ayuntamiento, con lo cual tenemos perfecta
capacidad para dar respuesta al juzgado en caso de que se nos requiera su ejecución porque, si
no se hiciera, podríamos entrar en desacato y eso es un delito y eso no lo podemos hacer. Por
lo tanto, hemos adoptado una medida de mucha mayor ortodoxia y ahora podemos ejecutar la
sentencia con toda tranquilidad. Sí, sí. Siguiente tema: ¿Condiciona las inversiones? No porque
está ya financiada, está financiada, la sentencia está financiada. No hay problema. La
financiación de las inversiones. Las inversiones que se incluyen en el presupuesto 2019 se
financian con los ingresos del 2019 de carácter ordinario, no se recurre al crédito ni a la venta de
parcelas. ¿Qué ocurre con las inversiones pendientes de ejecución (que algunas están
financiadas con venta de parcelas, enajenación de patrimonio)? Bueno, aquí encontramos un
elemento bastante variopinto. Algunas, como por ejemplo la reforma de la piscina, la hemos
incorporado a este presupuesto para financiarla con recursos ordinarios, de tal forma que se
podrá ejecutar con normalidad. Otras las hemos dejado pendientes porque formalmente, cuando
estábamos redactando el presupuesto, el expediente de enajenación de patrimonio no se había
cerrado, por lo tanto, cuando se elaboró el expediente de presupuestos no había capacidad para
decir si habría o no alguna enajenación de patrimonio que pudiera financiar alguna de las
inversiones. Y está…me imagino que usted está pensando en el centro sociocultural de Montroig que estaba financiado, que por un importe de inversión de 1 millón de euros, estaba
financiado 400.000 por crédito que ya se ha pedido, que ya está en la caja del Ayuntamiento y
600.000 con venta o enajenación de patrimonio. Como, a la fecha de redacción del presupuesto
y yo, además, todavía formalmente no tengo constancia de cómo ha finalizado este expediente
de venta de parcelas, lo que hemos elaborado es un plan B. Si no se vende ninguna parcela, si
no se vende ningún elemento patrimonial, quedarían pendientes por financiar de este
equipamiento sociocultural 600.000 euros. Si usted se acuerda, en el plan económico-financiero
que aprobamos este año, en el PEF, con motivo del desequilibrio que había surgido tras la
aprobación del expediente de modificación de créditos de octubre de 2017 donde se incluía,
entre otras cuestiones, el Pla de Barris y el centro sociocultural ahí podíamos solicitar o nos
marcamos, lo aprobamos, incorporando la solicitud de una operación de crédito de hasta 660.000
euros que se distribuían en 0,33 millones de euros en 2018 y 0,34 millones de euros en 2019.
No se realizó esta operación de crédito en 2018 y no se ha presupuestado en 2019 pero eso no
quita que, una vez dispongamos de la liquidación en marzo de 2019 sobre el presupuesto del 18,
con la liquidación en la mano podamos traer a este pleno un expediente de modificación de
créditos por 600.000 euros recurriendo a ese endeudamiento que teníamos autorizado dentro
del Plan económico-financiero y completar la financiación del equipamiento sociocultural de tal
forma que, además, si cumplimos ratios, como estamos por debajo del 75% de endeudamiento
y tenemos resultados, remanente, periodo medio de pago y ahorro neto en positivo, sin pedir
autorización presumiblemente a la Generalitat que es el órgano de tutela, podamos proceder,
una vez sea firme ese expediente de modificación de créditos que traeríamos en marzo, en abril
se pueda licitar el concurso de construcción de ese equipamiento sociocultural y que, por tanto,
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quede dentro de este mandato perfectamente financiado, licitado y, posiblemente, hasta
adjudicado. Por lo tanto, hay un plan B para realizar esta inversión que, además, repito, está
amparada por el Plan económico-financiero. Por lo tanto, no padezca por este tema porque está
previsto. Está previsto. Si se vende alguna parcela, que yo no tengo constancia formal de que
esto se vaya a hacer, se podrá financiar con la venta de parcelas. Pero piense, además, que es
perfectamente posible hacerlo porque la liquidación, presumiblemente, arrojará resultados
positivos, no se nos va a demorar porque no necesitamos solicitar autorización porque estamos
en ratios, estamos en niveles, y podemos, simultáneamente al momento en que se dé cuenta de
la liquidación en marzo de 2019, construir, generar este crédito extraordinario y cambiar la
financiación del equipamiento sociocultural. Recurriendo, y ahora voy al tercer tema, a una
modificación de crédito, pues, claro. A ver, las modificaciones de crédito son unos instrumentos
perfectamente previstos por la Ley de Haciendas Locales y es normal que un Ayuntamiento que
tiene 23 millones de presupuesto vayan surgiendo elementos que eventualmente pueden
condicionar cambios en las prioridades de cualquier Equipo de Gobierno, por ejemplo, este que
le acabo de citar. Usted cree que sería…pudiendo contratar este préstamo de 660.000 euros,
¿dejar sin financiar este equipamiento sociocultural que es un compromiso, yo creo, que de todo
este consistorio? Yo creo que, pudiéndolo hacer, sería un error no hacerlo teniendo la liquidación
en términos favorables y con un nivel de endeudamiento del 64,12. Está tan pensada la solución
de referencia que el nivel de endeudamiento que resultaría de contratar este préstamo adicional,
una vez fuera firme el expediente de modificación de créditos de marzo de 2019, se nos iría al
67,63% con lo cual seguiría estando perfectamente dentro de los niveles, no ya del 110% que
marca la Ley de Haciendas Locales, sino los niveles del 75 que le recuerdo que es un nivel el
cual simplemente se pide al Ayuntamiento que solicite autorización a su órgano de tutela. En el
caso de Cataluña, la tutela de los ayuntamientos y entes locales lo tiene la Generalitat de
Cataluña. Por tanto, no ha de haber ningún problema en financiar adecuadamente el centro
sociocultural que tiene que desplegarse en el núcleo de Mont-roig. El resto de las inversiones,
todo lo que es Pla de Barris, esto está en ejecución, o sea, esto no hay ningún problema, el
crédito está, la subvención está pendiente, la primera certificación a la Generalitat fue enviada
en septiembre, la primera ventana de análisis de certificaciones ya se envió, por tanto, todo el
grueso de las inversiones del Pla de Barris está perfectamente financiado, están los recursos
porque ya se previeron en su momento, por tanto, lo que puede quedar fuera de ejecución entre
este posible expediente de modificación de créditos que se realizaría para terminar lo que
creemos que es fundamental, que es el equipamiento sociocultural, y algunos elementos,
algunas inversiones de menor entidad que se han trasladado al ordinario, entendemos que este
tema quedará perfectamente cubierto en su momento. Por tanto, no se nos plantea ninguna
urgencia ni ninguna situación de alarma al respecto, ¿de acuerdo?
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Gallardo. ¿Sí?
Sr. Velasco: Sí, con lo cual la reflexión que hago es que empezamos con una modificación de
créditos el año…
Sr. Alcalde: Sí, sí. Y, si es necesario, en el Pleno de enero haríamos otra, si el Equipo de
Gobierno considera que se tiene que hacer, la haremos, sí, si es necesario, sí pero es que no
estamos haciendo nada extraño, ni nada raro. Hacemos unas previsiones, igual que en cualquier
economía familiar, usted a principio de año seguramente hace unas previsiones, por el camino
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las cosas no salen como se prevén. Es un presupuesto, se presupone que las cosas irán de una
cierta manera pero sí, nos lo permite la ley, no es nada que esté fuera de lo normal en una
administración, como ha explicado el regidor, que maneja 23, 20 millones de presupuesto.
Sr. Gallardo: Sr. Alcalde, si me permite…No, le permito poco. Es que tendremos que
forzosamente empezar por un expediente de modificación de créditos porque no se olvide que
hemos de incorporar los remanentes. Las inversiones no ejecutadas se tienen que incorporar al
presupuesto vigente. Una cosa es el presupuesto del 19 y otra cosa es lo que queda pendiente
de ejecución de los presupuestos anteriores y el capítulo de las inversiones la ley lo prevé y es
necesario hacerlo porque si no quedarían…no estarían incorporadas.
Sr. Velasco: Sí, Sr. Alcalde, si yo lo único, como regidor, lo que he querido que me aclararía es
una pregunta para que nos aclaren las dudas, para eso estamos en este Pleno.
Sr. Alcalde: Sí pero en su exposición uno de los motivos por los cuales ha justificado que no dará
apoyo a estos presupuestos es que utilizamos el tema de la modificación del presupuesto y
simplemente yo le he aclarado. Usted ha hecho una pregunta, por lo tanto, sí, volveremos porque
si lo necesitamos hacer, lo volveremos a hacer.
Sr. Velasco: De acuerdo, de todas formes, para acabar de justificar mi sentido de voto, estoy
como el Sr. Regidor que son sus presupuestos. Tenemos claro que Ciudadanos, en este caso,
que siempre ha apoyado diferentes presupuestos, en este caso, por ejemplo, el Equipo de
Gobierno nunca ha querido tener en cuenta a la oposición ni a algunas propuestas que le hemos
hecho. Hemos intentado, sobre todo, lo que más nos ha preocupado a Ciudadanos es saber lo
que teníamos, lo que era beneficioso para nuestra población, los proyectos que verdaderamente
se necesitaban, pero en este caso que no vamos a votar estos presupuestos a favor, aun con
las explicaciones que nos han dado, creemos que desde Ciudadanos no lo votamos porque los
recursos no se pueden gestionar y obtener a partir de una, para nosotros que entendemos que
este municipio lleva tiempo con una alta presión fiscal que va en aumento y que repercute en el
endeudamiento y en los altos costes en servicios, últimamente, sin una calidad correcta o casi
sin calidad, como por ejemplo en la recogida de basuras y en la limpieza viaria, entre otras cosas.
Gracias.
Sr. Gallardo: Si me permite.
Sr. Alcalde: Brevemente, por favor.
Sr. Gallardo: Si me permite, es una opinión respetable, por supuesto, pero para financiar los
volúmenes de inversiones que se están desplegando es necesario tener los suficientes recursos
como para poder garantizar la devolución de los créditos. Por lo tanto, aquí estaríamos siempre
en la discusión de qué ponemos el huevo o la gallina. Primero hemos de tener la capacidad
financiera suficiente como para ir a los bancos, solicitar los créditos, realizar las obras, mejorar
la calidad de las infraestructuras y, en todo caso, posibilitar una dinamización de la actividad
económica que permita que nuestro municipio mejore en calidad de vida pero eso es una opinión,
como la suya, perfectamente respetable.
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Sr. Alcalde: Gracias. ¿Es todo? Per part del grup d’Esquerra.
Sra. Aragonès: Nosaltres, abans de justificar el nostre vot, voldríem plantejar unes qüestions molt
concretes i molt precises però que ens generen uns dubtes. Sobre els 30.000 euros que preveuen
en preus públics a la llar d’avis... Els hi faig la bateria i...
Sr. Gallardo: Com vulgui.
Sra. Aragonès: En tinc quatre o cinc. També ens agradaria saber com han fet el càlcul per
preveure un augment del 50% en multes i infraccions urbanístiques i un augment de 26.000 euros
en altres multes i sancions. La concessió administrativa en contraprestació del bar-piscina. La
concessió administrativa amb contractació per guinguetes a les platges amb import de 85.500
euros. Després, també comentar que entenem...és que buscàvem Joventut i no ho trobàvem
però ara hem vist que és perquè, suposo que per un error, hi ha dues vegades Cultura i no surt
la paraula Joventut, el regidor diu que sí. I l’última és una qüestió sobre l’ordenança que es va
aprovar al Ple de l’octubre passat referent a l’IBI de les famílies monoparentals que facilitava no
haver de renovar un any rere l’altre la seva situació, era per contrarestar si aquesta ordenança
es manté vigent després de l’exposició pública, és a dir, si realment les famílies monoparentals
estaran exemptes de renovar la seva documentació, és a dir, la seva situació i estaran exemptes
de pagar l’IBI al 2019.
Sr. Gallardo: Si em permet, li contesto. Sobre l’ordenança, hauria de mirar el redactat de
l’ordenança, no el tinc al cap ara. Lo que es va aprovar és una modificació de l’ordenança que
permetia eliminar la necessitar de tramitar recurrentment de forma anual la sol·licitud. Llavors,
no s’afectava la tipologia de deducció o bonificació que pogués haver-hi, l’únic que s’agilitzava el
tràmit. Ha esta publicada, si no m’equivoco, l’ordenança fa un parell de, una setmana
aproximadament, per tant, és vigent per l’any 2019 però no afectava cap tipologia de càlcul,
simplement afectava un requisit de tipus documental. Aquesta és l’aprovació que vam fer. Els
30.000 euros de la llar d’avis responen, això és un tema ja més...sí, jo li esmentaré en general,
si un cas, els regidors d’àrea afectats poden explicar-ho perquè ho sabran molt millor que jo. Els
30.000 euros de la llar d’avis és la incorporació a l’Ajuntament del bar de la llar d’avis, llavors,
s’incrementa la despesa i també s’incrementa fixe l’ingrés, l’ingrés que s’ha estimat és
pràcticament...és molt conservador en el sentit de que pràcticament el cost dels consumibles, la
beguda, etcètera és el que s’ha incorporat com a ingrés, és a dir, es planteja fins i tot una
comercialització sense cost que no serà així. Previsiblement, serà més elevada. Els increments
en sancions urbanístiques o d’activitat venen determinades de la posada en marxa, que ja està
en ple funcionament, de la Unitat de disciplina, la Unitat de disciplina està agilitzant el nombre
d’expedients que s’estan generant amb la qual cosa les previsions van per aquí i a més parteixen
de xifres força baixes. I, en tot cas, els altres temes de la Piscina i tal invito al regidor, el tema del
bar de la piscina en concret...era com s’havia determinat l’import? I les guinguetes.
Sr. Alcalde: Són previsions que es fan en funció dels altres anys. Lo de la piscina és un import
molt baix, entenc, perquè ara no el tinc jo en ment però és la concessió del bar de la piscina és
molt baixet i es fa en funció de l’històric. [Inaudible 01:06:08] Sí, es manté. 600 euros o una cosa
així. Després, el tema de les guinguetes, sí que hi ha un canvi respecte els anys anteriors però
l’import, abans estava dividit entre taxa i cànon i això s’acumula tot junt, s’unifica, per lo tant,
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l’import és el mateix, no varia perquè no hi ha previsió de treure més guinguetes. I crec que a
comentat també 26.000 euros de sancions, la Unitat de disciplina, no? [Inaudible 01:06:49]
Sr. Gallardo: Això està aquí. A veure, la posada en marxa de la Unitat de disciplina està
accelerant el nombre d’expedients, llavors, s’ha fet una projecció en base a les sancions promig
i al nombre d’expedients que s’estan fent i és el que se’ns ha comunicat des de la Unitat de
disciplina per incorporar-ho al pressupost.
Sra. Aragonès: Només dir que ens sembla un augment del 50%, que es prevegi un increment del
50% d’ingressos en concepte de multes i infraccions urbanístiques o és amb ànim recaptatori o
potser també hi hauria d’haver una alternativa que també això s’evités.
Sr. Alcalde: No hi ha cap ànim recaptatori, el que [Inaudible 01:07:35] Com ha explicat el regidor,
la unitat aquesta porta dos anys treballant, es va reforçar moltíssim, hi ha una problemàtica
evident en el nostre municipi en el qual molta gent fa construccions o fa modificacions dels seus
habitatges sense demanar el corresponent permís, a més a més de fer-ho fora de les ordenances
que tenim. Per lo tant, a més a més, s’ha reforçat el departament d’inspecció i el que es preveu
és que, donada la situació, que aquelles persones que no fan les coses bé, a més a més de...si
han de demanar al permís que demanin el permís, a més a més, si tenen una sanció perquè no
ho han fet bé se’ls hi ha d’aplicar.
Sr. Gallardo: També comentar que es parteix d’imports molt baixos, això no té cap pes
pràcticament en el volum d’ingressos de l’Ajuntament.
Sra. Aragonès: Sí però, bueno, és una mica contradictori que es reforci la unitat d’inspecció i que,
a la vegada, en prevegi que aquestes infraccions urbanístiques es continuïn duent a terme, a
més a més, augmentant.
Sr. Alcalde: No, o sigui, es reforça i es detecten més, es reforça el departament d’inspecció i es
detecten moltes més infraccions i, per lo tant, al detectar més infraccions, augmenten les
sancions que es recapten. O sigui, la funció de la inspecció no és tant d’anar a un lloc i dir
“escolta, això ho has fet mal, fes-ho...” bueno, si ho ha fet mal i ho pot reconduir, d’acord però si
ho ha fet mal, s’ha de fer una sanció i s’ha de tirar el que hagi fet malament.
Sra. Aragonès: Acabem de justificar el nostre vot, coincidint amb la línia...un any més l’oposició
no hem pogut participar en aquests pressupostos i ja saben que quan diem participar no ens
referim únicament que ens convidin a aclarir uns quants dubtes quan ja ho tenen tot fet sinó que
realment se’ns hi deixi participar. Esquerra Republicana tornem a demanar per quart any
consecutiu una partida amb participació ciutadana, per què no donem veu als veïns i veïnes
perquè puguem decidir en què ens volem gastar part, encara que sigui una partida petita, dels
nostres impostos. Aquests, doncs, per tant, són els seus pressupostos, no ens donen ni
representació ni veu on ens hagués agradat treballar-hi, no donen l’oportunitat a l’oposició
d’enriquir-lo positivament i el que fa és presentar un pressupost que sí que condicionarà sens
dubte la gestió política al proper govern municipal del 2019. Un pressupost amb un insignificant
9% d’inversió on es fa palès el creixement d’endeutament financer que només es podrà absorbir
si la despesa ordinària es desplega amb normalitat, tal com vostès afirmen a la Memòria. Per
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tant, a veure si hi ha sort. Un pressupost amb 12 milions d’endeutament viu. Afirmen que, cito,
paraules textuals, “és perfectament possible de reprendre la tendència baixista”, això sí, ho
carreguen, repeteixo, a les espatlles del nou govern que sorgirà el proper mes de maig i el
condicionen, a més a més, a no poder endegar en un futur una etapa expansiva de la despesa.
Per tant, moltíssimes gràcies per l’herència que deixaran. Esquerra Republicana no pot votar mai
a favor, no votarà mai a favor d’uns pressupostos que redueixen la partida de Serveis Socials,
també la d’Ensenyament, gairebé un 10%, Neteja viària, Joventut, en Via pública i espais públics,
en Turisme, sobretot destaca la reducció en mobiliari per a platges, i la forta reducció també a
Medi Ambient. I la gota que fa vessar el got, es redueixen 18.000 euros en la dinamització del
comerç, tant per publicitat i activitats culturals. Cap dotació per revitalitzar el nucli antic on es
concentren habitatges en ruïnes, senyalitzats ara, actualment, avui en dia, de qualsevol manera
amb el perill que això suposa i la imatge que donem de casa nostra. Una Memòria on únicament
es detalla un anàlisi del que hi ha, de la situació actual però cap proposta de com millorar el
nostre municipi. Comparen, a més, la pressió fiscal del nostre municipi amb poblacions que ens
doblen i tripliquen el nombre d’habitants i estan a mil anys llum de nosaltres respecte serveis i
infraestructures que ofereixen com és Cambrils i Torredembarra, i només pel fet de ser municipis
costaners,. L’impost de l’ICIO sobre construccions, instal·lacions i obres és singular ja que a
Mont-roig del Camp pagues més si vol fer qualsevol construcció que no pas a Cambrils,
Tarragona, Torredembarra o Reus. Anomenen uns riscos entre els quals es troba el que
anomenen la situació política general, sense apuntar-se ni més detalls ni justificar-ho amb cap ni
una sola xifra. Malgrat això, sí aquest any són molt més prudents respecte a l’escandalós anàlisi
que van fer l’any passat, al 2018, atribuint els seus fracassos de gestió a l’1 d’octubre, continuen
vinculant l’escenari polític català a les previsions econòmiques catastrofistes. No anomenen en
cap cas que realment el que condicionen els pressupostos dels nostres ajuntaments i és la
insuficiència financera provocada pel sistema de finançament local, els condicionants del
finançament concret dels municipis turístics, la llei d’estabilitat pressupostària i un llarg etcètera.
Un pressupost que segueix contemplant el càrrec de confiança, una proposta de relació de llocs
de treball que, per tant, inclou aquest càrrec de confiança, se l’equipara i, a més a més, supera
els drets d’un eventual a la resta de treballadors i treballadores que no ha passat cap procés de
selecció, contractat a dit. I, per tant, per tot lo exposat, Esquerra Republicana votarà en contra
d’aquests pressupostos perquè són uns pressupostos defensats per un equip de govern que no
es posa a la pell dels seus contribuents. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Bueno, jo li respondré, no sé si l’alcalde li voldrà fer algun
comentari, sí? A veure, quan comentàvem el tema de les multes, parlàvem de 18.000 euros, una
partida de 18.000 euros sobre un total de 20,3 milions d’euros del pressupost d’ingressos de
l’Ajuntament, és un tema bastant poc rellevant i, a més, prou justificat per la posada en marxa de
la Unitat de disciplina. Pel que ha dit, participació ciutadana. A veure, aquí hi ha opinions per tots
els gustos, el tema de la participació ciutadana s’està demostrant a molts ajuntaments que
aquesta participació està sent molt petita, que té uns costos molt considerables i que, a més a
més, té un valor afegit limitat. Participació ciutadana, jo crec la representació que ja disposa el
propi ajuntament, nosaltres som càrrecs electes, ja és prou present i mitjançant els grups
municipals i, per tant, la considero redundant. Que es podria posar en marxa? Evidentment, és
una opinió, no diré que no però crec que no aportarà un especial valor afegit. Pel que fa a les
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inversions, les inversions evidentment, ja ho hem dit abans a la presentació de pressupostos,
estem en un pressupost de tancament de cicle, es plantegen inversions de tancament a fi efecte
de poder-les executar de forma ràpida i no condicionar. Que deixem una herència al proper equip
de govern? Sí, una herència on el tipus d’endeutament és pràcticament el que vam començar,
vam començar amb un 58% i acabarem amb un 64% i amb tots els indicadors en verd, tots els
indicadors en verd: romanent de tresoreria en positiu; resultat pressupostari, positiu, període mig
de pagament, som un dels ajuntaments que més ràpidament paga en tota aquesta zona; i, per
tant, una garantia de que es puguin seguir realitzant inversions i mantenint el nivell de despesa
com fins ara, sense cap mena de tensió. Vostè ha parlat de comparativa en la pressió fiscal, si
nosaltres volem fer inversions, haurem d’obtenir-ne els recursos, després el que no es pot fer és
comparar-se amb altres municipis i dir que no hi ha infraestructures bàsiques de qualitat. Si no
hi ha recursos per finançar-les serà impossible assolir el nivell dels del voltant. Li recordo que,
per exemple, el tipus d’IBI a Cambrils, per dir algo, és el 0,84 i ha estat històricament més alt, a
més a més, tenint en compte que van fer una revisió cadastral molt més abans que nosaltres,
això els hi ha permès, per exemple, disposar de recursos suficients per endeutar-se i fer un seguit
d’infraestructures que nosaltres no hem pogut fer. Nosaltres hem entrat en una dinàmica que és
cert que apel·lem al ciutadà per poder-ne executar inversions, poder-nos endeutar i executar
inversions que millorin la provisió d’infraestructures bàsiques del municipi. L’IBI en aquest
municipi és un dels impostos que major equitat comporta perquè és cert que afecta al ciutadà, al
veí, però també afecta moltíssim al que té una segona residència, amb la qual cosa estem captant
rendes des de fora i possibilitant i finançant actuacions del nostre ajuntament amb recursos que
provenen no només de l’economia local sinó d’economies de fora, la qual cosa crec que és el
municipi, és una de les figures tributàries que pot permetre al municipi finançar-se amb major
equitat. A la majoria dels indicadors dels impostos, com ja li he dit abans en temes de pressió
fiscal, ens trobem a la cua de la mostra considerada. Amb l’ICIO ens trobem al mateix nivell que
Calafell, Salou, que el Vendrell i que Vila-seca. És cert que Cambrils, Tarragona, Torredembarra
o Reus el tenen més baix però també li he de dir que, per exemple, Reus que ho conec bastant
bé, la seva taxa urbanística és força més alta que la nostra i no s’oblidi que quan es paga per
una actuació en matèria de construcció es paga l’ICIO per un cantó i la taxa de serveis
urbanístics, per tant, s’ha de contemplar en globalitat. Les reduccions, per exemple, que vostè
parlava de Medi Ambient, perquè es fan menys inversions, perquè es fan menys inversions, la
despesa corrent no s’altera. Vostè parla de que la Memòria s’ha referit al tema de política general,
sí, evidentment, la situació política general hi ha una situació d’incertesa generalitzada, no ho dic
jo, ho diu qualsevol diari que afecta no només a la comunitat autònoma de Catalunya sinó a tot
Espanya que pot condicionar el desplegament ordinari de l’economia, les inversions, els
projectes, etcètera. Si no tenim un govern estable i tenim unes eleccions i no es poden formar
majories estables, l’economia estarà condicionada i una economia que resti condicionada pot
afectar als sectors econòmics que afecten el nostre municipi. Les regles del joc evidentment que
les acceptem perquè no tenim més remei. Jo sóc el primer que li he manifestat moltes vegades
no estar d’acord amb molta normativa que coarta l’autonomia municipal, ho vam parlar força quan
es va aprovar la relació de llocs de treball. Si vostè recorda, nosaltres, sent un ajuntament
sanejat, sent un ajuntament amb necessitats però amb recursos, no podíem desplegar les
provisions de la relació de llocs de treball perquè ens trobàvem amb una normativa que impedeix
el creixement de les masses salarials per normativa pressupostària que tracta tots els ajuntament
sota el mateix raser. Crec que és un error, ho denunciem, evidentment, però és el que és. Que
hi ha una situació d’infrafinançament? Evidentment. Jo li he posat, hi ha un risc legal a la
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plusvàlua, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que és molt ambigua, portem quasi bé
dos anys sense que se substanciï la reforma de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, de la plusvàlua municipal, no es posen d’acord al Congrés dels Diputats
per modificar la Llei d’Hisendes Locals i estem en una situació d’incertesa, això és una realitat.
Això no m’ho invento, d’acord? I, per tant, les regles del joc són les que són i les hem d’acceptar
com qualsevol altre. Que hem de lluitar per canviar-les? Evidentment, evidentment, però les tenim
que acceptar i, en tot cas, si el Sr. Alcalde vol ampliar algunes consideracions, ho deixo a les
seves mans.
Sr. López: Volia fer un parell d’aclaracions. La primera es quan ha fet referència als 30.000 euros
de compra d’aliments de la llar d’avis, com bé ha dit el regidor, això és perquè hem assumit el
servei i fem una previsió de despesa per compra de matèria prima. Quant a reducció de
pressupost de Serveis Socials, si vostè mira la partida 140-23-101 que té adjunt al pressupost,
hi ha una partida, una previsió per fer l’adequació del local de Serveis Socials de 68.000 euros
que estava condicionada a la venda de parcel·les, això està al pressupost del 2018. El que s’ha
fet ha estat treure això perquè s’hi va condicionat a la venda de parcel·la no hauria de
comptabilitzar al pressupost, entenem, i si mira el total, el pressupost de Serveis Socials
d’enguany és de 420.000 envers dels 437.000, és a dir, hi ha hagut una reducció de 17.000 euros
envers el pressupost de l’any passat però, si tenim en compte que hem tret 68.000 euros, en
realitat el que hem fet és pujar 40.000 euros el pressupost de Serveis Socials. Aquesta petita
aclaració, si necessita alguna aclaració li puc donar més detalls. Quant a Educació, hi havia una
partida congelada que és la 140-32-301 que diu “Funcionament Ensenyament Primari a famílies
i Institut”, això és un cànon que estava congelat des d’Intervenció per tema de menjadors de les
escoles però com que hi ha hagut una modificació i aquest cànon no l’hem d’assumir nosaltres,
és a dir, aquesta partida no es gastarà, el que s’ha fet és treure-la del pressupost i aquesta
partida, com veu, l’any passat teníem 20.000 euros i enguany tenim 0. Llavors, si anem al total,
veiem que la reducció ha estat de 17.000 euros, llavors, el que hem fet ha estat una pujada de
3.000 euros reals al pressupost d’Educació. És a dir, 40.000 euros hem pujat en Serveis Socials
i 4.000 euros en Educació.
Sr. Alcalde: Gràcies. Jo volia...a veure, de la seva intervenció, volia destacar el fet de que
demanen que fem pressupostos participatius, nosaltres el que vam optar en el seu moment és
fer un Pla d’Acció Municipal en el qual hi va participar les entitats i totes aquells veïns del poble
que van voler. Jo sé que és recorrent i que ho traiem cada Ple que podem però per nosaltres va
ser molt important i ha estat la guia per la qual nosaltres, com ja he dit altres vegades, d’aquí uns
mesos, si ens tornem a presentar, direm “mirin, nosaltres vam decidir entre tots fer això i això és
el que hem tirat endavant”. I, sí, podríem haver fet també, no fer el PAM i fer pressupostos
participatius però hem cregut convenient que el tema del Pla d’Acció Municipal per nosaltres és
bastant més important. Sobre el tema de les reduccions, les reduccions que ha dit, algunes ja li
ha justificat el regidor, tots els regidors podrien justificar aquestes reduccions que no són tal,
simplement són ajustos per inversions, en definitiva, si vostè vol fer un anàlisi, jo li [Inaudible
01:24:23], quin era la que destinava l’Ajuntament de Mont-roig l’any 2015 en Serveis Socials,
Educació, Promoció econòmica, Platges, i quin és el que destinarà aquest any 2019. Si fa aquest
exercici, veurà que augmenten considerablement i exponencialment totes i cadascuna de les
partides. Parla de la situació política general com si nosaltres féssim esment o volguéssim referirnos a la situació concretament que tenim a Catalunya, no, es parla en general, sempre
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condiciona, sigui en una situació o sigui en una altra, sempre i un dels motius, vostè mateixa ha
dit, és la falta de finançament dels municipis que ve donada per la situació política general,
segons el govern que hi hagi condiciona més o condiciona menys però en cap cas el que es volia
referir aquest equip de govern a la situació concreta a Catalunya sinó a la situació política en
general. Ha parlat de “fracàs de gestió” per l’any, per l’1 d’octubre, no he acabat d’entendre a
quin fracàs de gestió es refereix referent a l’1 d’octubre. L’1 d’octubre va passar, aquest equip de
govern ha tingut molt clar una cosa és el que passa a nivell del nostre país i una altra cosa és el
que passa al municipi. Nosaltres hem prioritzat sempre el que passa i per nosaltres la nostra
prioritat és el nostre país. Ha parlat de que condicionem el pròxim equip de govern, si volguéssim
condicionar el pròxim equip de govern, ficaríem aquí unes inversions fins que...precisament el
que hem fet és dir “no”, és un pressupost continuista respecte l’any 2018, és això, no hem
volgut...a més a més, expressament vam dir “no, no, escolta, acabem aquests sis mesos i l’equip
que vingui que tingui suficient màniga per dir «escolta, fem modificacions de pressupostos»”. El
que no hem volgut, precisament, és condicionar “para nada”, per res, el proper equip de govern.
Parla de “gràcies per l’herència que rebrem”, penso que ha dit, entenc, o “gràcies per l’herència
que deixaran”, gràcies per l’herència, bueno, a lo millor és la nostra herència, sap? És possible
que no sigui una herència si no que sigui una continuïtat, d’acord? I ha parlat un altre cop del
càrrec de confiança que cobra més que...no, això no és cert, hi ha una RLT, hi ha una valoració
i les tasques que està fent el càrrec de confiança estan valorades en funció de l’RLT. En definitiva,
parla d’una situació catastròfica al final en la seva intervenció que, si més no, nosaltres no la
veiem per cap lloc, per cap lloc. Com deia abans, teníem un Pla d’Acció Municipal, l’hem tirat
endavant, teníem unes necessitats d’inversió, s’han tirat endavant. Com bé ha dit el regidor, vam
entrar a governar en aquell moment amb un 58% de deute, acabarem amb un 64. No estem
condicionant i no hem condicionat res, el que hem fet és, en quatre anys, fer inversions per prop
de 20 milions d’euros o algo més de 20 milions d’euros que és l’objectiu i potser això sí que pot
costar d’assimilar per part de vostès però és una realitat evident. Es resumeix que han augmentat
totes les partides en aquests quatre anys, aquelles partides socials, sobretot, hem incidit
moltíssim i això és una realitat. És simplement agafar els números del 2015 respecte els
pressupostos del 2019 i hi ha una altra realitat que hi ha hagut unes inversions de prop de 20
milions d’euros o de 20 milions d’euros que acabarem. Aquesta és la situació i el pressupost
aquest no condiciona per res sinó que és continuista respecte de l’any anterior.
Sra. Aragonès: Em quedo amb la referència que ha fet de l’ICIO associant-lo amb la taxa de
serveis urbanístics, no sé amb quin sentit ho ha fet de comparació d’aquesta taxa de serveis
turístics com si la tinguéssim inferior a Mont-roig que en aquests pobles que les compara, que
en les poblacions que les compara, perquè jo tinc entès que és una taxa de serveis urbanístics
molt, molt elevada, molt, molt elevada, és a dir, abusiva, per no utilitzar la paraula abusiva.
Recordo que l’any passat no li vaig dir però fa dos anys jo vaig insistir en aquest tema per veure
si podia haver la possibilitat de revisar-la.
Sr. Gallardo: Vostè em va comentar fa dos anys de revisar l’ICIO, si no m’equivoco.
Sra. Aragonès: No, no.
Sr. Gallardo: La taxa?
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Sra. Aragonès: La taxa, em referia a la taxa.
Sr. Gallardo: No deu ser abusiva perquè la recaptació és mínima. Si vostè mira les xifres de
recaptació...
Sra. Aragonès: Bueno, perquè pot ser que vagi en conseqüència de la manca de construcció que
hi ha, no?
Sr. Gallardo: Si però hi ha el cost d’un servei que s’ha de suportar.
Sra. Aragonès: Jo li agrairia que hi donés un cop d’ull.
Sr. Gallardo: Cap problema, cap problema.
Sra. Aragonès: Sr. Alcalde, evidentment que hi ha un PAM i que Esquerra Republicana hi va
participar i ens van incloure les nostres propostes i el vam votar a favor però, clar, d’aquest PAM
aprovat el que fan és, l’equip de govern, selecciona aquelles accions que volen portar vostès a
terme i això no hauria de substituir, evidentment, de forma legítima, només faltaria, governen,
manen vostès, per tant, trien el que es fa però no compari el fet d’una partida de pressupostos
participatius amb el PAM, pel fet de que el PAM són vostès qui seleccionen les accions que
vostès consideren prioritàries. I ja per acabar, perquè ha sortit un parell de vegades, una altra
vegada la situació política general, jo el que em referia és que parlen o diuen que molts dels
riscos està donada per la situació política general però ho defensen perquè ho diu tothom, és a
dir, no adjunten ni xifres ni dades que siguin totalment objectives i res més. Gràcies.
Sr. Alcalde: De res. No, quan parlem de la situació política en general, parlaríem en aquesta
situació o en una altra, sempre condiciona, no és perquè sigui aquesta en concret sinó que
sempre la situació política general, en un sentit o un altre, sempre condiciona. Per nosaltres és
més important que tots els ciutadans com han pogut i vostès mateixos dir quines inversions
importants es poden fer que no...li fico un exemple, de pressupostos participatius de 200.000
euros com hi ha municipis importantíssims que fiquen, això és la xocolata del lloro pel ciutadà,
escolti, 200.000 euros per invertir. Bueno, nosaltres vam creure en el seu moment, “escolta, no,
fem el Pla d’Acció”. Sí, clar, es comença per això però és que al final la fi és la mateixa. Escolti,
aquí hi ha un Pla d’Acció Municipal que s’haurà executat en un percentatge molt alt. Han decidit
també els ciutadans en aquest aspecte, han decidit quan van ficar el seu vot a l’urna, molt
important, i a més a més, després, van decidir en un procés en el qual se li diu no només als
ciutadans sinó a tot l’equip de govern. És una altra manera de participar, és un altra manera de
participar. Per nosaltres [Inaudible 01:32:18] bueno, no, per nosaltres és més important aquesta
que no l’altra i dona més participació aquesta que no l’altra. Per part del grup del PDeCAT, si us
plau.
Sr. Chamizo: Bon dia a tothom. En primer lloc, el nostre grup municipal, com han fet altres grups,
vol agrair la tasca que ha realitzat la regidoria d’Hisenda per tal de confeccionar aquests
pressupostos i la total predisposició del Sr. Gallardo per atendre’ns i explicar-nos els punts bàsics
i més importants que aquest pressupost porta a dins seu per l’any 2019. Bé, i com s’ha dit aquí
abans i hem dit en els anteriors plens en referència a aquest tema, aquests pressupostos són
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uns pressupostos única i exclusivament d’aquest equip de govern. Ho han comentat diferents
grups però nosaltres seguim pensant lo mateix. I nosaltres tornem a fer la mateixa reflexió encara
que siguem pesats però una vegada més no s’ha tingut en compte l’oferiment per part del nostre
grup municipal i com hem fet els anys anteriors a treballar per intentar, si més no, consensuarlos i inclús millorar-los i buscar un màxim nombre de vots favorables. Creiem que és molt positiu
que l’oposició també pugui votar a favor com s’ha fet aquí o al menys no votar en contra dels
pressupostos però aquesta és la nostra manera d’entendre la política, intentar buscar consensos,
llàstima que vostès no ho vegin així ni avui ni fa tres anys i mig durant aquest mandat. Respectem,
perquè no ens queda un altre, la decisió d’ignorar-nos però ni molt menys la compartim.
Comprovat tenim que aquest equip de govern, com hem dit moltes vegades, les paraules
negociació o consens els sona a xino. Amb aquest pressupost el nostre grup municipal ha tingut
un déjà vu, entrant una mica en matèria, tal com va dir-nos l’any 2016 i 2017 el regidor d’Hisenda
Pública, el Sr. Gallardo, el pressupost del proper any serà un pressupost pobre i molt trist perquè
únicament l’equip de govern li donarà suport amb un vot favorable de la FIC. Lo més curiós
d’aquesta afirmació és que aquest equip de govern, com aneu fent repetides vegades, treu pit
del fet de que sols l’equip de Govern recolzi aquests pressupostos. I, entrant en matèria, aquest
pressupost per l’any 2019 és l’últim d’aquest mandat i, sens dubte, nosaltres pensem lo mateix,
marcarà el rumb del pròxim equip de govern que surti de les properes eleccions municipals, al
menys per nosaltres i, com a mínim, el primer any. Marcarà molt perquè és un pressupost per
nosaltres sense ànima, sense creativitat i sense il·lusió. Gairebé manté les mateixes partides en
els aspectes fonamentals dels nostres veïns i veïnes, no invertim en ocupació, no invertim en
Ensenyament, no invertim en Serveis Socials, no invertim en dinamització empresarial, no
invertim en els joves i ens oblidem per complet dels temes mediambientals. Ja ho vàrem dir al
passat debat d’ordenances, segueixen ofegant els contribuents amb una pujada de l’IBI pel 2019.
El nostre municipi, com ha dit molt bé el Sr. Regidor, té una taxa d’atur del 21,24%, amb aquesta
afirmació no entenem que no hi hagi noves propostes per dinamitzar i promocionar l’activitat
econòmica del nostre municipi. Amb una tasca d’atur del 22% gairebé, no entenem que aquest
equip de govern no vulgui invertir en la generació d’ocupació i de llocs de treball i en ajudes al
comerç o al desenvolupament, al menys intentar-ho, del polígon industrial. Sabem que és
complicat però és que a vostès ni els interessa ni els preocupa. De veritat, 3.500 euros destinats
al desenvolupament dels polígons? Una línia d’ajut per petita i mitjana empresa amb una partida
total per tot el municipi de 20.000 euros, la mateixa partida que l’any passat. Suposo que la Sra.
Regidora ens comentarà que aquestes xifres no han augmentat perquè no les han esgotat i
nosaltres ja li podem dir ara que si no les ha esgotat és perquè no sap gastar-les. No podríem
començar per un tema tan bàsic com l’oferiment de beneficis fiscals importants a tots aquells
empresaris o empresàries que vulguin instal·lar-se al nostre municipi? Com a novetat i volem
agrair que hagin agafat una proposta que fa temps que el nostre grup municipal ve treballant i ve
reclamant, destinen 12.000 euros per fomentar l’ocupació de locals buits però aquí volem
adelantar-li alguns conceptes. Aquest equip de Govern ja està treballant en alleugerir els tràmits
en l’obtenció de llicències d’obertures de locals? Què en volen fer d’aquests locals buits? Tampoc
tenim cap partida econòmica que ens parli del cas antic, tenen pensat un pla estratègic de
dinamització del nucli antic o van improvisant fent petites accions que de manera individual no
ens portaran a res? Com a contrapartida, trobem un import de 50.000 euros per promocionar el
comerç, l’eix comercial de la N-340. El nostre discurs és clar a favor d’invertir en la promoció del
comerç, queda clar en el nostre discurs, però aquí vostès pensem que han de reparar l’immens
error de no haver planificat aquest projecte tan important com és el de l’avinguda Barcelona en
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temps i forma. Ha estat un caos i creiem que continuarà sent-ho al menys durant un temps.
Suposo que vostès no han entès encara que el petit comerç és el que dona vida a un municipi i
que invertir en ocupació és bàsic pel desenvolupament econòmic i social de qualsevol lloc. En el
tema de la promoció econòmica, vostès en aquest mandat per nosaltres han suspès
l’assignatura. Per una altra banda, Festes incrementa i els programes de Joventut no
incrementen ni un euro. Està bé destinar recursos a fer un nou casal de joves però si parlem de
tallers, xerrades formatives, actes lúdics, activitats culturals, cursos formatius, beques per
estudiants, lloguer de pisos, adquisició de nous equipaments, etcètera no destinarem ni un euro
més? Un altre punt on ens posem les mans al cap, la no inversió en temes d’Ensenyament. Ja
ens agrada que destinin partides al Pla Educatiu de l’Entorn, projecte que va proposar el nostre
grup municipal, però si vostès fan l’esforç de demanar el discurs del director de l’escola de Mare
de Déu de la Roca amb motiu del 40 aniversari de l’escola i dic demanar perquè l’únic regidor
que es va presentar no el va poder escoltar perquè va arribar tard, allí trobaríem moltes propostes
d’inversió i moltes accions de millora per aquesta partida tan important com és l’Ensenyament.
Ha anat a parlar amb els centres per recollir propostes per l’any 2019? Suposo que si ho
haguessin fet la partida d’Ensenyament seria una altra, estem convençuts. Turisme. Aquí suposo
que el Sr. Regidor d’Hisenda també ens farà cinc cèntims, no entenem per què l’increment de la
taxa turística que aquest any serà de 80.000 euros no repercuteix en la pròpia regidoria de
Turisme, no ens quadra el fet de que no repercuteixi en la pròpia regidoria ni tampoc s’augmenta
aquesta partida pressupostària, tenint clar que el turisme és un dels motors essencials del nostre
municipi. Nosaltres no gastaríem en un tren turístic o gastaríem 6.000 euros en la compra de
material nàutic quan no sabem si el gran projecte del Club de Mar serà o no una nova realitat. El
que sí és una realitat és que es van equivocar a l’hora de dir-nos la Nit del Turisme que el Club
de Mar s’inauguraria abans del 31 de desembre. Ara recordo que en tema de dates enguany
tampoc han estat gaire encertats perquè crec recordar que la N-340 tampoc l’havíem d’inaugurar
per aquestes dates i tampoc l’inauguraran. Així que, en tema de planificació de projectes, per
nosaltres, també tenen un suspès en aquest darrer any. Hem de parlar i parlarem, com no podia
ser una altra cosa, que no destinaran cap partida en promocionar el centre BTT, centre que hauria
de ser referent a la comarca i al país però sí destinen recursos econòmics i no pocs en organitzar
curses on a dia d’avui desconeixem quin és el retorn econòmic d’aquestes fites. I, si parlem
d’inversions, la primera curiositat la veiem en la inversió de 100.000 euros en la piscina municipal.
Ens hauran d’explicar molt i molt bé en què consisteix aquesta inversió i per què l’any passat van
dir-nos que era necessària i obligatòria per normativa però la inversió no la fem fins un any
després. Ha canviat la normativa? Ja no era tan urgent? I una dada molt i molt curiosa, destinem
47.000 euros a la compra de mobiliari per parcs i jardins i adequar una zona verda que ens
encanta la idea però, en canvi, no incrementen la partida de manteniment d’espais verds,
incongruència, pensem nosaltres. Per cert, aprofitem per recordar-los que ens van votar a favor
la moció de parcs accessibles al 2016 i volem suposar que, d’aquests 47.000 euros i després de
gairebé quatre anys de mandat, donaran compliment a la moció. Trobem a faltar alguna inversió
en tema de reciclatge i medi ambient, com hem comentat alguna vegada durant aquest últim any.
La tendència és que a millor reciclatge, més barata serà la taxa d’escombraires. Ja que vostès
es fixen en el que volen amb els municipis veïns, mirin com gestionen el tema de les escombraries
i la neteja viària. Al nostre municipi és un mal crònic de fa anys i no fem res per millorar-ho.
Podem comprar tota la maquinària que vulguin però si ens quedem aquí ho continuarem fent
igual de malament que fins ara. Facin un estudi acurat de les necessitats del municipi i trobaran
desenes d’accions de millora o a realitzar en aquesta matèria que, per cert, he de dir-ho també
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per nosaltres, pel nostre grup municipal, han tornat a suspendre aquest mandat. De Medi
Ambient ja hem parlat en molts plens. Sabem que hi ha molta gent incívica però la decisió de no
destinar ni un euro a accions com controlar els abocadors, ampliar l’horari de la deixalleria, fer
campanyes de sensibilització, entre d’altres, tampoc ens sembla el lloc idoni on retallar el
pressupost. Per finalitzar, voldria parlar de la càrrega financera del pressupost. S’ha dit que estem
completament sanejats i que complim amb tots els ratis de solvència però a nosaltres ens
preocupa l’informe que ha realitzat l’interventor d’aquest Ajuntament. Deixa molt clar que, de
cara als exercicis futurs, la capacitat d’endeutament queda limitada i que això limitarà la política
de despeses dels pròxims anys. No faci així amb el cap, Sr. Morancho, que ho fica a l’informe
del nostre interventor. Després, esperem que la Generalitat pugui fer front a la part que li
correspon del Pla de Barris perquè si no és així la situació s’agreujaria i esperem que no sigui un
déjà vu. Dins d’aquesta càrrega de la que estem parlant, hem d’incloure el que s’ha de tornar del
préstec de l’IDAE de 4 milions d’euros. L’equip de govern sempre ens ha remarcat, al 2016 i al
2017, que aquest préstec s’ha de tornar amb el que estalviem però veient l’informe de l’interventor
i la seva Memòria això ja no és així. De moment, tornem cada any 400.000 euros d’amortització,
quantitat que no estalviem segons els informes dels tècnics. Esperem que en els propers anys
es compleixi aquest nivell energètic i després potser em parlarà de la vida útil, un altre cop, de
les instal·lacions i demés, però la vida útil d’aquest projecte són 10 anys i són 400.000 euros que
el municipi s’havia d’haver estalviat per la concessió d’aquest préstec. També voldria saber com
està el tema del swap que l’Ajuntament va contractar al 2010. Hem vist que al 2018 pagarem
45.000 euros, al 2018, i al 2019, 28.000 euros i el Sr. Gallardo va comentar que estava als
tribunals. M’agradaria saber si tenim alguna notícia d’aquest tema. I, per acabar, volia dir que
presentarem esmenes al pressupost, sabem que un any més no ens aprovaran ni una però és la
nostra feina i sobretot la nostra responsabilitat com a grup municipal. En resum i acabant, són
els seus pressupostos i els tornaran a aprovar de manera trista, sense el consens de l’oposició
o, al menys, sense el consens o amb el vot del nostre grup municipal.
Sr. Gallardo: Moltes coses, intentarem donar unes respostes més o menys sistematitzades. És
difícil aprovar uns pressupostos davant d’unes eleccions municipals més enllà de l’equip de
govern. Li dic, que tinc certa experiència, quan s’acosten les eleccions municipals és molt difícil
trobar consensos. Per altra banda, ha parlat...intentaré els temes més rellevants perquè hi ha
moltes al·lusions a regidories que, en tot cas, els aclariments amb major fonament els hi podrà
donar les diferents regidories si és que ho creuen oportú. El tema de l’IDAE, les bases de l’IDAE,
si vostès se’n recorden, és que se’ns exigia un 35% de reducció del consum energètic, 35%. S’ha
superat abastament. Jo li diria que les previsions inicials l’any 2016 d’enllumenat públic eren de
480.000 euros i les obligacions a 31 de desembre, és a dir, lo que ens gastarem d’enllumenat
públic l’any 2017 seran 225.148 euros i això tenint en compte vàries circumstàncies. Primera,
l’abast del projecte, el municipi està molt més enllumenat ara, al menys en dimensió i en
presència, perquè fixi’s que aquí, a l’any 2016, la xifra que li he donat encara no estaven totes
les urbanitzacions i ara ja hi són, s’ha fet un esforç extraordinari. De fet, si no ho saben ja els hi
comunico, recentment el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, l’IDAE, ens ha fet una
auditoria perquè hem estat un dels municipis que major pressupost ha finançat mitjançant aquest
finançament que, els hi recordo, és a tipus d’interès 0. I es ha felicitat, la qual cosa aprofito per
transmetre, no només a l’àrea d’Hisenda sinó a Contractació i a serveis tècnics, a Via Pública,
perquè la qualitat de l’expedient i, sobretot, perquè van anar a veure in situ les obres, van anar a
trepitjar carrer, el desplegament d’aquests quatre milions que va suposar la inversió en aquesta
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infraestructura ha estat modèlica tenint en compte que s’han acomplert els objectius abastament
perquè ja tot el municipi ha resultat afectat positivament i que sobradament els estalvis estan
fets. Li he de dir la vida útil, evidentment, clar, unes instal·lacions d’aquestes característiques no
s’amortitzen en 10 anys, s’amortitzen en molts més anys. Ara tenim totes les instal·lacions
renovades amb un estalvi energètic extraordinari i amb el compliment dels paràmetres de
contaminació lumínica per la qual cosa creiem que ha estat una iniciativa molt bona, molt
encertada, molt ben finançada perquè, repeteixo, el préstec que ens ha fet l’IDAE és a tipus
d’interès 0 i ja revisada per part del mateix IDAE que ja ens ha fet una auditoria de l’expedient.
Jo crec que és una de les obres que precisament és les que singularment jo més content estic
d’aquest mandat, obres que, els recordo, han estat particularment complexes. Quan vostès
parles de l’avinguda Barcelona, que és un tema recorrent, que ja està bé que ho preguntin, els
recordo que aquesta obra encara no ha finalitzat, estem dins del període contractual però és que,
a més a més, hi ha unes incidències derivades del mal temps i, d’acord amb la pròpia llei de
contractes del sector públic, si el contractista ho demana es pot perllongar el termini de forma
taxada i aquestes circumstàncies s’han donat. Jo els hi vull recordar que qualsevol obra té
bàsicament quatre períodes: un període de planificació i finançament, en el qual s’inclou el
finançament; un període de contractació; un període d’execució i un període de lliurament. Totes
les obres i sobretot les que són especialment complexes, les que afecten a la via pública són
singularment complexes perquè han de conviure amb el normal desenvolupament de l’activitat
de les persones i dels vehicles, s’han de mantenir els serveis bàsics funcionant (el gas,
l’electricitat, el telèfon, l’abastament d’aigua, el clavegueram), tot això resulta molt complicat i
preveure-ho des d’un inici pot resultar complex. Si se’n recorden, en aquest mandat, jo li posaré
varis exemples, tenim pràcticament el primer any vam fer, vam reposar el col·lector del Passeig
Mediterrani i vam asfaltar tota aquella àrea i la vam [Inaudible 01:49:36] pràcticament ningú se’n
recorda d’aquesta obra que va ser un èxit, que van ser gairebé 900.000 euros entre el col·lector
i l’asfalt, l’asfalt i [Inaudible 01:49:46], també va patir molts de problemes. Aquesta obra es va fer,
si no m’equivoco, Ferran, a principis del 16, va haver-hi molt enrenou, problemes amb els veïns,
problemes d’aparcament, molèsties reiterades, la necessitat de conviure amb serveis i ara
pràcticament ningú se’n recorda d’aquella obra, fins i tot, molta gent es pensa que no està feta
en aquest mandat i és una obra que ja està feta, està funcionant i ha donat o aportat un canvi
qualitatiu extraordinari en aquella zona. Els pavellons de Miami i Mont-roig, igual. Es va fer dins
d’aquest mandat, l’execució es va iniciar ja a l’any 2015. Ha estat una obra singularment
complexa perquè es va tenir que arranjar un equipament en marxa i reformar-lo, la qual cosa a
vegades és més fàcil que fer-lo de nou. També va haver-hi un procés de posada en marxa
d’aquesta nova inversió considerable, amb problemes amb la climatització, els sistemes
d’entrada, l’ús del terra en el pavelló de Mont-roig, etcètera, tots aquests problemes s’han anat
superant perquè, com tota obra complexa, hi ha un període de lliurament i posada en marxa.
L’IDAE, no em torno a referir, l’IDAE també va haver-hi una situació complexa, intensitats
lumíniques que no eren les adequades, nivell de servei que no era l’adient, va haver-hi moltes
reunions, les urbanitzacions es va personar i tot allò satisfactòriament s’ha anat superant, de fet,
s’ha superat de tal manera que una auditoria realitzada pel mateix IDAE ha permès superar
satisfactòriament els seus requeriments. També els recordo, i aquesta obra va ser de 4 milions
d’euros, els pavellons van ser un milió i mig i 900.000 euros la que els hi he esmentat abans.
També els hi recordo els camps de gespa artificial, era una reivindicació llarguíssima, hi havia
municipis al voltant que portaven més de 15 o 20 anys amb camps de gespa i aquest equip de
govern, amb tots els retards que vostès vulguin perquè es va intentar buscar una fórmula de
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finançament alternativa que no suposés afectar els recursos aliens, va executar finalment els
camps de gespa i, evidentment, el seu lliurament i posada en marxa també han tingut els seus
problemes però són uns camps de gespa que fins on jo sé molta gent que no és del municipi els
valora molt positivament perquè quan se juga en altes temperatures particularment són
agradables perquè els altres tenen capes d’asfalt i són molt menys agradables a l’hora de
desplegar qualsevol activitat esportiva. Amb l’avinguda Barcelona succeirà el mateix, és una
avinguda que vostès ja coneixen el nivell de les instal·lacions que hi ha en el nostre municipi o
qualsevol municipi que tingui una certa antiguitat l’equipament, s’han de coordinar serveis, s’han
de mantenir en marxa, s’han descobert coses que fins i tot no hi eren als plànols, si és que tenim
plànols d’algunes coses, i s’han tingut que posar en marxa tot de nou. S’ha mantingut la prestació
de serveis en un nivell molt raonable sense que l’afectació hagi estat més enllà de la circulació
de vehicles i persones, que ja és prou, però aquesta obra es desenvoluparà com qualsevol altra.
Vostès se’n recorden del Plan Zapatero? El van viure tots els municipis d’Espanya. Aquí també
es va viure, jo no hi era però també es va viure, carrers aixecats, molèsties permanents, però
quan l’obra es va finalitzar i es va lliurar i lliurar vol dir no només acabar-la sinó verificar que tot
el que hi ha al plec de condicions es compleix, que tot el que també hi ha previst es compleix, i
que tot el que s’ha demanat és conforme al contracte, això passen uns mesos. Per això totes les
obres tenen uns períodes de garantia i tenen uns avals i quan es planteja el seu lliurament s’ha
de verificar que tot el que estava planificat era lo adequat i amb aquesta obra succeirà el mateix
com totes les obres que tenen una considerable complexitat. Jo, per acabar la meva intervenció
perquè no els hi vull allargar, parlaven vostès de l’endeutament, l’endeutament...aquí hi ha una
qüestió de model, Sr. Chamizo, m’agrada mantenir aquest plantejament de debat ideològic amb
vostès perquè, al menys, vostès demostren que tenen una idea i un plantejament i és molt
respectable, però si un vol posar en marxa un nivell d’infraestructures que faci atractiu el municipi,
com ho fa? Com ho fa? Doncs, bàsicament, ha de recórrer a l’endeutament i aprofitar els
programes que permetin subvencions per endegar aquestes inversions. Quins programes hi
havia per poder aprofitar aquesta situació? El Pla de Barris perquè les subvencions que
proporciona el Consell Comarcal són molt limitades i es limiten bàsicament a serveis molt
concrets o a l’arranjament de camins, la Diputació fa l’esforç que pot fer i hi ha uns programes
que són els que són però l’únic que ens quedava era el Pla de Barris. I els recordo que unes
actuacions a Miami que tindran un cost aproximat de 5,3-5,5 milions d’euros, la meitat ens ho
pagarà la Generalitat. Això ens ha permès executar unes obres, desplegar una intensa activitat
inversora per a millorar molts equipaments, i no només parlo de l’avinguda de Barcelona sinó
que parlo de la pista d’estiu, la plaça de les Oliveres, que d’altra manera ho haguéssim tingut que
carregar sobre les costelles de l’Ajuntament directament i això hagués significat més
endeutament i, evidentment, l’endeutament s’ha de pagar. L’endeutament s’ha de recórrer als
impostos per poder tornar els crèdit perquè si no no te’n tornen a donar. I considerant que aquest
Ajuntament farà unes inversions aproximadament del voltant de 20 milions d’euros incrementant
l’endeutament brut en menys de 3 milions d’euros demostra que s’ha fet una magnífica gestió,
en general, perquè s’han fet, repeteixo, s’han canviat la cara, s’ha rentat la cara de zones enteres
de tipus estratègic (passeig mediterrani i voltant), s’han reformat els pavellons, s’han posat en
marxa els camps de gespa, s’ha modificat l’enllumenat integral de tot el municipi, s’ha esquitxat
a totes les urbanitzacions i tots els nuclis, és la inversió més completa que s’ha fet durant aquest
mandat i s’estan reformant o s’estan arranjant elements singularment fonamentals de Miami amb
el recurs del Pla de Barris. Ja acabo. Vostè ens diu que la Generalitat no pugui pagar, jo espero
que sí, jo espero que sí però, en qualsevol cas, l’altre episodi de Pla de Barris ens ho va acabant
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el Fons de Liquiditat Autonòmica, o sigui, que al final si no respon la comunitat autònoma
esperem que respongui l’estat i així ha estat i així serà en tota probabilitat. Jo, de totes maneres,
amb el ritme que estan portant de reconeixement d’obligacions i de pagament, estic segur que la
Generalitat liquidarà les seves obligacions sense cap novetat en els terminis previstos. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, alguna intervenció? Sí? També? També? Per al·lusions?
Sr, López: Jo intentaré ser molt breu. Sr. Chamizo, l’any 2015 quan jo vaig entrar aquí com a
regidor el pressupost de Serveis Socials era de 304.000 euros, teníem una persona amb una
greu enfermetat atenent aquí a Mont-roig que s’absentava per aquest motiu moltes vegades i qui
l’havia de substituir era l’auxiliar que estava fent de tècnic, totalment desbordada, totalment
desquiciada perquè no podia arribar a tot arreu, no per falta de capacitat sinó per volum de feina.
Tenim enguany tres persones més al departament, tenim un tècnics, tenim dos auxiliars més,
tenim un pressupost de 420.000 euros, és a dir, 120.000 euros més que l’any 2015, 120.000
euros més que l’any 2015. Sembla que amb això donaria per contestada la seva afirmació de
que anem minvant els pressupostos de Serveis Socials quan no és veritat. Per una altra banda,
quant a la falta de comunicació entre les escoles, li puc demostrar, si vostè vol, que el dia...parlem
d’aquest mes passat només, el dia 1 de novembre vaig parlar amb els directors, el dia 8 de
novembre vaig parlar amb els directors, el 12 de novembre vaig parlar amb els directors, el 13
de novembre vaig parlar amb els directors, el 26 de novembre vaig parlar amb els directors, ahir
a les deu de la nit estàvem parlant del ninot representatiu de les escoles, sense comptar, això
que li estic dient, sense comptar els consells escolars que em conviden i que assisteixo sempre
que puc a tots i, si jo no puc, hi va un tècnic, sense comptar que hi ha pràcticament coordinació
diària entre el departament i les escoles, sense comptar que aquest 8 de novembre hem fet una
taula mixta i, com vostè...li faré arribar l’acta perquè vostè vegi que sí que som coneixedors de
totes les mancances educatives al municipi. També li he de dir que aquest any nosaltres, com a
Ajuntament, hem fet una despesa de 200.000 euros a la cuina del Mare de Déu de la Roca,
200.000 euros, el Departament d’Ensenyament que és qui té les competències de 80.000 euros.
És a dir, hem fet més inversió a l’escola de Mont-roig que ajuntant els quatre anys les dues
escoles de Miami juntes, és a dir, però no per res, perquè ho necessitava, entenem que ho
necessitava. Hem demanat una adequació perquè no té accés per persones amb mobilitat
reduïda, hem demanat un espai diàfan que és el que necessita l’escola, hem demanat
moltíssimes coses, hem demanat...tot això està documentat i li puc fer arribar com ja li he fet
arribar en alguna ocasió a l’Imma. Durant aquests quatre anys hem demanat tot això els quatre
directors diferents que hem tingut de Serveis Territorials i hem anat a parlar a Barcelona tres
vegades més per sol·licitar aquestes inversions. Com vostè bé sap, les inversions en temes
d’Educació no pertanyen a l’Ajuntament, tot i que nosaltres estem compromesos i ens hi
dediquem tot el que ens permeten. Bé, espero amb aquesta resposta haver donat resposta.
Sr. Alcalde: Gràcies. Sr. Gairal.
Sr. Gairal: Sr. Chamizo, només una aclaració perquè s’ha pogut interpretar malament la
presentació del pressupost, pel que ha dit vostè, de la vigilància dels abocadors. S’ha donat de
baixa una partida que és de 20.000 euros que el títol era “Medi Ambient: control abocadors” però,
en acabat, a la vigilància rural s’ha incrementat en 24.980 euros. Aquí s’han adjuntat les dues
partides, la de vigilància rural i la vigilància mediambiental i d’abocadors en un sol paquet. Per
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què? Perquè mentre la vigilància que es contractarà fa una feina també, és integral, pot fer totes
les feines al mateix temps i s’incorpora tot. Per lo tant, hem augmentat la partida en un 118% que
tampoc és real, de vigilància rural perquè incorpora la vigilància d’abocadors. Potser vostè ho ha
interpretat així perquè es presta a no entendre-ho bastant bé, es presta. Només aquesta
aclaració. La responsabilitat de la vigilància dels abocadors i de tot recau en varis cossos
policials, com és el SEPRONA que depèn de l’estat, els Mossos d’Esquadra i els agents rurals
que depenen de la Generalitat, la Policia local. Però, tot i amb això, tot i amb aquestes vigilància,
tenim un problema greu que tenim i creiem convenient, això ho compatim tots, l’equip de govern
i oposició, que s’ha de tenir un major control i per això hem fet aquesta partida que és continuista
del que s’està fent fins ara amb una entitat privada que ens pugui fer la vigilància per reforçar
aquests temes. Quant a Medi Ambient, jo li tinc de dir que la nostra partida és petita si només
s’enfoca el tema de la nostra parcel·leta però és que Medi Ambient és un departament
transversal, Medi Ambient també entra en tots els altres departaments, en Salut, Joventut, en
tots. Li tinc que dir que l’estrella de Medi Ambient en aquest mandat ha estat l’enllumenat públic,
l’estalvi energètic i el que repercuteix a nivell global en el tema, ha sigut...També li tinc que dir
que moltes feines de les que fem nosaltres no es veuen i no s’exterioritzen com és...li ficaré un
exemple per no allargar-me, li ficaré un exemple, per exemple, el control dels insecticides, dels
herbicides, de tot el que s’emplea a nivell de jardins públics, que fan les empreses municipals i
tot, estem pel damunt del que exigeix la llei, nosaltres som molt més restrictius del que exigeix la
llei. Per exemple, amb utilitzacions d’herbicides a les vies públiques, estem...la llei permet utilitzar
uns herbicides i nosaltres ja els hem deixat d’utilitzar perquè simplement hi ha hagut una
recomanació de l’OMS amb unes previsions. Jo li dic que intentem estar pel damunt del que
marca, inclús, la llei. Gràcies.

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Regidor. Sí.
Sr. Pérez: No, es que me he colado a la Yolanda.
Sra. Pérez: Todos.
Sr. Pérez: No, yo solamente quiero decir una cosa. Como ha dicho el José Maria Gairal, yo creo
que la primera actuación…yo llevo aquí tres mandatos en este municipio y creo que la inversión
más importante, a parte del alcantarillado que se ha hecho en muchos núcleos que no tenía, pero
que se haya invertido en todo el municipio ha sido el IDAE y es verdad que a lo mejor el ahorro,
como dice usted, Sr. Francisco, no es el que todos quisiéramos o a usted le parece poco, a mí
me parece muy correcto pero lo que sí es cierto es que todo el mundo tiene un punto de luz en
su casa que había muchos que no lo tenían. Y eso ha sido la inversión más importante en todas
las urbanizaciones. Yo creo que si por un lado, como dicen muchos de ustedes, tenemos que
hacer un municipio enriquecedor para que la gente venga y tenga, como ha dicho el Sr. José
María, que si nos aplicamos los IBI de otros municipios que tienen, evidentemente, muchos
servicios a la población, eso tiene un coste. Nos quejamos de los impuestos que paga la gente,
ustedes se quejan, claro, pero las obras que estamos haciendo sin cobrar nada, de eso, ustedes,
ni lo hablan. Todas las obras que se hacen en este municipio, la gente no paga un duro de esas
obras y se le está dando una riqueza a su propiedad. Estamos haciendo, ejecutando obras, tanto
la avenida Barcelona como el alumbrado, como el casco antiguo, como cualquier inversión que
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hace el Ayuntamiento que, la cual…de alguna manera si se quita o se rebaja ese IBI que ustedes
parece ser que cuando gobiernen tendrán una barita mágica y van a hacer unas obras
espectaculares y bajarán los impuestos y pagarán obras no sé con qué, no sé con qué, lo que
está claro que si no subimos los impuestos, no ejecutamos obra y, encima, no cobramos dinero,
perdone que le diga…el que cobra, el que trabaja quiere cobrar y cuando se ejecuta una obra
se tiene que pagar. Los Ayuntamientos recaudan por donde recaudan, por los ICIOs, por las
tasas, por las subvenciones pero si yo, el Ayuntamiento me está haciendo una avenida que no
me cuesta dinero, que sí que me voy a quejar porque se tiene que quejar la gente porque se
tiene que quejar y tienen razón, pero es una obra muy grande de 4 millones y medio y,
evidentemente, tiene una repercusión, en molestias, en polvo y en tiempo y en incidencias que
salen en la obra. Si no pago dinero tampoco me puedo quejar que el IBI que yo tengo parece ser
que sea la rehostia, pues, no, el IBI está consensuado un poco con las obras y con las inversiones
que está haciendo el municipio. Si en estos cuatro años nos hemos gastado 20 millones de obra
en inversión, 20 millones de obra en inversión, entiendo que de algún sitio han de salir. Yo creo
que tiene que ser así. Se podrá administrar mejor y otro equipo de gobierno a lo mejor cogerá y
se lo gastará en otra cosa, me parece muy bien, pero el equipo de gobierno que somos, de
alguna manera, los que representamos al pueblo y en teoría, creo, que cualquier político que
está aquí cuando hace una inversión lo consensua con su gente, que no deja de ser gente que
también vota, pues, lo lleva a cabo en el equipo de gobierno y son los que gobernamos. Y cuando
alguien gobierna está para lo bueno y para lo malo, para evidentemente asumir lo bueno y sus
quejas pero por eso decidimos. Yo pienso que es así.
Sr. Alcalde: Gracias. Regidora.
Sra. Pérez: Ja no me’n recordo de la meitat però... Jo crec que, Sr. Chamizo, vostè s’ha escrit el
seu discurs però que és “ajeno a la realidad”, s’ha escrit el discurs però, bueno, li ha quedat molt
bé. Vostè quan diu que aquest equip de govern no ajuda al petit empresari, als negocis. El
pressupost d’Impuls econòmic ha augmentat en 37.000 euros de cara a l’any passat. Vam ser
nosaltres qui va plantejar les ajudes a la contractació de persones que també ha fet referència
que amb l’índex d’atur que tenim, per què no fem res. Vam implantar aquesta línia d’ajudes. Me
diuen “una altra vegada 20.000 euros, no ha augmentat la partida”. Vam passar de 30.000 a
20.000 l’any passat. Per què? Perquè mai arribàvem al topall de 20.000. Evidentment ficarem
10.000 euros més que potser políticament queda millor però després no els gastem i aquests
diners a “caja única” i al final ningú es beneficia d’això. Enguany estem casi al 100% però no
arribem a 20.000 euros, ojalá arribéssim a 20.000 euros, i si passem de 20.000 euros ja hi ha
modificacions de crèdit per arreglar-ho això. Tema dels locals buits que li preocupa si ho tenim
preparat i què ficarem aquí, bueno, aquesta campanya lo que vol és generar activitat al casc
antic, llavors, donarem unes ajudes de 3.000 euros per local. Ja estem en contacte amb
propietaris perquè no tothom que té un local al casc antic el vol llogar, evidentment, potser hi ha
gent que el té buit perquè vol. Llavors, no iniciarem la campanya o abans d’iniciar la campanya
volem saber quins locals estan disponible si ja s’ha preparat una campanya que aquests locals
estaran identificats i tothom sabrà quins locals estan disponibles. Lo que passarà amb aquests
locals no depèn de nosaltres, això és l’empresari o emprenedor que vingui a muntar el local, no
sé si voldrà muntar una botiga, un restaurant o el que vulguin, això no ho decidirem nosaltres.
Els 50.000 euros per dinamitzar l’avinguda de Barcelona no és perquè ho hem fet tan malament
que ara tenim que invertir aquests diners, no, no. Jo estic molt orgullosa de formar part d’aquest
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projecte de l’avinguda Barcelona, a mi no em sap greu, el que sí que tots estem d’acord i al final
tots ho diem, que ens preocupa el que han patit els empresaris durant aquesta temporada, doncs,
evidentment, hem volgut incrementar l’esforç econòmic, a més a més, perquè és necessari, per
ajudar i perquè aquesta mala època que han tingut que sigui beneficiada lo millor possible i el
més aviat possible. De Turisme em parla del centre BTT. El centre BTT durant molt de temps,
quan vostè era regidor, també, s’obria els caps de setmana perquè no hi ha visitants, la gent no
fa ús del centre BTT. Ara, lo que hem volgut fer per replantejar aquest ús d’aquest espai que és
molt important, Turisme cedirà aquestes instal·lacions a Esports i Esports gestionarà el centre
BTT i, a més a més, serà una oficina que estarà oberta cada dia perquè serà, si vols ho explico,
serà una oficina on la gent que es vulgui apuntar a alguna activitat esportiva o tal que vagi
directament a aquestes oficines que estaran obertes al públic, si has de llogar unes pistes de
tenis, aniràs a aquesta oficina que sempre hi haurà algú. Llavors, el que volem amb això és
dinamitzar aquest espai. La cursa Bike Race, ha fet referència que estem gastant diners amb
esdeveniments esportius que no sabem si tenim repercussió, bueno, jo li puc dir que la Bike
Race, que és la primera edició, va omplir el càmping Els Prats i els últims dies vam tenir que
derivar gent al càmping La Torre del Sol perquè el van omplir, o sigui...i va tenir molt bona
acceptació i va venir molta gent, gent d’aquí i gent de fora sobretot. I, pel final em deixo una cosa
que em fa una especial il·lusió, quan ha dit que els vaig enganyar de Turisme, que no estrenaríem
el Club de Mar, li puc dir que a data d’avui el Club de Mar l’estan instal·lant, el convido a que faci
una passejada pel passeig marítim de Miami Platja i el podrà veure i, si no, ja li enviaré una foto.
Per últim, em fa pena que quan ha parlat de tots una mica ha dit que “tornem a suspendre,
suspèn”, algo així ha dit, no sé quina paraula, jo li puc assegurar que les meves regidories, ara
perquè són les que tinc més a mà, jo tinc el PAM executat al 100% i potser hi ha alguna acció
que encara estem acabant com el Club de Mar perquè encara no està definitiu, l’estan instal·lant.
Però, clar, a mi em fa pena que vostès ens diguin això quan nosaltres, el meu equip, ha fet un
esforç increïble per executar aquest PAM que l’hem fet d’una forma o d’una altra, que vostès ho
haguessin fet diferent però, bueno, és una realitat. Les propostes estan executades i per a mi és
un orgull i no un suspens i per això em fa pena que utilitzi...per molt que vostè estigui a l’oposició,
també de vegades s’ha de reconèixer la feina que fem. Res més.
Sr. Alcalde: Gràcies. Sr. Chamizo. Pot donar-li al micro.
Sr. Chamizo: No voldria a tornar a fer el discurs però nosaltres el que sí que hem plantejat que,
a veure, nosaltres hem estudiat els pressupostos i hem parlat del que per nosaltres en algunes
partides hi ha mancances i en altres, potser nosaltres ho haguéssim fet d’una altra manera i si
ens haguessin deixat participar, doncs, a lo millor haguessin pogut sortir uns pressupostos, no
sé, crec que millors perquè sempre parlant i posant-se d’acord jo crec que sempre es milloren
les coses i més, sobretot, quan els tots aquí presents només pensem en el desenvolupament del
nostre municipi. Ja li he dit que presentarem esmenes però, clar, entenem que no les aprovin
perquè també el passat Ple a Cultura vam fer una proposta pel tema de les visites nadalenques
i tot això de decoració de façanes que tampoc ens van fer cas i avui, per exemple, una altra
proposta que tota l’oposició la recolza, escolti, vostès utilitzen la seva majoria per dir que no.
Pensem que nosaltres no, aquesta no és la manera d’actuar que ens hagués agradat que hagués
tingut aquest equip de govern. Lo més lògic seria estudiar-ho, deixar-ho sobre la taula perquè
això pensem que a lo millor no era urgent i, després, estudiar-ho i potser portar-ho a terme.
Després, referent, vaig per parts, a veure si no em deixo algo, al Sr. Gallardo...[Inaudible
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02:15:17] Vale, vale, cambio el orden. A veure, qui em tocava? El Sr. Enrique, aquí nosaltres
estem comparant el pressupost del 2018 al del 2019, no estem comparant el 2015 amb el 2019,
escolti, segurament uns anys haurà pujat una mica més i uns altres anys haurà baixat una mica
més però nosaltres el que hem fet és un exercici de comparar 2018 amb el 2019 i veiem que hi
ha partides que pràcticament són les mateixes partides i que inclús, suposo, que la del centre de
dia, l’assignació i ajudes que donen la baixen 5.000 euros, parlo de memòria, no tinc els papers.
Suposo que també deu ser pel mateix, si no s’esgota aquesta prestació, doncs, decideixen
rebaixar-la però només és això lo que li volia dir, d’acord? Referent al Medi Ambient, a veure, li
agraeixo aquest recordatori però ja sabem que, suposo, que aquest increment en la vigilància
del terme, suposo que la partida aquesta, la contrapartida era treure-la del control dels abocadors
però, escolti, vostè ha baixat el seu pressupost en un 50% i la pujada que ha tingut de vigilància
mediambiental són 22.000 euros. Escolti, jo crec que, vostè que passeja molt pel municipi i tot
això, vostè veu els boscos, veu a les xarxes socials i demés, sap com està tot el nostre terme,
vostè sap...nosaltres em sembla que vam proposar aquí en un Ple, vam parlar de la deixalleria,
d’acord?, que em sembla que els caps de setmana o no obre o obre molt poc. Escolti, vostè sap
que a moltes urbanitzacions que tenim el gruix de gent que treballa en les seves cases o els seus
jardins s’incrementa molt i què fan si la deixalleria està tancada? Desgraciadament no podem
controlar això però la llença al bosc. I pensem, ja de pas, que aquests 20.000 euros només en
vigilància del terme, els trobem insuficient i li torno a dir, és que ha baixat un 50, a veure, li diré
exactament, un 50,40%, 149.660 euros, ostres! Jo crec que per nosaltres és una partida
important la de Medi Ambient, és una regidoria important la de Medi Ambient. Això que ha dit que
nosaltres som una regidoria que treballa amb moltes altres regidories i tal, bueno, escolti, vostè
ha de tenir pes, va tenir pes l’any passat i tindria que haver-lo mantingut. A veure, el Sr. Pérez,
escolti, està molt bé això de que el ciutadà no pagui les obres, només faltaria, que jo sàpiga les
obres es financen a través dels nostres impostos, només faltaria demanar més contribucions
especials... Ah, no! Quan jo demano un crèdit per l’avinguda Barcelona de dos i pico milions que
inclou moltes coses, escolta, el finançament surt dels impostos, penso jo.
Sr. Pérez: Y las contribuciones especiales.
Sr. Chamizo: Bueno, bueno, però aquí hi ha hagut senyors, hi ha hagut algun regidor que ha
pagat tres vegades un carrer per contribució especial. Jo, gràcies a Déu no he pagat cap, gràcies
a Déu, d’acord? Llavors, escolti, tot el que es fa a l’Ajuntament pensem que surt dels nostres
impostos, per tant, ja paguem aquesta obra, ja paguem aquesta inversió, per tant, d’acord? Trobo
que el seu comentari no...o al menys ha insinuat això, és a dir, que vostè anava pel tema de les
contribucions especials. Pensem que les obres ja es financen amb els nostres impostos. A
veure...pam, pam, pam, pam...
Sr. Pérez: Perdone, yo lo que le decía es que si no se pagan las obras…
Sr. Alcalde: Deje acabar al señor... [Inaudible 02:19:25]
Sr. Chamizo: Vostè insinuava el tema de les contribucions especials. No, no, ha quedat claríssim,
jo he entès això i crec que tothom ha entès això, d’acord? Penso jo. Després, una altra cosa, hi
ha una cosa que no m’ha contestat la Sra. Regidora del tema dels 80.000 euros de la taxa
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turística. Jo quan estava de regidor de turisme que eren molts pocs diners intentava que
repercutís en la nostra regidoria, llavors, no...
Sra. Pérez: Sí, aquí el Sr. Gallardo me recolzarà. Els diners, quan entren d’alguna subvenció
sempre entren a la caixa única i, després, nosaltres, des de Turisme, tenim que justificar accions
per import de lo que recaptem a la Generalitat. M’explico? De fet això es fa cada any. Nosaltres
cada any presentem una memòria, 80.000 euros que ens han entrat, doncs, hem de presentar
una Memòria de despesa de 80.000 euros que van a accions promocionals. Ells et diuen quins
tants per cents has de dedicar a segons quina partida i això és el que fem cada any. Però això
no vol dir que quan ens fan l’ingrés ens entri directament a la bossa de Turisme. Ojalá.
Sr. Chamizo: M’imaginava algo així que anava a la bossa central però, clar, després, és a dir, jo
crec que són diners molt importants, és el motor del nostre municipi i jo crec que fan falta més
activitats i més actuacions perquè aquesta taxa turística repercuteixi en la seva regidoria.
Després, una altra cosa, és a dir, per nosaltres els 20.000 euros, encara que no es gastin, tornem
a dir, per nosaltres són insuficients. Pensem que hi ha moltíssimes maneres de motivar a la gent
perquè puguin muntar les seves empreses i puguin demanar tota aquesta subvenció però, clar,
si els hi posem pegues, si els hi posem pegues...perquè s’han donat exemples, s’han donat
exemples d’empresaris que demanen la llicència d’activitat a l’agost i tot això, fan totes les obres,
presenten les justificacions i demés i després els hi diuen que no perquè no tenen la llicència
d’activitat encara i aquesta llicència d’activitat se la donen passat cinc, sis, set, vuit o nou mesos,
llavors, clar que no la poden demanar, inclús passarà a l’exercici següent, d’acord?
Sr. Alcalde: Perdoni però és règim de comunicació, Sr. Chamizo.
Sr. Chamizo: Si és règim de comunicació pot obrir, d’acord? Però em refereixo...
Sr. Alcalde: Ha de presentar documentació, obre i aquesta documentació té que complir i si no
compleix se li dirà algo. És règim de comunicació.
Sr. Chamizo: D’acord però per què es retrassa tant la...?
Sr. Alcalde: No és una qüestió de retard.
Sr. Chamizo: Jo crec que sí.
Sr. Alcalde: Ha de complir, no però ha de complir. Aquí es passa la responsabilitat cap al
propietari i al tècnic, ha de presentar un projecte que compleixi amb les ordenances municipals i
ja està, és que no...
Sr. Chamizo: Sí, sí, si estem d’acord.
Sra. Pérez: Lo que fa l’Ajuntament és que no paga fins que no tens la llicència, accepta la
sol·licitud però no fa l’abonament a l’empresari fins que no està, l’activitat, aconseguida la
llicència. Això és lo que fem.
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Sr. Chamizo: Sé però jo, si vol, després...
Sra. Pérez: Això no funciona que ho demano i el mes següent t’ho donen. Això és quan està tot
en regla és quan es fa el pagament i pot ser que ho hagis demanat al setembre del 2018 i fins el
febrer de 2019 no tens la llicència però això ja compta que està demanada des de l’exercici
anterior. Funciona així.
Sr. Chamizo: I set i vuit mesos posterior a la presentació del projecte. Tinc exemples, o sigui, que
li puc demostrar.
Sra. Pérez: Però vostè està dient que no donem els diners i sí que s’estan donant.
Sr. Chamizo: Després, una altra cosa, la seva partida de Promoció econòmica s’incrementa a
50, 12.000 euros, d’acord, però vostè sap quan es destinava al comerç a Miami abans de les
obres de la N-340? Vostè sap quan es destinava a la promoció del comerç a l’avinguda N-340
l’any 2017, 2016 o 2015? Ho sap?
Sra. Pérez: Clar que ho sé.
Sr. Chamizo: Segurament serà molt menys dels 50.000 euros que vostès estan aquí plantejant.
I estem d’acord, és a dir, han sofert molt aquests propietaris o aquests empresaris i se’ls té que
intentar recompensar una mica amb totes les pèrdues que han tingut. Després, Turisme. No
estem gens d’acord amb l’explicació que ens ha donat del centre BTT. Pensem que amb tota la
gent que practica aquí el ciclisme, gent que ve de fora, inclús el tema del velòdrom i
demés...escolti, jo intentava promocionar el BTT tot lo que podia i més. És a dir, jo me’n recordo
que quan nosaltres vam marxar de l’equip de govern hi havia un projecte de l’Agència Catalana
de Turisme en el que hi havia cinc municipis de Catalunya en el que s’havia comptat amb Montroig del Camp pel tema de tirar endavant tot això, així ho vam marxar. Jo crec que cara la imatge,
és a dir, que venen ciclistes i el centre BTT està tancat, entenc que no...per nosaltres, vostès
poden fer lo que vulguin perquè hem dit abans són els seus números i vostès són els
responsables, nosaltres no ho haguéssim fet així, d’acord? El tema de, vostè diu...del tema de la
Bike Race, escolti, el retorn econòmic no ha de recaure en una empresa determinada, ja està bé
però ha de recaure en tot el municipi, d’acord? I després li torno a dir lo mateix que ja li vam dir
al 2015 o 2016, no recordo, amb el tema de l’Eternal Running aquesta, encara estem esperant
un informe de lo que havia suposat pel municipi aquesta prova. No sé si, em sembla que ho va
demanar el Sr. Velasco i no sé si ja li van donar o no. I, referent al Club de Mar, no cal que faci
les fotos que nosaltres passegem i fem les fotos, nosaltres només hem dit lo que vostès van dir,
vostès es van comprometre, són vostès els que van donar dates d’execució i d’acabament i tot
això. Nosaltres no hem fet res, només hem agafat el que vostès han dit i ja està, això li hem
comentat. Ja està bé que es faci el Club de Mar, suposo que abans de l’estiu estarà i també li
hem comentat que ens ha xocat que, si s’ha de fer el Club de Mar nou, suposo que amb tota la
inversió dels 500.000 euros, suposo que inclourà material nàutic, llavors, clar, no entenem
aquests 6.000 euros de material nàutic que hi ha de pressupost en la seva inversió. No sé...són
els números que he agafat d’aquí. però, ja li dic, és un comentari. I, després, em quedava el Sr.
Gallardo. Perdó? M’he equivocat, no, hi ha 6.000 euros d’inversió. Llavors, per això no enteníem,
més que tot era això, que no ho enteníem.
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Sra. Pérez: Vostès no entenen res del Club de Mar. Des del minut 1 que el Club de Mar no
l’entenen, no el volen...[Inaudible 02:27:10] i ara 6.000 euros per material nàutic, evidentment
que no l’entenen però és que el Club de Mar no l’entenen vostès però mai l’han entès i mai l’han
volgut i totes les seves intervencions ho fan així, en tots els seus escrits també ho fan constar, o
sigui, que a mi no em sorprèn ara 6.000 euros de material nàutic, entenc que l’import...clar... Una
dada, perquè, clar, diu “és que, clar, la taxa turística s’ha de repercutir en el pressupost”. Jo quan
vaig entrar aquí, Turisme tenia un pressupost de 167.000 euros, 167.000 euros, i l’any següent
ja el teníem sense inversió en 254.000 euros. A mi no m’han de donar lliçons vostès de que haig
d’invertir en Turisme que és el primer que vam fer, augmentar el pressupost de Turisme. És que,
clar, fa el seu discurs però és que és aliè a la realitat. S’ha d’augmentar Turisme. Ja ho vam fer i
és que...ho vam fer, llavors, no em digui que el pressupost de Turisme s’ha d’invertir més, s’han
de tenir més diners. Que això és una realitat i vostès tenen la informació. És que no poden fer
aquest discurs. Vostès tenen la informació. Això que ho faci un del carrer que no té tota la
informació, tota la documentació que vostès tenen però vostès, és que no li puc permetre que
diguin això.
Sr. Chamizo: A veure, jo crec que, perdoni, amb tot els respectes del món, jo crec que portem
tres anys i mig aquí parlant del Club de Mar i jo crec que no ens...que ningú ens ha entès.
Nosaltres, a veure, el Club de Mar, d’acord, nosaltres per activa i per passiva hem dit que vostès
van presentar aquí un projecte del Club de Mar on la màxima rendibilitat d’aquest projecte del
Club de Mar era per fer classes de ioga, no per activitats nàutiques, això era el que nosaltres
sempre ens hem queixat. I, després, a mi tampoc m’agrada donar lliçons perquè jo no sóc ningú,
jo sóc un humil regidor però, ja que vostè ha entrat en lo anterior, ja li faré cinc cèntims. Escolti,
jo quan vaig entrar de regidor de Turisme l’any 2011 amb el Sr. Pellicer, em sembla que el meu
pressupost de Turisme eren 74.000 euros. Em sembla que el segon any...em sembla que eren
vuitanta i algo i el tercer crec que eren cent i pico que és quan nosaltres vam marxar. Després,
quan va entrar el Sr. Vernet, ja es va augmentar molt la quantitat de Turisme. Escolti, jo crec que,
si jo tingués tots aquests diners que vostè té, escolti, jo crec que potser o faríem el mateix o al
menys el treballaríem d’una altra manera però no em vulgui dir que jo dono lliçons perquè jo no
dono cap lliçó, és a dir, jo en aquell moment vam treballar amb els diners que teníem perquè
veníem d’un pla de sanejament molt fort i ja està. No vull entrar a remoure el passat però, clar,
no em digui això de que...bueno, vostè ja ha fet moltes coses, jo me n’alegro i encara m’alegraria
que fes més coses perquè, torno a dir, que és el motor econòmic del nostre municipi. Bé, i
després, perdó, al Sr. Gallardo, no entraré a debatre aquí ara perquè estava fora, ja li hem dit
que són els seus números però, a veure, jo només em remeto al que es va dir aquí al pressupost
del Ple del 2017, va dir el Sr. Pellicer, diu: “sí, jo només voldria fer un apunt al Sr. Gallardo, el
préstec d’IDAE que comporta un retorn de 400.000 euros tenim que partir de la base que és
perquè estalviarem”. No, no, deixa que acabi, després em pots dir tot... I, després, el Sr. Gallardo
també va dir que el tema, “evidentment els estalvis s’han de pagar amb els crèdits”. Això és lo
que...nosaltres no hem demanat aquest crèdit, ja trobem bé aquesta inversió perquè hi ha molts
puestos que estan sense llum però, escolti, és el discurs que vostès han estat donant durant
aquests tres anys, és a dir, el discurs que nosaltres, els nostres ciutadans hem donat. “Escolti, el
tema de [inaudible 02:31:07] Escolti, ens han dit que el que ens costa el crèdit d’aquests 4 milions
és el que es pagarà amb el 30% d’estalvi de la llum, nosaltres només hem dit això. Per tant,
estem d’acord però no com ho han plantejat. Llavors, clar, si jo al 2018, al 2017, em sembla, hi

39

ha un informe d’un tècnic de 175.000 euros i un estalvi pel 2019, em sembla, de 99.000 euros
segons ha ficat a la Memòria, pues, a mi no em surten els números. Només és aquesta apreciació
que nosaltres hem fet, d’acord? I... d’acord, ja està. Vale.
Sr. Pellicer: Ja que m’ha mencionat, jo li voldria fer un aclariment i m’agradaria que ho intentés
entendre o crec que m’explicaré lo suficient. Nosaltres quan es va plantejar aquest projecte
teníem una factura anual d’un milió d’euros d’electricitat però no enllumenàvem ni pagàvem tota
una sèrie d’urbanitzacions i tots uns trams a Miami que no tenien llum. De la gestió d’aquests 4
milions, ai, d’enllumenat...de la gestió dels recursos es va aconseguir i s’ha aconseguit realment
tindre l’enllumenat de tot el municipi. Aquesta és la realitat, aquesta és la realitat. Es van fer els
convenis amb aquestes urbanitzacions, per lo tant, avui nosaltres que hem passat de tindre unes
x faroles a tenir-ne moltes més, clar, evidentment, no surten els 400.000 perquè avui paguem
l’enllumenat de tot. Un enllumenat que ens costaria, si ho paguéssim en la situació que hi havia,
d’un milió i mig, un milió i mig [Inaudible 02:33:06]. Per lo tant, és a dir, nosaltres avui, de
l’enllumenat que tenim, la reducció ha sigut no d’un 35, d’un 40% i això està comprovat. Molt bé.
Per lo tant, lo que passa que avui, com d’allò...nosaltres tenim 6.500 faroles que al seu moment
no les teníem. Aquesta és la realitat i, per lo tant, que vostè em digui que avui l’estalvi és de
200.000, clar, però no en relació a les faroles que teníem inicialment. No sé si amb això m’he
sabut explicar.
Sr. Alcalde: Gràcies. No és tan catastrofista tot el que hem fet aquests quatre anys ni els
pressupostos que presentem ara. És que ha fet...no, però, clar, és veritat, no ha dit això però diu
“no invertim en Serveis Socials, en Educació, en Medi Ambient, en...” Bueno, sí...vinga.
Sr. Gairal: Sr. Chamizo, amb tota la cordialitat, eh! Només una petita aclaració perquè sembla
que no sortim dels números. Miri, el 50% de reducció de Medi Ambient és perquè s’han donat de
baixa inversions del 2018 que ja estan executades o en fase d’execució i si vol ja li explicaré
detalladament en quin punt o anar-les a veure. El departament no és el 50%, el 50% és
d’inversions, en conjunt. Quant a la vigilància, seré molt breu, quant a la vigilància, la vigilància
hi ha hagut, a la realitat i a la pràctica, l’increment és del 18% perquè en una partida és el 100%
de reducció que és abocadors però en l’altra partida que és la vigilància rural integral és del
118%, és el 18% més. I quant als abocadors, el gran problema que tenim, ara també s’engegarà
una campanya que ja hem demanat els pressupostos i ja tenim aprovada la partida de col·locar
en tot el terme municipal, on més es freqüenta els circuits d’abocaments clandestins de
deixalleria, uns cartells informatius d’horaris de deixalleries, de telèfons d’informació per dissuadir
els possibles abocaments i que vagin...indicar-los on tenen d’anar adequadament. I és una de
les altres accions que farem dintre de les que hi ha. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gairal. Li deia que...o, si més no, no són catastrofistes però, clar, parla
de falta, que no invertim en Serveis Socials, en Educació, en Medi Ambient, en Promoció
econòmica, ho ha dit, realment ha dit això dintre de la seva intervenció que no invertíem suficient.
Jo crec que poden discutir en què invertim però no que invertim poc. Poden discutir-ho
perfectament bé i aquí entraríem en el fet de dir “home, és que no ens demanen per
col·laborar...no col·laborem en la redacció dels pressupostos, no són els nostres pressupostos”,
no, són els pressupostos de l’equip de govern, de quatre grups, s’han de ficar d’acord quatre
grups. Si, a més a més, s’han d’afegir...és més complicat, sí, tenim una majoria, consensuem els
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nostres pressupostos que venen donats d’un Pla d’Acció Municipal i, escolti, no són tristos, i
nosaltres no estem tristos. Ha dit vostè que... Has de marxar, no? Quan vulguis, Josep Maria,
marxa, no hi ha problema. Ja ho sé, ja ho sé però estem al Ple dels pressupostos, és important
que tothom col·laborem i diem la nostra, no? Per nosaltres no són tristos, no són tristos. Ja, però
diu que són tristos. No, nosaltres estem contents amb aquests pressupostos, estem contents,
Ara, escolti, és el que hi ha, no hem baixat, anem pujant des d’un principi. La comparativa que
no li agrada del 2016 o 2015 al 2019 és una realitat. Hem deixat uns pressupostos en base al
2018, no condicionem l’any 2019, d’acord? I l’equip que vingui es trobarà uns pressupostos que
són continuistes respecte de l’any passat que tampoc van votar a favor. I, escolti, és que crec
que la seva exposició, insisteixo, ja li hem dit, 20 milions d’euros d’inversió en diferents coses en
tot el municipi. No acabem les obres amb temps, no acabem les obres amb temps? No, no les
acabem però fem obres, fem obres. I si nosaltres diem una data aquí, si nosaltres diem una data
aquí és perquè hi ha un tècnic que ha fet un projecte, hi ha un tècnic que ha fet una licitació, que
ha ficat unes dates i allà fica unes dates. Cap membre d’aquest equip de govern decideix una
data perquè sí. Hi ha uns informes darrere que diuen que hi ha unes dates i, després, hi ha unes
obres que tenen les seves dificultats i no es compleixen aquestes dates moltes vegades, algunes
sí, altres no. Però no és voluntat ni cap membre d’aquest equip de govern pretén dir una data i
després es faci una altra. Estem contents amb els quatre anys, amb els quatre pressupostos que
hem presentat i hem fet moltes coses i continuarem fent-les durant aquests sis mesos que ens
queden. Res més. Pot donar el micro, si us plau.
Sr. Chamizo: Bé, el tema dels incompliments de les dates ja està bé, és a dir, a nosaltres no ens
ho ha de dir, això suposo que quan arribi...
Sr. Alcalde: Li dic a vostè perquè ens ho retreu.
Sr. Chamizo: Però a mi m’ho pot explicar i ho puc entendre, li ha d’explicar a la gent que s’ha
sentit...
Sr. Alcalde: Escolti, si vostè ho entén, per què m’ho retreu, doncs?
Sr. Chamizo: Jo no li retrec.
Sr. Alcalde: Home, sí. Li ha retret a l’equip de govern.
Sr. Chamizo: Jo li he retret, clar, perquè vostè diu “ara hi ha un informe d’un tècnic que diu que
acabarien tal” però jo li dic que a mi m’ho ha explicat molt bé i jo ho puc entendre. Li ha d’explicar
als afectats perquè ho acabin d’entendre.
Sr. Alcalde: És que ho entenen.
Sr. Chamizo: És el nostre punt de vista. Després, una altra cosa, és a dir, són els pressupostos
del nostre municipi, no són els seus, els pressupostos, vostès els preparen...
Sr. Alcalde: De l’equip de govern, he dit jo.
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Sr. Chamizo: Vostès preparen els pressupostos però pel nostre municipi, d’acord?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Chamizo: Encara que no estem d’acord en la manera que vostès els han confeccionat i demés
i tenim diferents opinions a l’hora de confeccionar que això és el que li hem transmès. I, després,
quan parlem de tristos és perquè sincerament jo, si fos alcalde, a mi no m’agradaria gens que en
tres anys i mig o quatre de mandat només aprovés el pressupost del meu municipi l’equip de
govern amb alguna abstenció puntual i un vot favorable d’un altre grup, sincerament, i per això li
dic que són tristos per nosaltres.
Sr. Alcalde: Per nosaltres és més important que s’aprovin i que es facin les coses, que s’aprovin
i que es facin les coses que no buscar que si vostè pot votar a favor o es pot abstenir. Per
nosaltres és més important votar uns pressupostos, és a dir, redactar uns pressupostos,
presentar-los i que s’aprovin. Per nosaltres aquest és l’objectiu principal. La resta, bueno, vostè
considera que han de participar més, bueno, nosaltres considerem que no, que ficar-nos d’acord
els quatre ja en tenim prou i no volem passar d’aquest nivell.
Sr. Chamizo: Ho hem comprovat això.
Sr. Alcalde: Bueno, no, home, clar, escolti, això tampoc ho direm que no cal que vinguin, no, això
no, això sí que no ho diré. Home, home, escolti, van poder governar dos anys sent alcaldes i van
dir que no, escolti, van prendre una decisió en el seu moment. Clar, això va en funció de les
decisions que van prenent. Ja està.
Sr. Chamizo: Això és una altra pel·lícula.
Sr. Alcalde: Sí, és clar. Passem a la votació. [Inaudible 02:41:18] No hi ha cap dubte. Que ja
anem a dinar, Josep Maria. Si...depèn, anem a dinar depèn dels Precs i preguntes. Sí que he
ficat Precs i preguntes. Passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor?
Quedarien aprovats els pressupostos per l’any 2019 i agraeixo també, com ho ha fet el regidor,
al membre de la FIC pel seu vot a favor.

Identificació de l’expedient:

Pressupost de l’exercici 2019

Número d’expedient:

11924- Serveis Econòmics/Hisenda/Intervenció

Tràmit:

Comissió Informativa

Fets
1. En data 10 de desembre de 2018, l’Alcalde decreta la confecció del Pressupost
General de l’Entitat Local per l’exercici següent, de conformitat amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, d’acord
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amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), a fi de poder a dur a terme els
programes polítics que té marcat l’equip de govern per l’anualitat de 2019
2. El Pressupost General de l’Ajuntament de Mont-roig, el qual s’ha elaborat
coordinadament amb totes les entitats que la formen, està integrat pel pressupost de
la pròpia entitat local i pel de les Entitats Públiques Empresarials Locals Nostraigua i
Nostreserveis.
3. En data 12 de desembre de 2018, l’Interventor de l’Ajuntament emet els informes
pertinents, els quals figuren a l’expedient.
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 documentació de la qual s’adjunta en l’expedient.
5. Atesa la tramitació de l’expedient de confecció i aprovació dels pressupostos, de
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
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
6. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de
data 17 de desembre de 2018.

Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la tramitació per a l’aprovació de
l’expedient d’aprovació del Pressupost.
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a la
competència del Ple per a l’aprovació de l’expedient del Pressupost per L’exercici.
3. Art. 3 i següents La Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
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. Arts. 2 a 23 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
6. Bases d’execució del pressupost municipal
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7. Ordres Ministerials del HAP/1781-1872/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aproven les noves instruccions de comptabilitat de les entitats locals
8. Text consolidat de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals
9. Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
10. Segona versió de la Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article
12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per
a les Corporacions Locals, de la IGAE.

El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-vx+; IMM;
Grup mixt i Fic) i 7 vots en contra (grups municipals: PDeCAT; ERC i C’s) acorda:
1.
Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament Mont-roig del Camp
per l’exercici 2019, integrat pel pressupost de la pròpia entitat local, pels de les Entitats
Públiques Empresarials Locals Nostraigua i Nostreserveis.

Es detalla a continuació un resum a nivell de capítols del Pressupost de L’Ajuntament.

PRESSUPOST DESPESES I INGRESSOS EXERCICI 2019. RESUM PER CAPÍTOL

DESPESES

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS
DESPESES FINANCERES
TRASNFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
Total despeses corrents
INVERSIONS REALS.
TRASNFERÈNCIES DE CAPITAL
Total despeses de capital
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS.

crèdits inicials
2019
5.549.372,51
8.016.064,17
123.050,00
4.243.867,93
0,00
17.932.354,61
294.354,70
44.425,30
338.780,00
32.087,00
2.081.500,00
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Total despeses financeres
TOTAL

2.113.587,00
20.384.721,61

Crèdits
inicials 2019

INGRESSOS

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
PREUS PÚBLICS I TAXES
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
Ingressos corrents
ALIENACIÓ DE TERRENYS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
Ingressos de capital
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Ingressos financers
TOTAL

11.513.433,54
188.297,48
4.052.076,96
4.377.605,30
221.220,00
20.352.633,28
0,00
0,00
0,00
32.088,33
0,00
32.088,33
20.384.721,61

El Pressupost General de l’Entitat conté els pressupostos de:
1.- Entitat Pública Empresarial Local Nostreserveis.
2.- Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.

PRESSUPOST DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA
2019

INGRESSOS
700. Ingressos tapes i comptadors aigua potable

IMPORT 2019
3.323,00
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703. Ingressos taxes primera connesió clavegueram
705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament
705. Ingressos proveïment aigua potable
705. Ingressos altes aigua potable
705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers aigua
potable
705. Ingressos servei de clavegueram
705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers
clavegueram
705. Ingressos sanejament en alta (Ajuntament / Agència
Catalana de l'Aigua)
759. Ingressos cànon aigua
769. Ingressos financers

2.338,00
50.000,00
2.032.835,00
30.253,00
29.414,00
716.854,00
29.871,00
432.307,00
1.952.296,00
4.000,00
5.283.491,00 €

TOTAL INGRESSOS

IMPORT 2019

DESPESES
A2. APROVISIONAMENTS
600. Compres de mercaderies
601. Compres de matèries primeres
607. Treballs altres empreses

1.200.814,00
153.204,00
422.000,00
625.610,00

A3. DESPESES DE PERSONAL
640. Sous i salaris
641. Indemnitzacions
642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa
649. Altres despeses socials

1.259.747,00
916.775,00
297.852,00
45.120,00

A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
621. Arrendaments i cànons
622. Reparació i conservació
623. Serveis professionals independents
623. Serveis recaptació de tributs
624. Transports
625. Primes d'assegurança
626. Serveis bancaris i similars
627. Publicitat i propaganda
628. Subministraments
629. Altres serveis
631. Publicacions BOPT i similars
631. Cànon aigua abonats
631. Abonaments cànon aigua
631. Cànon aigua subministradores
631. Cànon servei Ajuntament
678. Despeses excepcionals
680-682. Amortitzacions
694. Pèrdues per deteriorament de crèdis

2.806.930,00
16.000,00
20.708,00
44.466,00
15.000,00
1.995,00
20.000,00
14.000,00
6.000,00
265.000,00
59.521,00
1.596,00
1.952.296,00
24.118,00
65.984,00
109.988,00
1.000,00
158.242,00
79.252,00

A7. DESPESES FINANCERES I INTERESSOS
662. Interessos de deutes

-

16.000,00
15.000,00
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669. Altres despeses financeres
TOTAL DESPESES

1.000,00
5.283.491,00 €

PRESSUPOST DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRESERVEIS
2019

TOTAL INGRESSOS………………………………………

3.983.213,53

INGRESSOS
705. Prestació de serveis
740. Subvenció a l'explotació
130. Subvenció de capital

3.983.213,53
338.649,61
3.600.138,62
44.425,30

TOTAL DESPESES…………………………………………

3.983.213,53

A2. APROVISIONAMENTS
60O. Compres mercaderies
600, Compres material neteja
602 Eines
607. Treballs altres empreses
A3. DESPESES DE PERSONAL
640. Sous i salaris
641. Indemnitzacions (acomiadaments)
642. Seguretat Social càrrec empresa
retribucions en espècie (Adeslas)
649. Altres despeses socials
A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
621. Lloguers
622. Reparació i conservació
623. Serveis professionals
624. Transports
625. Primes d'assegurances
627. Publicitat
628. Subministraments
629. Altres despeses varies
631. Altres tributs
682. Dotació amortitzacions
A7. DESPESES FINANCERES

430.879,32
163.200,00
22.750,00
4.000,00
240.929,32
3.256.208,91
2.316.717,84
0,00
810.326,24
84.164,84
45.000,00
250.500,00
1.800,00
113.700,00
15.000,00
0,00
10.000,00
1.500,00
85.500,00
20.000,00
3.000,00
0,00
1.200,00
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662 interessos per deutes
6691. altres despeses bancàries
668. Despeses extraordinàries
2 - INVERSIONS
5 - DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT
649. ALTRES DESPESES
SOCIALS………………………………………..
649.00 assegurances vida i accident
649.01 roba de treball i epis.
649.02 retribucions junta general
649.03 retribucions consell administració
649.04 servei prevencio risCos laborals
649.05 formació personal
629. ALTRES
SERVEIS……………………………………………………………
629.00 material oficina
629.01 comunicacions
629.02 despeses varies
629.04 despeses de representació

300,00
900,00
0,00
44.425,30
0,00

45.000,00
7.000,00
10.000,00
0,00
12.000,00
10.000,00
6.000,00
20.000,00
4.000,00
12.000,00
2.000,00
2.000,00

2. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per l’exercici 2019.
3. Aprovar el perímetre de Consolidació de l’Ajuntament:

a) NOSTRESERVEIS. Entitat Pública Empresarial Local, de no mercat,
CONSOLIDA
b) NOSTRAIGUA. Entitat Pública Empresarial del cicle complert de l’aigua,
NO CONSOLIDA
4. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.

5. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, per import de 21.598.675,73, d’acord amb el següent
detall:

Despesa no
financera
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Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7

8.805.581,42
8.697.443,49
124.250,00
643.729,31
0,00
294.354,70
44.425,30
Despesa no financera 18.609.784,22

Regla despesa liquidació 2018
Regla despesa pressupost 2019
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
Import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre
que hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

18.154.234,27
15.165.342,76
2.988.891,52
3.171.416,36

2.988.891,52
21.598.675,73

6. Sotmetre l’aprovació a informació pública mitjançant la inserció de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis durant el termini de quinze dies
hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions.

7. L’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual
es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004,
5 de març, text refós reguladora de les hisendes locals.
3. Recursos humans Expedient 14344/2018. Aprovació massa salarial del personal
laboral prevista per l'exercici 2019 (PLE)
Fets
1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 10 de desembre, es va ordenar la iniciació
d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió
d’informes per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció.
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2019 s’aprovarà inicialment pel Ple en
acord de data 20 de desembre de 2018.
3. El 10 de desembre de 2018 s’ha emès l’informe de Secretaria.
4. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data
17 de desembre de 2018.
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Fonaments de dret
L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del
personal laboral del sector públic local, que obliga a les Corporacions locals a aprovar
anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i
les condicions establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
2. L’article 18 de la Llei 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, disposa que la massa salarial del personal laboral està integrada pel conjunt de
les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest
personal en 2018, excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social,
cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions
motivades per trasllats, suspensions o acomiadaments.
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació
al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest
òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4
de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per
l’esmentada LRSL.
4. La massa salarial aprovada haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí
Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis
LBRL.
1.

Conforme als informes de Secretaria, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent

El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-vx+; IMM;
Grup mixt i Fic) i 7 vots en contra (grups municipals: PDeCAT; ERC i C’s) acorda:
1.

Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat, empreses municipals,
empresa pública empresarial per a l’exercici 2019:
Entitat, òrgan, empresa
AJUNTAMENT
NOSTRAIGUA
NOSTRESERVEIS

2.

Massa salarial 2019
767.321,12.-€
961.895,00.-€
2.316.717,84.-€

Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província.
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4. Recursos humans. Expedient 14337/2018.Aprovar, si escau, la relació de llocs
de treball de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’any 2019 (PLE)

Identificació de l’expedient

Relació de llocs de treball corresponent a l’any 2018

Expedient número

Serveis Interns/Secretaria General/ RRHH / spg / 11924 /
2018

Tràmit:

Proposta

Fets
1. Es procedeix a realitzar una relació de tots els llocs de treball existents en l’organització
municipal incloent respecte de cadascun d‘ells les següents dades: la denominació del lloc i
el seu enquadrament orgànic; les característiques essencials del lloc, incloent, si escau, les
funcions específiques atribuïdes; els requisits exigits per ocupar el lloc de treball; el
complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si escau, el
complement específic corresponent i la forma de provisió del lloc.
2. Elaborada la Relació de Llocs de treball es dóna trasllat de la mateixa per al seu informe al
Delegat de Personal o President de la Junta de Personal, a l’Interventor i al Secretari.
3. Considerant que, en l’informe d’intervenció queda acreditat que al Pressupost municipal
vigent existeix consignació suficient i adequada per atendre les obligacions econòmiques
que es deriven de la Relació de Llocs de treball.
4. Vist l’informe del Secretari i de conformitat amb el que es disposa en els articles 32 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals, i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya.
5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data
17 de desembre de 2018.

Fonaments de dret
1.

Els articles 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'Aprova el Reglament
del Personal al Servei de les Entitats Locals.

2.

L'article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'Aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

3.

Els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
Refós en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a Catalunya
en Matèria de Funció Pública.
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4.

L'article 169 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

5.

Els articles 31 i següents, 69 i 74 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Publico aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

6.

Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

7.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local.

El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-vx+; IMM;
Grup mixt i Fic) i 7 vots en contra (grups municipals: PDeCAT; ERC i C’s) acorda:

1.

Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament, amb el text que
s’adjunta en l'expedient.

2.

Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des
del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple.
La relació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s'haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldreles.

3.

Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de treball es publicarà íntegrament
en el termini de trenta dies el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, remetent-se una còpia de la mateixa a l'Administració de l'Estat i
al Departament de Governació de la Generalitat.

Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: I passaríem al següent punt que serien Precs i preguntes. Per part del grup de
Ciudadanos? Tenim Ple el proper dia 9 de gener. Yo lo dejo ahí, ahora usted… Vamos a ver, Sr.
Velasco, si usted tiene que hacer alguna pregunta tiene todo el derecho de hacerla. Yo he puesto
en este pleno, que es extraordinario que no hay que poner Ruegos y preguntas, lo he puesto
precisamente porque no tuvimos Pleno ordinario y, si tiene alguna cosa, la tiene, y si hay algún
regidor que tiene mucha hambre o se tiene que ir, pues, que se vaya, no podemos hacer más
pero usted tiene todo el derecho.
Sr. Velasco: Creo que es más coherente dejarlo para el 9.
Sr. Alcalde: Perfecto. De acuerdo.
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Sr. Velasco: Si no hay más ruegos y preguntas.
Sr. Alcalde: Per part d’Esquerra? Núria, no. Si té algun prec o alguna pregunta.
Sra. Aragonès: No, no, no en fem, no en fem. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Nosaltres no en farem. Només desitjar-vos a tots els regidors Bon Nadal i a tots els
treballadors de la casa, de l’Ajuntament i de les empreses municipals. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna paraula més?
Sr. Velasco: Lo mismo, felicitar las fiestas a todos los grupos y a ver si cogemos un poco más de
alegría para el año que viene que estamos muy tristes todos.
Sr. Alcalde: Per part d’Esquerra? Vol fer ús de la paraula?
Sra. Aragonès: Bé, que tinguin un bon any, millor que el que hem passat. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup més vol fer ús de la paraula?
Sr. Pérez: Que Feliz Navidad para todos.
Sr. Alcalde: Doncs, Bones Festes a tothom i que tinguem molt bon any i sobretot molta salut
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

20 de desembre de 2018
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