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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. Hisenda. Expedient 11924/2018. Resoldre, si escau, les al·legacions presentades a 
l'expedient del pressupost General de l'exercici 2019. 
 
Sr. Alcalde: El punt 1 i únic, resoldre, si s’escau, les al·legacions presentades a l’expedient de 
Pressupostos Generals de l’exercici 2019. Hi ha vàries al·legacions, en tot cas, començaria el 
grup del PDeCAT, si vol intervenir, si us plau. [Inaudible 00:30] Sí, sí, d’acord. Sí, sí. 
 
Sr. Gallardo: Si, ho farem per ordre d’entrada de registre. Bé, jo m’encarregaré de defensar 
l’al·legació, reclamació que formulen els grups municipals que integren l’Equip de Govern. 
Bàsicament, és una reclassificació d’inversions mitjançant la qual s’adquireix un nou edifici que 
es troba en mal estat al nucli de Mont-roig per import de 65.780 euros i es complementa amb 
unes altres inversions que, bàsicament apuntalament i estabilització d’aquesta construcció per 
un import de 5.000 euros, amb lo qual seria una alta per inversions en edificis de 70.780 euros i 
baixes que venen d’inversions contemplades al pressupost. Bàsicament, d’Administració 
general, compra de mobiliari, de Cultura i sonorització, de mobiliari i serveis socials, serveis 
assistencials, compra de desfibril·ladors, parcs i jardins, renovació de xarxa informàtica i 
Nostreserveis, en el benentès de que, presumiblement, a primers de març tindrem, 
presentarem la liquidació i allà es podrà calcular si hi ha alguna mena de sobrant d’inversions 
executades de l’exercici anterior, de l’exercici 2018 o anteriors, i l’idea de l’Equip de Govern és 
tornar, que sempre hi ha alguna mena de sobrant, tornar a dotar aquestes partides que ara es 
desplacen per aquesta qüestió que entenem que és una urgència important atesa la situació 
d’aquesta edificació. Bàsicament, es tracta d’introduir aquesta reclassificació d’inversions 
aprofitant la figura de les reclamacions al pressupost que preveu l’article 169 de la Llei 
d’Hisendes Locals. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. El que farem, tot i que està tot en un punt, farem, es votarà les 
dues...conjunt d’al·legacions per un costat i, després, l’altra per un altre, d’acord? Fem 
intervencions sobre aquestes al·legacions? Alguna pregunta o aclariment? Per part del grup 
d’Esquerra, digui. Perdó, no he dit...el Sr. Velasco ha excusat la seva assistència. M’ha trucat 
que per qüestions de feina no podia assistir. 

 
Sra. Aragonès: Bona tarda. Nosaltres, com bé saben, ja vam votar en contra de la proposta 
dels pressupostos el desembre argumentant sòlidament el nostre vot. Tot i així, estaríem, 
podríem estar d’acord en la compra d’aquest edifici que vostès proposen degut a la seva 
localització, la seva ubicació al nucli antic malgrat no conèixer l’ús que se li vol donar però 
deduint-ne que pot ser un espai que ajudi a revitalitzar una de les zones més importants i, 
alhora, més abandonades de Mont-roig però la compra d’aquest edifici la supediten a la baixa 
d’unes aplicacions pressupostàries que, per nosaltres, són de vital importància com per 
exemple, i entre d’altres, el manteniment de la via pública i parcs i jardins. Pensem que hi ha 
altres àrees que podrien aprimar-se econòmicament i no pas les que proposen vostès que 
suposa arreglar una cosa per deixar de fer-ne una altra. Uns pressupostos que, com vam dir al 
desembre, no donen cap veu a l’Oposició i tampoc inclouen cap partida de participació 
ciutadana com hem reclamat reiteradament Esquerra Republicana i resulta que ara es treuen 
una mica de la màniga, lligant-ho una miqueta amb la compra d’aquest edifici, la convocatòria 
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d’una comissió que vostès anomenen d’especial...una comissió especial del nucli antic de 
Mont-roig, convocada precisament per avui al vespre, on demanen la participació de veïns i 
veïnes per consensuar solucions per revitalitzar aquest nucli antic. Pensem que cauen, com 
sempre, en una gran contradicció, és a dir, per una part són incapaços de fer partícips a 
l’Oposició als pressupostos perquè, evidentment, l’orgull els ho impedeix, es neguen a acceptar 
per defecte qualsevol al·legació que ajudi a millorar i pugui contribuir a fer uns pressupostos 
més diversos i transversals perquè, clar, com que no en són protagonistes, no hi volen 
col·laborar. Però, en canvi, juguen electoralment en convocar aquesta comissió d’un nucli antic 
a dos mesos de la convocatòria de les eleccions municipals perquè les seves actuacions en 
aquesta part del poble han estat zero, i diem zero perquè ni tan sols s’han dignat a arreglar els 
contenidors de la plaça de l’Església i, per tant, volen redimir una mica la feina que no s’ha fet 
en aquesta zona tan prioritària del poble. El PAM, tant que recorren al PAM, ja es va recollir 
d’alguna manera aquesta quarta fase de rehabilitació del nucli. Sempre diuen i recorden vostès 
que no cal iniciar cap procés participatiu de participació ciutadana perquè ja hi ha un pla 
aprovat que ja ho contempla i, aleshores, aquí nosaltres no entenem en què quedem, no? 
Esquerra ja vam queixar-nos de que no hi havia cap partida pressupostària al 2019 pel nucli 
antic i aleshores què faran? Recolliran propostes a corre-cuita, sense poder-les executar? I no 
trobem cap sentit en això. No compartim en absolut aquesta manera de fer i pensem que és 
flagrant el tracte que rebem els grups de l’Oposició, per tant, el nostre vot serà en contra. 
 
Sr. Gallardo: Bé, el punt era molt més concret, era presentar una al·legació per adquirir un 
edifici que hi ha hagut l’oportunitat de fer-ho atès que els propietaris s’han posat d’acord per la 
seva alienació després d’unes llargues negociacions. Hi ha una necessitat tècnica...perdó? Hi 
ha una necessitat tècnica per fer-ho i el tema de la comissió, en tot cas, ja li respondrà el Sr. 
Alcalde o el Sr. Regidor de l’Àrea però entenc que és un tema que no pertoca en el tema 
pressupostari. Jo el que sí li diré és que vostè ha fet referencia al debat pressupostari, el debat 
pressupostari el vam substanciar el desembre però també li diré que vostè ha tingut oportunitat 
de presentar al·legacions als pressupostos i no n’ha presentat mai, que jo recordi. I també ha 
tingut vostè oportunitat de presentar esmenes a tots els pressupostos perquè, li recordo que hi 
ha un tràmit d’esmenes i un tràmit d’al·legacions, i no n’ha presentat mai. Per tant, l’oportunitat, 
vostè l’ha tingut, si no l’ha aprofitat mai és una qüestió, una decisió política seva. Per tant, aquí 
lo que es tracta és de fer-ne una reclassificació d’inversions aprofitant una oportunitat, nosaltres 
tenim l’experiència i no ens acostumem a equivocar, perquè ho tenim molt apamat aquest 
tema, que hi ha uns sobrants en matèria d’inversions que sorgiran de la liquidació del 2018 i 
podrem tornar a farcir aquestes partides com sempre hem fet perquè, si vostè se’n recorda, al 
març, amb motiu de donar compte de la liquidació sempre fem la incorporació de romanent i 
l’aplicació de les inversions no utilitzades. Per tant, podem estar perfectament tranquils i creiem 
que podem tenir l’oportunitat de donar resposta a un tema molt concret aprofitant que hi ha una 
possibilitat d’acord per adquirir aquest edifici. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. A veure, ho ha explicat el regidor. Ha sorgit l’oportunitat que abans no 
existia de la compra d’aquest edifici. Vostè ho ha dit molt bé que el lloc i el que representa és 
important i entenem que teníem de fer-ho el més aviat possible i vam trobar la forma de fer-ho 
d’aquesta manera i aquestes partides que es donen de baixa al març tornaran a estar altra 
vegada actives, tot i que són partides, per exemple les que vostè ha comentat, que estan a 
l’Ajuntament però també aquestes partides estan dintre de l’empresa municipal, o sigui que no 
es que es quedin les partides a zero, simplement que durant uns mesos, dintre de l’Ajuntament, 
no estaran aquests imports però a les empreses municipals aquestes partides continuaran 
existint. Referent a l’oportunitat de convocar, de demanar...bueno, ja fa temps que teníem 
previst fer aquesta comissió, podríem haver-la fet abans, ens ha estat impossible per diferents 
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motius, ha estat una demanda, entre els quals del grup del PDeCAT que ja al mes d’octubre o 
abans ens ho van reclamar i jo en aquell moment els vaig dir que sí, que es faria aquesta 
comissió, hi ha hagut un treball intern i que avui es començarà a parlar. Ho poden veure com 
vulguin, evidentment, no serà de la mateixa manera que ho veiem nosaltres i, per això mateix, 
vostès fan la seva funció que la fan correctament dintre de l’Oposició i nosaltres fem la nostra 
tasca dintre de l’Equip de Govern. Sobre que no s’ha fet res dintre del casc antic, home, pot dir-
me que es podrien haver fet més coses, no li dic que no, però s’han fet coses perquè, per 
exemple, hem recuperat un espai que enteníem que era molt important que és l’església vella, 
s’ha fet una nova oficina de Turisme dintre de l’església vella, s’arreglaran tres carrers dintre de 
l’àmbit del casc antic que són els tres carrers que van a la plaça Nova, es va fer el concurs de 
balcons, s’ha portat...el cablejat elèctric, s’ha portat i s’han fet tots els esforços perquè el 
Paisatge emocional de Miró acabés dintre del casc antic, s’està...el tapís s’està arreglant... 
Bueno, sí, podríem haver fet més coses però, ara, que no hem fet res, això sí que no. S’han fet 
coses però, en qualsevol cas, entenem que aquestes que s’han fet per nosaltres han estat prou 
importants, han tingut bastanta repercussió i esperem que la gent en surti beneficiada de tot 
això. Per part del grup...Sí, sí.  
 
Sra. Aragonès: Quan vostè es refereix que Esquerra Republicana no presenta ni esmenes ni 
al·legacions als pressupostos, cert, no en presentem, no en presentem perquè de què ens 
serviria? De què ens serviria si vostès...? De fer oposició? Perquè ens ho tombin tot? Perquè 
ens ho tombin tot i no tinguin en compte res? No! És l’excusa ideal. Ja veiem...és a dir, no té 
sentit ara que vostè faci aquest retret quant hi ha un grup molt específicament, el del PDeCAT, 
que està cansat de presentar al·legacions i no els accepten ni una i, a més a més, sense cap 
debat damunt de la taula. És a dir, nosaltres fem l’oposició que nosaltres pensem que és 
correcta i, a més a més, sempre ha estat positiva i proactiva però no em digui que si hem 
desbaratat l’oportunitat de presentar al·legacions, un temps d’inversions que vostès ni se les 
llegirien ni les mirarien ni les tindrien en compte. 
 
Sr. Gallardo: Aquí hi ha una realitat, vostè no ha presentat mai ni al·legacions ni esmenes, això 
és un fet inqüestionable, per tant, vostè no ha presentat mai cap alternativa. Vostè diu que ho 
ha fet perquè no li tombem, és la seva decisió però el fet inqüestionable és que vostè no ha 
presentat mai ni al·legacions ni esmenes. Altres grups han presentat al·legacions i esmenes, 
alguns no els hem recollit, és cert, a PDeCAT no li hem recollit, però a d’altres grups sí, a 
Ciudadanos li hem recollit. Per tant, cadascú...i després el disposar d’esmenes o al·legacions 
és veure si un té projecte alternatiu o no el té, un materialitza les seves propostes i les sotmet 
al públic. Pot ser que vostè no tingui la majoria ara però si coneixen les seves propostes, a lo 
millor, en un moment determinat les pot vostè portar o dur a terme, això és una decisió. És mes 
bona o més dolenta l’oposició? Jo no li qualifico, jo només constato un fet: vostè no ha 
presentat ni esmenes ni al·legacions.  
 
Sra. Aragonès: Ara em deixa del tot encuriosida, li agrairia que m’expliqués l’esmena o 
al·legació que es va acceptar i amb quin pressupost de Ciutadans, ho recorda? Perquè és que 
m’ha deixat... 
 
Sr. Gallardo: Esmenes, sí, abans del debat pressupostari, sí. Ja li buscaré, no tinc cap 
inconvenient. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. No? D’acord. Votem aquesta esmena. Vots en contra? Abstencions? Vots 
a favor? Quedaria, doncs, aprovada l’esmena. I ara passaríem a la següent. En tot cas... 
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Sr. Chamizo: Bona tarda. Estic amb lo que diu la Sra. Aragonès en el sentit de que segurament 
vostès, amb l’únic grup que s’hauran reunit per debatre o discutir els pressupostos ha estat 
amb Ciutadans. Suposo que deu ser, es referirà al pas previ als pressupostos perquè em 
sembla que Ciutadans mai ha presentat una esmena o una al·legació. Després també tinc que 
primer agrair a tots vostès, a l’Equip de Govern, la predisposició i l’interès que han tingut en 
què el Ple d’avui, per exemple, es pogués celebrar a la tarda i des del nostre grup municipal li 
agraïm de manera sincera. Després, i ara entrant en matèria, dir que farem una mica d’història 
referent a les esmenes, dir que el passat 20 de desembre del 2018 es va aprovar inicialment el 
pressupost del 2019 amb el vot en contra del nostre grup PDeCAT, uns pressupostos on 
gairebé es mantenen les mateixes partides en els aspectes fonamentals dels nostres veïns i 
veïnes i uns pressupostos, com s’ha dit aquí, amb ben poca inversió. I hem de dir que es van 
aprovar uns pressupostos que, un any més, no han tingut la veu de l’Oposició i com a exemple 
tenim avui el Ple extraordinari on no ha existit per part de l’Equip de Govern el més mínim 
interès en conèixer les nostres propostes, cap, cap, cap interès. Crec que en el lloc polític, de 
vegades i nosaltres ho hem fet, jo crec que no costa res al menys intentar arribar a aquest lloc 
polític que el que vostès han demostrat durant aquests tres anys i mig és lo que avui ens hem 
tornat a trobar, d’acord? I passant ara a les esmenes, dir que nosaltres presentem 16 esmenes 
relacionades amb les àrees de Cultura, Joventut, Foment de l’esport, Serveis Socials, 
Ensenyament, Via Pública, Turisme i Medi ambient. Proposem recuperar, en el tema Cultural, 
l’aplec de sardanes. En temes de Joventut, proposem ajudes al lloguer, a l’emprenedoria 
juvenil, un pla d’ocupació juvenil i una ampliació dels horaris dels casals de joves. Pel que fa 
l’Esport, la creació d’un consell esportiu municipal per treballar amb tots els agents implicats i 
crear un model esportiu adaptat a la nostra realitat municipal. Respecte a Serveis Socials, 
ampliar els serveis del Centre de dia i promocionar places concertades. Per Ensenyament, un 
dels pilars de la nostra societat, la construcció d’un poliesportiu lleuger a l’escola de Mare de 
Déu de la Roca i oferir beques i ajudes als estudiants del municipi. En Espais públics, 
l’arranjament de la plaça Fleming i millora d’espais i rutes de BTT en Turisme. La bonificació a 
empreses locals que contractin veïns i veïnes en situació d’atur o risc d’exclusió social i un pla 
d’ocupació pel que fa a Impuls econòmic, encara que estigui més destinat el que havíem 
pensat nosaltres destinar-ho sobretot a la neteja viària. I, finament, a Medi ambient proposem 
un control dels abocadors que es va treure la partida encara que s’hagi incrementat el tema de 
la vigilància i unes jornades tècniques d’interès pel sector agrari impulsant la creació d’un 
mercat de pagès per promocionar la producció agrícola i els productes ecològics. Aquest seria 
el resum de les esmenes que el nostre grup municipal ha presentat. Volum, uns 340.000- 
325.000 euros i ja està. Moltíssimes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Chamizo. En primer lloc, jo li vull reconèixer la feina que vostès han 
fet. Vostès, amb la presentació d’aquetes esmenes, han substanciat un...si més no, una sèrie 
de propostes que algunes podrien tenir cabuda, altres no, però al menys vostès han fet un 
exercici de mirar-se el pressupost amb molt de carinyo, treure-li aquelles esmenes que vostès 
consideren oportú i presentar una alternativa. Això, per començar, jo crec que enriqueix el 
debat, independentment que els acceptem o no els hi acceptem que això és un altre tema...que 
no els hi acceptarem però no perquè no ens agradin algunes de les propostes, que sí que ens 
agraden, sinó perquè tenim altres prioritats i concebem totes aquestes al·legacions com un 
paquet tancat, com una alternativa tancada perquè reflexa una altra forma de governar i una 
altra forma d’abordar els problemes, però, si més no, molt respectable, molt respectable. Hi ha 
algunes propostes, en tot cas, ho analitzaré perquè sí que les hem treballat, això també vagi 
pel davant. Crec que hi ha un error en la formulació que vostès fan perquè, quan parlen de 
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poca inversió —això és opinable després d’un cicle inversor tan dilatat, que vam parlar en el 
debat pressupostari de gairebé 20.000.000 d’euros entre inversió executada o inversió 
finançada o programada fins al tancament del mandat—, diu vostè que la inversió es farà a 
crèdit, crec que és un error per part seva, no és una apreciació correcta, la inversió consignada 
en aquest pressupost no està feta a crèdit, simplement està finançada amb recursos ordinaris, 
simplement perquè deu ser un error. Entre les propostes interessants que vostès aporten està 
el tema de la construcció del poliesportiu lleuger, la veritat és que és una bona idea, el que 
passa és que també li hem de dir que el volum d’inversions que hem realitzat l’Equip de Govern 
en Esports en aquest mandat supera amb escreix els 3.000.000 euros, li recordo els camps de 
gespa, li recordo l’actualització i arranjament dels poliesportius, les pistes de pàdel que anaven 
com a millores amb l’execució dels camps de gespa i ara s’ha programat l’execució de les 
pistes de tenis, per tant, fer més inversió podria ser justificable però creiem que la inversió 
realitzada és força important. El tema del Pla d’ocupació, vostè sap perfectament que 
pràcticament cada exercici menys aquest s’ha fet un Pla d’ocupació, inclús vam tenir l’any 
anterior un Pla d’ocupació molt significatiu quan no vam poder aplicar la previsió inicial que vam 
dotar per la Relació de Llocs de Treball perquè no es podia aplicar i es va tenir que trobar una 
altra alternativa. Creiem que fer un Pla d’ocupació amb el nivell d’inversions que estem fent ara 
que genera un gran volum d’ocupació al sector de la construcció que és on hi ha la bossa 
d’aturats més important a lo millor no era prioritari però podia ser, “desde luego” podia ser un 
tema interessant però que nosaltres no el considerem prioritari. De les baixes, vostè ha 
comentat les altes, que em sembla molt bé que vostè defensi la seva alternativa i el seu 
plantejament, però les baixes també s’han de comentar i per nosaltres les baixes que vostès 
plantegen són, per nosaltres, de prioritària execució. Nosaltres...vostès volen donar com a 
baixa l’execució de la reforma de la piscina de Mont-roig. Nosaltres creiem que la piscina de 
Mont-roig cal reformar-la perquè el seu sistema de cloració, segons ens comenten, està en molt 
mal estat i, a banda, s’aborda una actuació que creiem molt sostenible des del punt de vista 
mediambiental atès que es traurà volum d’aigua perquè es minorarà la seva fondària i es 
canviarà, com ja s’ha dit, el sistema de cloració. Per tant, més estalvi energètic, més estalvi 
d’aigua, millora d’aquest sistema per proveir major seguretat als usuaris. Hi ha tot un seguit de 
partides que vostè dona de baixa com són, en tema de Comunicació, la societat d’informació, 
publicació i propaganda. Bueno és respectable però aquí tenim els diaris. Jo crec que si s’ha de 
publicitat l’acció municipal hem de tenir algun tipus de partida per donar ressò però és que 
també aquí estan les partides d’anuncis oficials, per tant, veig difícil que ho poguéssim dur a 
terme. Quan parlen vostès també de comunicació corporativa, publicitat i propaganda també 
tenim tot el tema de xarxes socials, campanyes de comunicació, etcètera. És una partida petita, 
de 2.000 euros, però crec que és bo que l’Ajuntament estigui a les xarxes socials, hi ha molts 
usuaris. També vostè redueix en Administració general, aquí li manifesto, potser, 
vostè...hagués valgut la pena que no les haguessin presentat el darrer dia perquè a lo millor els 
poguéssim informar que aquestes són partides de difícil eliminació i els explicaré el perquè. 
Quan es parla d’Administració general, premsa, revistes i llibres, aquí tenim el Butlletí Oficial de 
la Província, el Butlletí Oficial de l’Estat, les publicacions oficials on fem els anuncis. Reduir en 
aquest tema és molt complicat, hem de fer notificacions, hem de fer publicacions. Aquí estan 
tots els llibres i revistes tècniques que nodreixen els departaments jurídics, tècnics de 
l’Ajuntament. Administracions generals, comunicacions postals, aquests 20.000 euros està a 
Correus, és el contracte que tenim amb Correus per distribuir la correspondència de 
l’Ajuntament. I en els temes d’Administració general, estudis i treballs tècnics, aquest sí que és 
un tema opinable, aquí sí que es podria parlar de la possibilitat de treure-ho, el que passa és 
que aquí tenim, bàsicament, l’assessorament jurídic per tot el volum de litigis que té 
l’Ajuntament, que comporta la seva activitat. Aquí tenim bàsicament els honoraris dels advocats 
que porten...ahir feia recompte perquè vaig demanar la llista actualitzada, el nombre de plets 
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que té l’Ajuntament obert de temes que venen, potser, fins i tot, des de fa més de 10 anys, 
tenim més de 39 plets oberts, 39 contenciosos a més de demandes interposades i fins i tot 
recursos instats davant de la justícia, per tant, no podem...és molt difícil que els serveis interns, 
els serveis jurídics de tipus intern, Secretari o Assessoria jurídica, puguin resoldre per sí mateix 
tot aquest volum de plets que a vegades són d’un extraordinari abast perquè són 
responsabilitats patrimonials, són plets urbanístics, són temes tributaris, són temes d’una 
indubtable transcendència que, a més, s’està jugant molts diners l’Ajuntament i, per tant, hem 
de tenir el millor assessorament i la millor ajuda per poder resoldre... que, per cert, 
afortunadament anem...es van resolent, gràcies als lletrats que tenim contractats, molts 
d’aquests plets es van resolent, la majoria de forma favorable per l’Ajuntament. Per tant, 
difícilment podríem treure o creiem que podríem treure aquestes partides. El mateix quan 
parlem d’urbanisme i estudis i treballs tècnics, a formulació de modificacions del pla 
d’ordenació urbanístic municipal requereixen ajut i suport extern perquè amb els recursos que 
tenim és molt difícil poder donar resposta a aquests requeriments. Hi ha un tema concret, 
vostès, pràcticament, a la regidoria de Turisme eliminen moltes de les seves partides. Jo li he 
de dir que l’Equip de Govern se sent molt còmode amb els desplegament de les polítiques que 
fa la regidoria de Turisme, se sent plenament identificat amb aquests plantejaments i entenem 
que treure tot aquest seguit de partides, turisme gastronòmic, material nàutic, estació nàutica, 
etc. no farien cap favor a la projecció turística del municipi, per tant, en aquest tema no hi 
podríem estar d’acord. Per la resta de temes, sí, el que passa és que nosaltres ho veiem, 
repeteixo, d’una forma integral, veiem que vostès han fet un plantejament integral molt treballat, 
molt interessant, llevat d’aquests punts concrets que, en tot cas, els recomano...ara ja 
s’exhaureix el mandat però hagués estat interessant que alguna consulta tècnica s’hagués 
pogut substanciar a fi efecte que haguessin vostès pogut modificar perquè, ja els hi dic, que el 
tema de treballs tècnics o el tema d’administració general és molt difícil tocar-ho perquè, a més, 
si vostè mira l’execució en tots els anys des de, fins i tot des de que porto jo de regidor 
d’Hisenda, pràcticament són els mateixos imports cada any, una mica més o una mica menys 
depenent de l’activitat, és molt difícil això treure-ho. Repeteixo, la resta de propostes de molt 
interès. Ara, permeti’ns que li fem el plantejament de que vostès fan unes al·legacions 
respectables, interessants, algunes d’elles molt, molt, molt, repeteixo, molt interessants però 
que nosaltres les veiem d’una forma global i, evidentment, li votarem en contra atenent a 
aquesta visió que l’Equip de Govern entén que ha de fer.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Sr. Chamizo. 
 
Sr. Chamizo: Replicar, una petita rèplica perquè no ens sortirem i ja està. A veure, quan parlem 
del tema del poliesportiu per l’escola, clar, no només aquí, nosaltres ens referim al tema 
d’activitats esportives, és un poliesportiu que necessita l’escola per fer temes d’activitats 
culturals i demés. Tingueu en compte que aquí hi ha 90.000 euros, lògicament, seria una part 
que ficaria l’Ajuntament i, com bé vostè ha dit, una part potser també l’hauria de ficar la 
Generalitat però de tot el volum inversor que vostès estan dient a cada ple tot el que han fet, 
quants diners ens han vingut de fora? Perquè no tot l’esforç inversor l’ha fet l’Ajuntament. 
Tenim el Pla de Barris que paga la Generalitat, tenim subvencions que venen de la Diputació, 
el tema dels poliesportius em sembla que...d’acord? O sigui que jo crec que és un altre tipus 
d‘anar a buscar els diners i un altre tipus d’inversió. Referent al tema del Pla d’Ocupació, sí, sí, 
cada any ho feien i, com he dit abans, anava més enfocat al problema que nosaltres veiem que 
és el tema de la neteja, més que tot era per intentar recuperar el tema de la neteja viària com 
pràcticament es feia abans. I, després, quan diu vostè del tema de l’ocupació, ara a la N-340 
s’està fent una obra de 4 milions d’euros, podria dir-me pel proper Ple quantes —si es pot 
saber, no sé si l’empresa estarà disposada a donar-ho en un volum de 4 milions— quantes 
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persones treballen del municipi allà? O en altres...per exemple, la plaça de les Oliveres que em 
sembla que ho fa lo mateix? No sé, nosaltres anàvem encaminats per aquí. Després, el tema 
de Correus, la veritat és que desconeixíem el tema aquest del conveni però, clar, nosaltres com 
vam veure el tema del correu postal quan pràcticament anem al correu electrònic i...sí, sí i a la 
transparència des de l’Ajuntament, i pel tema de que inclús han aprovat ordenances, tot aquest 
tema...vam pensar en treure-ho, d’acord? Després, si no em deixo res, el tema de Turisme. Bé, 
nosaltres hem tret tot el tema nàutic perquè és evident que l’Ajuntament es gastarà 500.000 
euros cofinançats amb el Ministeri de Medi ambient i pensàvem que ficar una partida de 6.000 
euros en un pressupost de quasi 500.000 euros per fer el Club de Mar, escolta, jo crec que, 
dins d’aquest projecte, jo crec que al menys el material tenia que anar inclòs perquè no ho 
sabem i ho desconeixem, per això hem pensat d’aquesta manera. Després, què eliminem, 
també, de Turisme? Eliminem el trenet turístic, per l’amor de Déu! Això és una reivindicació 
històrica nostra, és a dir, no eliminem cap partida interesant, és més, afegim, hem afegit i vostè 
veu l’import. Per tant, són les nostres propostes, les hem defensat, desgraciadament vostès no 
les han recollit, doncs, escolta, però pensem que és la nostra obligació i el nostre treball de fer-
ho, d’acord? Gràcies. 
 
Sr. Gallardo: Les han defensat, les han presentat i les coneixem la qual cosa els hi reconec i 
els hi reconeixem des de l’Equip de Govern. Vostès han fet una feina i s’ho han treballat, això 
vagi per davant. Aquestes partides molt concretes, si em permeten l’expressió, “han pagat la 
novatada”. Vostès...no, no, no, a més, no els menystinc en absolut la feina que vostès han fet. 
Simplement, si jo hagués tingut les al·legacions abans, els hagués trucat i els hagués dit 
“escolti, miri...” perquè, de veritat, no els hi menystinc en absolut. Vostès han fet una feina i cal 
reconèixer-la, “escolti, agafi una altra partida perquè aquesta és indisponible” o m’hagués dit 
“escolti, canviï de criteri” perquè també és defensable, també vostè ho ha apuntat, “escolta, a lo 
millor podríem parlar d’un canvi de criteri”. Ara s’han aprovat les ordenances electròniques però 
s’han fet amb el ple, si no m’equivoco, definitivament amb el Ple de gener, la qual cosa podíem 
aplicar. De totes maneres, és respectable. El que ha dit de les inversions, evidentment que el 
Pla de Barris, el 50% és Generalitat de Catalunya; l’actuació que van fer al Passeig Mediterrani, 
una part important era l’Agència Catalana de l’Aigua; evidentment que, del Pla de l’arranjament 
dels poliesportius, una part important era la Diputació i una altra el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya però també han de, vostès, reconèixer que nosaltres tenim els projectes preparats i 
intentem que no se’ns escapi ni una subvenció de capital a fi efecte de poder tirar endavant 
aquesta obra. [Inaudible 31:05] bueno, un altre tema que aprofito, a més, el Pla de Barris, per 
cert, i els hi dic aquí, per cert, la primera certificació, que la vam presentar el mes de setembre, 
va estar reconeguda l’any 2018 i precisament, ja ens han avisat que la faran efectiva, puja 
gairebé un milió d’euros, el 31 de gener, demà, per tant, la Generalitat s’està comportant amb 
l’Ajuntament molt bé i això també s’ha de dir i es diu públicament amb la qual cosa el nostre 
nivell...o sigui, l’encaix en temes de liquiditat amb l’execució de les obres està sent magnífica 
perquè no estem tenint ni una sola tensió de tresoreria i, això, la Generalitat ens està ajudant 
perquè una de les pors que hi havia, i vostès i altres ho van manifestar en el seu moment, és 
que, clar, nosaltres finançàvem la meitat de la inversió però l’altra meitat la finançava la 
generalitat. La Generalitat està complint amb els terminis la qual cosa és una magnífica notícia 
pel municipi. Per tant, jo repeteixo, màxim respecte però creiem que les seves propostes és 
una esmena alternativa important i les adoptem com una esmena alternativa i un projecte 
alternatiu. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem...no sé si algun grup vol fer alguna intervenció més? 
 
Sr. Chamizo: Sr. Alcalde... 
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Sr. Alcalde: Digui’m. 
 
Sr. Chamizo: És que jo haig de marxar. 
 
Sr. Alcalde: Ah, molt bé. 
 
Sr. Chamizo: Val? No, no, tinc que marxar. O, si voleu, al proper ple podem emplaçar el debat 
encara que estigui aprovat o no per poder demanar resposta però per motius laborals jo haig 
de marxar. No és que marxi perquè no vull...sinó... Aquest debat, el podem continuar al proper 
Ple si voleu amb Precs i preguntes... 
 
Sr. Alcalde: Els regidors, els regidors... [Inaudible 32:58] 
 
Sr. Chamizo: Sí, sí, perfecte. 
 
Sr. Alcalde: Els regidors que volen fer ús de la paraula que en facin ús, quedarà constància, 
que és important, i ja està. 
 
Sr. López: Jo volia fer dos esmenes, bueno, a les esmenes que han presentat, tant de Serveis 
Socials com d’Educació. La primera, la del Centre de dia, el tema de les places concertades, 
els diré que hem anat mínim dos vegades l’any a parlar amb la Generalitat, amb qui té les 
competències, amb el Francesc Tarragona, a demanar-li places concertades. L’any passat, al 
2018, va demanar reunió amb l’alcalde i amb mi i ens va dir amb les seves paraules “escolteu, 
ja sabem de sobres que esteu a la llista d’espera, quan s’obrin sereu els primers en optar a 
aquestes places però ara mateix no n’hi ha, en el moment que n’hi hagi esteu com a prioritaris”. 
Això ens va dir l’any 2018. Els hi he de dir que amb el Centre de dia hi col·laborem. Tenim 
50.000 euros per cinc places que paga l’Ajuntament 100%, després tenim cinc places que són 
per gent que no s’ho pot permetre i té la necessitat d’estar cobert, tenim 20.000 euros per ajuts 
de 100, 200 i 300 euros, tenim ajuts al transport. És a dir, que trobem que nosaltres hi 
col·laborem força en aquest sentit. Bé, aquest any, l’última vegada que vam parlar al 2018 ens 
va tornar a dir el mateix, que s’havien prioritzat enfermetats mentals i centres de menors que, a 
la propera, aviam si s’aprovaven els pressupostos i hi havia la possibilitat d’obtenir places però 
em va tornar a repetir exactament el mateix “esteu com a prioritaris, estem esperant”. Tenim un 
conveni amb la Generalitat, quan es va fer la construcció, que es comprometien a dotar el 
Centre de dia de places concertades, aquest conveni no s’ha complert per part de la 
Generalitat, això quant a Serveis Socials. En el tema de l’espai diàfan o del pavelló al Mare de 
Déu de la Roca, li diré que nosaltres, al Mare de Deu de la Roca, el departament ha fet una 
inversió de 80.000 euros principalment per treure el fibrociment del menjador. Nosaltres, 
300.000 euros entre la reforma de la cuina i l’equipament integral nou de la cuina; 20.000 
d’adaptació de la xarxa de comunicacions; 7.000 euros, s’ha canviat tot el quadre elèctric nou. 
Estem d’acord que fa falta un espai diàfan i així li vam traslladar el mes de novembre a la taula 
mixta a Jean Marc, que és una necessitat prioritària, però entenem que els ciutadans de Mont-
roig no tenen perquè pagar dos vegades una inversió. És a dir, qui té les competències és la 
Generalitat, nosaltres paguem els nostres impostos. Ara ha de sortir de la butxaca dels 
habitants de Mont-roig un equipament que té les competències...bueno, en fi, si sumeu tota la 
inversió que s’ha fet en Educació durant aquests tres anys, ni una quarta part ha sortit del Mare 
de Déu de la Roca, és a dir, tot, les tres quartes parts o més, s’ha fet inversió allà perquè 
trobem que és on hi havia la necessitat. El que sí que demanem és que qui té les competències 
que posi els diners, que posi els diners. L’última reunió que vam tenir el mes de novembre, 
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aquest senyor va dir que ho tenia present, “aquest senyor” vull dir, perdoneu, Jean Marc. Estem 
a l’espera aviam si hi ha una proposta, com es va fer amb la cuina, per treballar conjuntament 
però entenem que aquesta vegada hauria de ser la Generalitat la que posi més, igual que 
nosaltres hem posat a la cuina. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sra. Garcia: [Inaudible 37:26] L’Ajuntament ha invertit 300.000 euros en la cuina? 
Exclusivament l’Ajuntament ha pagat aquests 300.000 euros? 
 
Sr. López: Ara li explico, si vol li explico.  
 
Sra. Garcia: Val, perquè, clar, les mitges veritats... 
 
Sr. López: No, no és mitja veritat, mitja veritat vol dir que és una mentida i jo no en dic de 
mentides. La reforma de la cuina ha costat prop de 90.000 euros, quan es va fer la concessió 
dels menjadors escolars, l’Ajuntament va renunciar al seu cànon i va posar com a condició que 
aquests diners del cànon anessin a la cuina del Mare de Déu de la Roca, per tant, aquests 
diners que havien d’anar a l’Ajuntament i no van entrar a l’Ajuntament van anar directament a la 
reforma de la cuina del Mare de Déu de la Roca. Això, si vostè fa la suma dels 90.000 euros i 
els 200.000 euros tenim els 300.000 euros que és la inversió de l’Ajuntament al Mare de Déu 
de la Roca. Vostè ho pot dir o ho pot veure com vulgui però la realitat és que uns diners que 
havien d’estar a l’Ajuntament no hi són a l’Ajuntament, estan a la cuina del Mare de Déu de la 
Roca i molt ben invertits que estan. 
 
Sr. Alcalde: Pensi que la concessió era per tots els menjadors del municipi, eh! 
 
Sra. Pérez: Jo volia respondre a les al·legacions que sempre s’han...jo crec que sempre, quan 
el PDeCAT ha presentat al·legacions, hi ha hagut debat i això ho dic per la Sra. Aragonès que 
ha dit que aquí no fem cas mai de les al·legacions i, a més, sense debat. Crec que això no és 
així i per això també vull fer ús de la paraula. Vostès a Turisme es carreguen publicitat i 
propaganda del turisme gastronòmic. Els informo que a data d’avui tenim quatre jornades 
gastronòmiques, són quatre jornades gastronòmiques que tenen molt èxit per la participació 
que hi ha tant a nivell de restaurants com de públic en general i són un èxit per la qualitat de la 
cuina i, sobretot, per la campanya de comunicació que es fa. Si no fem campanya de 
comunicació, evidentment, és molt difícil que la gent sàpiga en el que estem treballant. El tema 
de material nàutic, això ja m’ha quedat clar que tot el que tingui a veure amb estacions 
nàutiques, nàutica, platja, mar, vostès estan totalment en contra. Cada any, cada any vostès es 
volen carregar el trenet turístic. Vostès han parlat amb els comerciants, amb els turistes? 
Vostès saben si els comerciants volen el trenet turístic? Perquè ja els hi dic jo que els 
comerciants ho volen i ara estan desitjant que enguany hi torni ha haver tren turístic. Els 
turistes també el reclamen el trenet turístic, per tant, més enllà de que a vostès els agradi més 
o menys el trenet, pensin en la gent usuària que és molta i que hi ha molta demanda. Turisme, 
ruta BTT, esdeveniments, aquí entenc que estem parlant de la Costa Daurada Bike Race. 
Tenim la sort de que el nostre municipi és el pioner en fer una cursa BTT de tres dies, és el 
pioner a la Costa Daurada, i en comptes de sentir-nos satisfets per això vostès no fan més que 
criticar aquest esdeveniment. I aquests diners que donen de baixa ho volen destinar a millora 
espai BTT...o sigui, a mi em fa dubtar de que si vostès volen potenciar el ciclisme o què es lo 
que volen fer perquè si es volen carregar aquest esdeveniment que, a més a més, ha tingut 
molt bona acollida! I volen invertir aquests diners en espai i millores rutes BTT. No sé si saben 
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com funciona el centre BTT i les rutes que tenim. Jo els hi explico. Tenim un centre BTT 
homologat per la Federació Catalana de Ciclisme i per l’Agència Catalana de Turisme, 
aquestes dos entitats ens diuen com han de ser les rutes, on hem de ficar els pals, la distància 
entre pals i com han de ser. No podem ficar més pals dels que tenim ni més senyalització de la 
que tenim. Al 2015, quan vam entrar, vam fer una compra bastant gran de senyalització perquè 
estava bastant deixat i es va fer neteja. No me’n recordo de la quantitat que vam comprar però 
sí que me’n recordo del preu perquè era bastant econòmic. Cada pal costa 4 euros i cada placa 
0,50. Si vostès volen destinar 12.500 euros en ampliar el material de les rutes BTT no sé què 
haurem de fer amb tot el material que ens pot arribar. El manteniment de la ruta BTT es fa cada 
quatre mesos, ho fa el personal de l’Ajuntament, i a data d’avui està en perfectes condicions de 
manteniment, de neteja de camins i de senyalització. La supervisió la fa l’Agència Catalana de 
Turisme, la Federació de Ciclisme i nosaltres mateixos i a data d’avui està tot bastant bé, que 
segurament vostès em diran que és millorable. De material gràfic sempre es va editant, estem 
al dia en Wikilocs, tothom avui en dia es descarrega les aplicacions per fer les rutes. A més a 
més, hem creat un segell de cicloturisme, hem fet assessorament als empresaris perquè es 
fiquin al dia amb el cicloturisme i hem creat una guia de cicloturisme que s’està promocionant a 
fires i a molts esdeveniments. Cada vegada tenim més turisme de ciclistes i crec que en 
aquesta legislatura ens hem posat molt les piles en aquest sector que jo entenc que és un 
sector que a vostès els agrada molt, el tema del ciclisme, però a vegades amb les seves 
propostes em fan dubtar si el que volen és potenciar el ciclisme o només potenciar el que a 
vostès els interessi. Res més. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sr. Moreno: Bueno, jo, primer, el que vull dir, em fa l’efecte que no té gaire clar el que està 
dient perquè aquí en cap moment estem en contra de la cursa que ha arribat a fer perquè en el 
seu dia en el Ple ja vam estar comentant que inclús es va fer lo possible perquè la cosa tirés 
endavant perquè si vostè diu “èxit” amb 150 persones amb lo que es va implicar que 
lògicament vostè va dir que eren empreses privades, si això és èxit jo ja m’hi poso perquè 
activitats al municipi durant mesos i durant l’any hi entren més de 150 persones i amb un 
pressupost de 700, 800 o 1.000 euros i aquí hi ha gent, dintre d’aquest Equip de Govern, que 
en són conscients d’això. Llavors, no li acabo de...o sigui, em fa l’efecte que no té clar què. Que 
s’ha pogut fer promoció? Perfecte. Que s’ha pogut fer això? Sí. Perspectives de l’any que ve? 
S’han plantejat alguna vegada què vindrà després de que lògicament amb el directe surten 
imprevistos? No. Val. Llavors, vaig al centre BTT. 
 
Sra. Pérez: Perdoni. 
 
Sr. Moreno: Acabo, acabo... 
 
Sra. Pérez: Vostè està a favor o en contra de la Bike Race? 
 
Sr. Moreno: Jo estic súper a favor, inclús he col·laborat. Si vol indagar... 
 
Sra. Pérez: Però ha tret la partida pressupostaria. 
 
Sr. Moreno: Bueno, sí, perquè lògicament hi ha coses que no són correctes, val? Perquè en un 
principi vostès al·leguen que ho està portant una empresa privada però ja s’hi estan identificant 
com que és algo...vale...que està arrancant des d’aquí. Llavors, jo crec que en comptes de 
debatre aquestes coses i fer-ho en un rol privat, jo crec que les coses s’haurien d’exposar 
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perquè, si és una prova que s’ha fet a nivell municipal, trobo que hi ha molta més gent que fa 
activitats esportives. Pel que toca al centre BTT, vostè diu “els pals, el material, la supervisió de 
rutes...”, la supervisió de rutes està bastant bé. Que ho supervisa certa gent? Perfecte. Que 
lluitem contra que potser el pagès o tal o algú de vandalisme tomba els pals? Lògicament es 
torna a plantar. Amb això no hi ha discussió però el que pertoca al centre BTT, informació, i li 
puc dir de [Inaudible 46:05], informació de gent normal que volen agafar la família i sortir un cap 
de setmana tenen problemes de que les bicis potser quan no li falla una cadena li falla un fre, 
petits detalls. Després surten i a lo millor la recta del Prat, quan volen entrar en alguna piqueta, 
no tenen la suficient informació i, a més a més, el centre BTT pot treballar entre setmana i pot 
treballar, lògicament, perquè és Turisme, els caps de setmana i se’ls acaba dient que a les 
dues de la tarda d’un diumenge tenen que tirar enrere. Llavors, si vostè amb això ja li està bé, 
perfecte, però realment s’hauria d’assessorar una miqueta més. I, llavors, pel tema d’acabar de 
potenciar-ho i tal, jo trobo que està molt bé que a nivell turístic a baix puguin estar molt bé però 
aquí també arriba molta gent que no poden sortir. Tenen un punt de trobada al municipi el qual 
ara no sé si realment continuarà fent el seu servei... 
 
Sra. Pérez: A baix, què és “a baix”? 
 
Sr. Moreno: “A baix” vull dir a la costa. 
 
Sra. Pérez: No entenc “a baix”, què és “a baix”? 
 
Sr. Moreno: “A baix” vull dir al municipi de Miami, càmpings, tot el tema de la promoció però 
molta gent arriba a la zona esportiva de Mont-roig, del municipi de Mont-roig, i aquí molta gent 
té problemes per sortir i em penso que està barrejant les coses. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna cosa més? 
 
Sra. Garcia: Sí, una última qüestió. Ens agradaria que ens fessin arribar una mica el llistat 
d’usuaris que utilitzen aquest trenet turístic i, bé, si han preguntat a través d’alguna enquesta el 
tema que deia vostè dels comerciants, doncs, també ens agradaria tenir els resultats 
d’aquestes enquestes i, bé, si ho ha fet, si ha tingut el temps d’haver d’anar comerciant per 
comerciant, anant a preguntar si els interessa el tema del trenet turístic, suposo que ho deuen 
tenir recollit quantitativament i ja està. 
 
Sra. Pérez: Val, demanaré permís a la presidenta dels comerciants a veure si li puc reenviar els 
seu mail que em va envair fa poc perquè vegi que no l’estic enganyant, que hi ha una certa 
preocupació que volen saber si el trenet i li puc enviar la meva resposta que no vaig ser jo, va 
ser la tècnica, que li va contestar que estava la partida pressupostària del nostre pressupost 
però que, finalment, no sabríem si finalment hi hauria trenet. Està clar que, depèn de qui hi 
haurà al Govern, hi haurà trenet o no hi haurà trenet. Això no li hem dit però aprofito per dir-ho 
perquè entenc que vostès no volen el trenet turístic.  
 
Sra. Garcia: I el llistat d’usuaris també, si el tenen. 
 
Sra. Pérez: El llistat d’usuaris, tenim el nombre de tiquets que es venen lo que passa que ara, 
com que ho compartim amb l’Hospitalet, hi ha gent que o el compra a l’Hospitalet o el compra a 
Miami i sí, clar, a Turisme ho tenim tot registrat. A més a més, com que fèiem la recaptació dels 
diners, està tot controlat. 
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Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha més intervencions passaríem a la votació. Vots en contra? 
Abstencions? Vots a favor? Doncs, no quedaria aprovada l’al·legació. Res més. Moltes gràcies 
i bona tarda. 
 
Identificació de l’expedient: Resoldre les al·legacions a l’expedient d’aprovació del 

Pressupost del 2019  
 
Núm. Expedient:  11924/2018 – Serveis Econòmics/Hisenda  
 
Tràmit: resolució d’al·legacions al pressupost 
  
 
Fets 
1. El  20  de desembre  de 2018, en sessió extraordinària,  el Ple de la Corporació va aprovar 
inicialment  l’expedient del Pressupost General per l’exercici 2019. 
  
2. Aquest acord s’ha exposat al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 248 de data 31 
desembre 2018. 
  
3. El 17 de gener de 2019, amb número de registre 2019-E-RC-564, el Grups Municipals PSC, 
IMM,ARA –VX+ i grup mixt, presenten una esmena a l’expedient del Pressupost General 2019,  
dins el període d’exposició pública. L’esmena proposa  la inclusió d’una aplicació 
pressupostaria per la compra d’un edifici  per un import de 70.780 euros,  i  finançar la inversió 
mitjançant la baixa d’una relació d’aplicacions que es detallen en l’esmena. 
  
L’esmena  proposa les següents modificacions i afectacions a  l’expedient del Pressupost del 
2019: 

  
§ Incloure al pressupost la compra d’un edifici  per un import de 70.780 euros  
§ Donar de baixa 

  
Exercici Orgànica Programa Econòmica Descripció  Import 

2019 120 92000 62500 Adm. general compra de mobiliari 2.000 

2019 130 33000 62300 Adm. general de cultura sonorització 
i il·luminació espais escènics 17.000 

2019 140 23101 62500 Adm. g serveis socials mobiliari 3.000 

2019 150 31201 62300 Serveis assistencials  compra 
desfibril·ladors i doppler 4.000 

2019 161 17100 62500 Parcs i jardins , compra mobiliari 
parcs 

17.000 

2019 200 92002 62607 
Renovació instal·lació xarxa 
informàtica oficina municipal Miami 
platja 

21.780 

2019 203 15320 74903 Nostreserveis manteniment via 
publica 6.000 

        total crèdits de baixa  70.780 

  
  
  
4. El 22 de Gener  de 2019, el grup municipal PDeCAT de Mont-roig del Camp, amb registre 
d’entrada número 2019-E-RE-206, presenta al·legacions a l’expedient del Pressupost 2019. 
PDeCAT de Mont-roig del Camp proposa canviar el destí de les despeses a diferents finalitats 
que es detallen a continuació: 

  
Altes Resum programa Import total 
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1 Cultura 5.000,00 

2 Joventut 35.000,00 

3 Foment de l’esport 3.000,00 

4 Serveis Socials 15.000,00 

5 Ensenyament 93.000,00 

6 Via pública i Espais públics 50.000,00 

7 Turisme 12.500,00 

8 Impuls econòmic 87.000,00 

9 Medi ambient 24.500,00 

Total   325.000,00 
  

Baixes Resum programa Import total 

1 Serveis públics 101.300,00 

2 Comunicació 30.210,00 

3 Administració General 80.000,00 

4 Festes 10.000,00 

5 Urbanisme 60.000,00 

6 Seguretat ciutadana 7.500,00 

7 Turisme 29.990,00 

8 Impuls econòmic 3.500,00 

9 Cultura 2.500,00 

Total   325.000,00 
  
  
5. En relació amb allò exposat, cal tenir en compte que  el Pressupost és una previsió xifrada 
d’una política de despesa, basada en criteris d’oportunitat política. 
  
6. El pressupost i els expedient de modificació de crèdits habiliten crèdits per poder fer front a 
les despeses que produeixen l’aplicació d’aquesta política de despesa. En cada cas, en els 
acords de realització de despesa també s’haurà d’informar si la mateixa és ajustada a dret o 
no. 
  
7. Vist l’informe d’Intervenció de data 23 de gener de 2019. 
 
8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 28 de gener 
de 2019.   
  
Fonaments de dret  
  
1.  L’article 169, 170, 171 i 177 de la RDL4/2012, de 5 de març, TRLRHL, Tex refós de la Llei 

Reguladora  de les Hisendes Locals. 
  
2.  Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 

el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos. 

  
3.  Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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4.  L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la 
seva Aplicació a les Entitats Locals. 

  
5.  Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
  
6.  L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de 

pressupostos de les entitats locals. 
  
7.  Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera 

amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures 
per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

  
El Ple de l’Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC, A-VX+; IMM; Grup 
mixt; PDeCAT i FIC) i 2 vots en contra (grup municipal: ERC) acorda:  
 
1. Estimar les al·legacions presentades pel grup polític municipal , el Grups Municipals PSC, 

IMM,ARA –VX+ i grup mixt, a l’acord del Ple de data 20 de desembre , en relació a  la 
proposta de l’expedient d’aprovació del Pressupost General de l’exercici 2019. 

  
El Ple de l’Ajuntament, amb 3 vots a favor (grup municipal: PDeCAT), 9 vots en contra 
(grups municipals: PSC, A-VX+; IMM; Grup mixt) i 3 abstencions  (grups municipals: ERC 
i FIC) acorda:  
 
2. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de PDeCAT de Mont-roig del 

Camp, en relació a la proposta de l’expedient del Pressupost del 2019. 
  
3. Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 2019, 

incorporant les partides pressupostàries  per la dotació pressupostaria d’un compra d’un 
edifici  per un import de 70.780 euros, que es detallen a continuació: 

  

Exercici Econòmica Programa Descripció  Import 

2019 15100 62200 Adquisició edifici 70.780,00 
      Total 70.780,00 

  
 

4.  Aprovar la baixa de les de les següents aplicacions pressupostàries: 
  

Exercici Orgànica Programa Econòmica Descripció  Import 

2019 120 92000 62500 Adm. general compra de mobiliari 2.000 

2019 130 33000 62300 
Adm. general de cultura 
sonorització i il·luminació espais 
escènics 

17.000 

2019 140 23101 62500 Adm. g serveis socials mobiliari 3.000 

2019 150 31201 62300 Serveis assistencials  compra 
desfibril·ladors i doppler 4.000 

2019 161 17100 62500 Parcs i jardins , compra mobiliari 
parcs 17.000 

2019 200 92002 62607 
Renovació instal·lació xarxa 
informàtica oficina municipal Miami 
platja 

21.780 

2019 203 15320 74903 Nostreserveis manteniment via 
publica 6.000 

        total crèdits de baixa  70.780 
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5.  Un cop resoltes les al·legacions,  l’acord esdevindrà definitiu.  
  
6.  Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós 

administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. 

 
 
El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Fran Morancho López                                                           Xavier Tardiu Bonet 
Alcalde                                                                                  Secretari  
 
30 de gener de 2019 
 


