
 
 

1 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ 

 

Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 

Núm de la sessió:  2018/4 

Caràcter de la sessió:  Ordinari 

Convocatòria:   6 d’abril de 2018 

Data:    11 d’abril  de 2018 

Horari:    13:00 h. – 15:30 h. 

Lloc:    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+ 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT 

José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT (s’incorpora en el punt 3 de l’ordre del dia) 

Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT  

Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 

 

 

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 

 

 

Xavier Tardiu Bonet, Secretari  

 

S’ha excusat d’assistir-hi: 

Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ 

Francisco Velasco Autor, regidor C’s 

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC  

 

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: 
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Sr. Alcalde: Donaríem inici al Ple. Han excusat la seva assistència el Sr. Aragonès, el Sr. Gairal 

i el Sr. Velasco. 

 

1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 14 de març de 

2018. 

 

Sr. Alcalde: I el primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior de 

data 14 de març del 2018. Si no hi ha res, cap comentari, es donaria per aprovada. Doncs, 

quedaria aprovada per unanimitat. 

 

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció 

de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 14 de març de 2018.  

 

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

 

2. Donar compte dels Decrets del número 581 al 726 de 2018. 

 

Sr. Alcalde: El punt dos és donar compte dels decrets, del número 581 al 726, del 2018. Sí? 

Val, sí, i tant. Esperem més o...? Si no hi ha cap comentari sobre el tema dels decrets, 

 

La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió 

ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit 

íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia. 

 

 

3. Serveis econòmics. Expedient 743/2018. Donar compte, del Decret número 2018-0660 

de la Liquidació de l’exercici 2017 

 

En aquest punt s’incorpora el regidor José Francisco Moreno Herrero del grup municipal 

PDeCAT. 

 

Sr. Alcalde: Passaríem al punt tres, Serveis econòmics, en aquest cas, donar compte del decret 

número 2018-660 de la liquidació de l’exercici 2017. Si el regidor pot fer cinc cèntims. 

 

Sr. Gallardo: Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Com ja vam comentar abastament a la Comissió 

Informativa, és preceptiu l’aprovació via decret d’Alcaldia de la liquidació del pressupost del 

2017 i donar compte d’una forma voluntària a la Corporació. En aquest sentit, simplement el 

que vull transmetre són les xifres més importants de la liquidació, una liquidació que es 

caracteritza per estar alineada amb els requeriments normatius en matèria d’estabilitat, 

sostenibilitat financera. El període mig de pagament, un cop més, es situa abastament per sota 

del límit legal i es situa al quart trimestre de 2017 a 1,71 dies en termes consolidats, la qual 

cosa, com ja saben vostès, és molt inferior als 30 dies que demana la normativa vigent. El 

resultat pressupostari se situa en un 1,3 milions d’euros positius. El pendent de pagament per 

primer cop en molt...bueno, ha tornat a baixar, el pendent de cobrament, de cobrar, l’any 2017 

es situa en 9,3 milions d’euros. Ja l’any passat va manifestar un punt d’inflexió situant-se en 
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10,7 milions d’euros i en 11 milions l’any 2015. I, des del 2014, que ve baixant progressivament 

com a mostra de la millora de la situació econòmica al municipi i dels esforços en matèria de 

recaptació que realitza tant l’Ajuntament com el servei delegat de BASE. Dir, i això ho veuran 

reflectit en el romanent de Tresoreria, que la dotació en concepte de saldo de dubtós 

cobrament es situa també  enguany en un màxim històric, en 6,2 milions d’euros, la qual cosa 

suposa tenir provisionada el 66,3% de la cartera de pendent de cobrar, xifra de sanejament que 

és màxima a nivell històric i que contribueix a reforçar el criteri de que l’Ajuntament té molt ben 

coberts els seus imports pendents de cobrament d’exercicis anteriors bàsicament. Cal tenir en 

compte que els criteris que fem servir són els que marca la Sindicatura de Comptes que són els 

més exigents, molt més exigents dels que fixa la Llei d’Hisendes Locals. Per tant, és una prova 

del bon manteniment de la cartera de pendent de cobrar. El romanent de Tresoreria que és la 

magnitud per excel·lència que reflexa la salut financera de l’Ajuntament es situa en 3,38 milions 

d’euros, torna a pujar respecte de l’any passat i es situa en la línia dels darrers exercicis. 

Simplement comentar que el romanent de Tresoreria s’ha incrementat en 838 mil euros. El 

romanent de Tresoreria no té més importància que sigui essencialment positiu, la seva evolució 

està condicionada per la disponibilitat de fons líquids, per l’evolució dels pendents, dels saldos 

afectats però lo important és que sigui positiva com és el nostre cas. Sí és cert que, com a 

motiu de l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 17/2017 d’octubre de l’any passat 

on s’aprovava un important paquet d’inversions s’ha produït un desequilibri en termes de 

necessitat de finançament d’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera d’1,96 milions d’euros que donarà peu a que s’hagi d’aprovar properament un Pla 

Econòmic Financer a fi efecte de restablir l’equilibri en termes de capacitat de finançament. Ara 

estem en termes de necessitat. La Tresoreria es situa en un màxim històric recent, amb 7,7 

milions d’euros, abastament recuperada després del període de sanejament on va tocar el seu 

punt més baix va ser l’any 2014, amb 1,7 milions d’euros, la qual cosa demostra l’evolució del 

circulant de la casa. Per altra banda, l’estalvi net es situa en xifres molt similars a les que van 

sorgir de la liquidació de l’any 2016 amb el 9,76%, que és un estalvi net positiu. Bàsicament, 

els quatre indicadors que defineixen la salut financera de la casa com és l’estalvi net, el 

romanent de Tresoreria, el període mig de pagament i el nivell d’endeutament es troben en una 

situació clarament positiva. I, per anar acabant, referir que els saldos sense consignació 

pressupostària, el que es coneix com el compte 413, que reflexa el nivell de gestió de la casa, 

es manté a nivell zero com ja en els dos exercicis anteriors, és a dir, no existeixen despeses 

sense consignació pressupostària i que el nivell d’endeutament a tancament de l’exercici 2017 

es situa en el 71,9%, dins del marc establert per la Llei d’Hisendes Locals que és un màxim del 

110%. Aquests serien els comentaris bàsics de la liquidació.   

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Per part dels grups, volen fer ús de la paraula sobre aquest 

punt?  

 

Sr. Chamizo: Sí, nosaltres volíem fer un comentari general. És referent als tres punts, és a dir, 

hi ha després dos punts de lo que és...el segon punt seria el del Pla financer, no?, que és 

també donar compte, no? 

 

Sr. Alcalde: No, el següent punt és...  

 

Sr. Chamizo: Donar l’aprovació del Pla? 
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Sr. Gallardo: És un Pla pressupostari, que és diferent. 

 

Sr. Alcalde:  És un Pla pressupostari. No és el mateix. 

 

Sr. Gallardo: Si vol, potser l’il·lustro...a veure...  

 

Sr. Chamizo: El Pla pressupostari que aprovarem és referent per l’incompliment de la regla de 

la despesa.  

 

Sr. Alcalde: No. 

 

Sr. Gallardo: No, no, no.  

 

Sr. Alcalde: I es dona compte, no s’aprova, eh! 

 

Sr. Gallardo: És donar compte, li explico. El Pla Econòmic Financer, el PEF, l’aprovarem 

previsiblement o al Ple del mes de maig o al Ple del mes de juny. Aquest és la conseqüència, 

bàsicament, de l’incompliment en termes de capacitat de finançament de la Llei d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat  financera, és al que vostè es refereix. Aquest és un marc 

pressupostari és un retiment que ens demana, és una figura similar al retiment que ens 

demana el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre l’evolució dels 

pressupostos a futur i que recull part de la liquidació i recull part de les mesures del Pla 

econòmic i financer. Però, com s’indica, és un donar compte. Vostè té tota la llibertat d’exposar 

ara... 

Sr. Chamizo: Sí, jo el que faré serà com un petit resum, pensava que anaven tots els punts 

junts, referent a la liquidació del 2017. En base a la Comissió Informativa que vam tenir l’altre 

dia volia aclarir una sèrie de punts i demés. Nosaltres, referent al que vostè ha comentat, el 

nostre grup municipal ha manifestat en diferents ocasions que no ens agradava la dinàmica a 

nivell econòmic que estava agafant aquest Equip de Govern. Des de l’inici del mandat hem 

estat manifestant que això ens preocupava, que no tornessin les dinàmiques anteriors que van 

deixar les arques municipals tremolant. Però, pel que ens sembla i pel que nosaltres 

comencem a deduir amb aquesta liquidació del 2017, incomplint la regla de la despesa en més 

de cinc milions d’euros, pensem que es pot tornar a repetir situacions anteriors. Miri, el que sí 

que tinc que dir és que per nosaltres la gestió econòmica que estan duent a terme, per 

nosaltres, a nosaltres no ens agrada encara que vostè ho vulgui vestir amb els altres indicadors 

que està fent servir com l’estalvi net, el romanent de Tresoreria i demés. Però lo cert és que el 

que vostès han tingut que fer o faran és aprovar un Pla financer pel 2019-2021 per aquest 

incompliment de la regla de la despesa. I, clar, aquest Pla financer sempre va en detriment del 

ciutadà que és el que té que acabar-lo de pagar. Suposo que si em fan una rèplica o algo, com 

vostè ha dit que és referent a les inversions de més de cinc milions que es va fer la modificació 

de crèdit, vostès lligaran amb això amb el PAM, el PAM que es va aprovar, que per nosaltres ja 

vam dir que era un PAM que estava mal prioritzat, que estava mal valorat i que difícilment es 

podria arribar a fer tot. I, com he dit abans, ja al 2017 incompleixen la regla de la despesa i, 

segons els números que jo he mirat aquí, veiem que al 2018 el marge de la regla de la despesa 

també quedarà en negatiu de -3,3 milions. Clar, si l’interventor a principis del 2018 fa un 

informe deixant el pressupost del 2018 exemplar, clar, aquesta informació a nosaltres se’ns 

escapa perquè, segons veiem això, segurament la regla de la despesa la tornarem a incomplir 
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al 2018. I això són coses que no acabem d’entendre. Vostè, a la Comissió Informativa, va dir 

que aquest Equip de Govern havia comès un pecat venial [Inaudible 10:52], em sembla, si no 

m’equivoco, i que la situació s’havia produït, llegeixo, “degut al gran volum d’inversió que farà i 

que amb un Pla financer, filant prim, les finances tornarien a la situació normal”. Cito 

textualment per no equivocar-me. Clar, això nosaltres no ens ho creiem. D’acord que hi ha 

altres paràmetres que surten bé però el que ens preocupa i que no creiem és que aquest Equip 

de Govern en les seves dinàmiques i maneres de fer no tornarà a la senda de l’equilibri i a fer 

les coses com s’han de fer, amb el seny i el sentit comú que pensem que s’havia d’aplicar. De 

moment, tenim la liquidació del 2017 dolenta, suposo que la del 2018, bueno, la liquidació, s’ha 

incomplert un paràmetre bastant important i lo més greu és que el futur està una mica 

hipotecat, és a dir, per exemple, perquè no es podran baixar impostos, segons aquest pla, em 

refereixo, no es podran baixar impostos, està augmentant el Capítol 1 de personal que, segons 

el pressupost, se situa per més del 25%, no?, les inversions pràcticament són minses, 330 mil 

euros al 2019-20, no?, d’acord?, segons fica aquí. Penso jo, a no ser que part del romanent la 

poguéssim destinar a fer inversió. De moment no s’ha venut cap parcel·la, segons tinc entès, i 

la despesa corrent segueix augmentant durant aquests dos anys. Llavors, pensem que, com 

els coneixem i demés, seguiran amb aquestes dinàmiques de despesa sense la planificació i 

priorització, segurament perquè els diners no són nostres i són de tots. I després hi ha algo 

que, quan es va aprovar la modificació de crèdit que es va fer al 2017, és que no sé, jo m’ho he 

preguntat moltes vegades, potser perquè també em dedico a això, no sé si m’he equivocat o 

no, però vostès han fet un càlcul de quant costarà al contribuent el manteniment futur de totes 

aquestes inversions que duran a terme? És a dir, jo crec que no s’ho han plantejat perquè, si 

no, segurament haguessin prioritzat aquests tipus d’inversió. I això ho lligo amb una cosa que 

suposo que es posarà en marxa d’aquí un parell de mesos que és un Pla estratègic fins el 

2030. No hagués estat més bé planificar aquestes inversions, tenir pensat aquesta planificació 

fiscal del 2030, anar executant lo urgent i pensant que les finances del municipi són de tots i 

que són les que estan mantenint el municipi. No sé, ens ha faltat aquesta planificació futura que 

és el que nosaltres no acabem de veure clar i ho hem comprovat a la liquidació del 2017. Ja 

està. 

  

Sr. Gallardo: Gràcies. Anem a veure, jo crec que cadascú pot opinar el que cregui convenient 

però l’únic desequilibri que hi ha és un tema imposat per una normativa que és la Llei 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que és una normativa bàsicament de 

caràcter macroeconòmic fixada per controlar a les administracions perquè no s’escantellin, no 

marxin d’allà on tenen que marxar. Bàsicament s’estableix un principi d’estabilitat 

pressupostària, que a la Comissió el vam explicar abastament, amb un mecanisme intern dins 

els pressupostos a fi efecte de que no hi hagi desequilibri, Quan vostè finança qualsevol 

inversió amb recursos aliens, amb préstec, vostè automàticament desequilibra el pressupost, 

això és així. Per tant, si vostè, llevat que tingui uns nivells d’estalvi molt elevats, que no és el 

cas, si vostè no fa inversions, no desequilibra el pressupost. Si vostè fa inversions importants, 

per definició, desequilibra el pressupost, però el desequilibra en termes d’estabilitat 

pressupostària, no en termes de liquidació ordinària del pressupost perquè jo ja li he dit, i vostè 

ho té a la liquidació, la liquidació del pressupost és positiva. Quan a vostè liquida el pressupost 

total, Capítols 1 a 9 de despesa, és positiva. El romanent de Tresoreria és positiu, la liquiditat 

és positiva, el nivell d’endeutament roman per sota dels límits legals i fins i tot del 75% que és 

l’umbral que es fixa la capacitat per demanar autorització o no i només s’incompleix la regla 

d’estabilitat pressupostària i, evidentment, la regla de la despesa que està pensada, sobretot, 
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per les grans administracions. Però és que és obvi, la regla de la despesa normalment si tens 

molt pendent d’invertir, fins i tot es desequilibra simplement pel mecanisme d’incorporació de 

romanents, és a dir, per incorporar al pressupost actual el que has deixat d’executar l’any 

anterior. Però, bueno, per tant, és un tema purament tècnic. Jo torno a dir-ho i ja ho vaig dir a la 

Comissió, quan vam anar a veure a Tutela financera per demanar autorització, que totes 

aquestes operacions de crèdit que estan autoritzades, Tutela financera ens va dir molt 

clarament que hi havia molts ajuntaments que estaven en aquesta situació. I per què hi havia 

molts ajuntaments que estaven en aquesta situació? Perquè hi havia molts ajuntaments a 

Catalunya que volien aprofitar el Pla de Barris. Vostè ha parlat de planificació, d’ajornar-ho cap 

al futur però és que hi havia una urgència absoluta. La urgència absoluta és que abans del 31 

de març de 2019 el Pla de Barris ha d’estar executat, si no es perden les subvencions en 

matèria de capital, és a dir, el recolzament que ens proporciona l’administració autonòmica per 

executar les inversions dins els àmbits senyalats com a Pla de Barris. Pensem que l’avinguda 

Barcelona, per exemple, costa 4 milions i mig d’euros però l’Ajuntament només en paga la 

meitat. Això és important que es digui i que els contribuents d’aquest municipi ho sàpiguen. I 

altres actuacions del Pla de Barris també contemplades a Miami Platja també només les paga 

el 50% el contribuent i el 50% ho paga la Generalitat. Per tant, amb aquesta urgència temporal, 

amb aquesta necessitat d’afrontar la inversió l’any 2018, l’Ajuntament va assumir la necessitat 

d’endeutar-se i demanar autorització, sabent que del paquet d’inversions que s’han de realitzar 

a l’empara del Pla de Barris que, si vostès es fixen, és el primer que s’executa, el 50% està 

finançat per la Generalitat, només el 50%. Per tant, el que li costa ja en termes d’inversió al 

contribuent del municipi és el 50% que li costaria si ho hagués de fer, per exemple, al 2019 o a 

l’any 2020, llevat de que hi hagi un altre programa en els seu moment similar al del Pla de 

Barris. Per tant, aquest és un condicionant absolut. I això també ens ho va dir Tutela financera, 

molts ajuntaments de la vostra mida s’estan desequilibrant a fi efecte de poder aprofitar el Pla 

de Barris. Perquè, fora legítim que aquest Equip de Govern deixés passar l’oportunitat d’invertir 

gairebé 5 mil euros a Miami pagant només la meitat, endeutant-se només amb aquesta meitat? 

Jo crec honestament que no seria legítim, seria una desídia per part d’aquest Equip de Govern 

que no executés aquestes inversions que, repeteixo, estan finançades al 50%. Per tant, 

aquesta és la necessitat, aquesta és la urgència d’aquesta operació. Vostè diu que els números 

estan sortint dels paràmetres normals, només surt aquest, només surt el tema de que existeix 

necessitat, passem de capacitat de finançament a necessitat de finançament. Això amb 

l’aplicació d’un Pla econòmic i financer que en l’únic que consisteix és en dir que no invertiràs 

en el decurs de l’any 2018 i 2019  ja ho tens restablert. Vostè diu “és que no farem inversions”. 

Home, si tenim que executar un paquet d’inversions de gairebé, ho tinc aquí l’expedient de 

modificació de crèdits que vam aprovar l’octubre, i és un expedient de modificació de crèdits 

que s’acosta als set milions d’euros, només en executar tot això, feina en tenim. Aquest paquet 

d’inversions s’executarà l’any 2018, sobretot, el que és Pla de Barris perquè és preceptiu, sinó 

perdríem la subvenció de capital que és el 50% de l’import de la inversió, que és l’arranjament 

de la plaça Fleming i l’adequació de l’avinguda Barcelona, i després queden per executar 

1.850.000 euros que estan condicionats amb venda de parcel·les, una part. Si, com és natural, 

es desenvolupa l’activitat, aquest 2018 haurem executat cinc milions d’euros d’aquest paquet 

d’inversions i l’any 2019 s’executarà la resta. Tenim temps de comercialitzar, de posar en 

subhasta pública les parcel·les que s’han catalogat com a susceptibles de ser alienades i, per 

tant, podrem executar-les amb satisfacció. Jo crec que un paquet d’inversions de set milions 

d’euros per un ajuntament com aquest, que es pugui executar entre el 2018 i el 2019 a banda 

de la inversió ordinària,  a banda de la inversió ordinària que està recollida al pressupost del 
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2018, Déu n’hi do la importància que té aquest plantejament. Vostè pensi que en aquest 

mandat fins ara hem executat no arriba als vuit milions d’euros, ens està sortint gairebé a dos 

milions set-cents, dos milions vuit-cents d’execució anual. També aquí no està comptat les 

aportacions que es puguin realitzar a través del PAM de la Diputació o del Pla únic d’obres i 

serveis de Catalunya. Per tant, la dinàmica inversora es pot mantenir a una alta velocitat de 

creuer sense afectar les arques municipals i, a més a més, podem executar aquest 

plantejament que, repeteixo, té la seva justificació essencial en la no pèrdua d’una subvenció 

de capital de un import equivalent al 50% de la inversió que realitza Miami que són cinc milions 

d’euros, per tant, dos milions cinc-cents mil euros que la Generalitat ens lliurarà quan 

presentem les certificacions d’aquestes obres. Per tant, jo considero que és una decisió 

ortodoxa, alineada i realista perquè la mateixa dinàmica de les circumstàncies restableix 

l’equilibri de l’Ajuntament, és a dir, si mantenim una velocitat de creuer normal de les 

inversions, tornarem a tenir tots els indicadors en verd. Per tant, no li veig més problema. A 

més a més, quan els nivells de Tresoreria es situen en màxims històrics, el període mig de 

pagament, que és una conseqüència òbvia i natural de la disponibilitat de Tresoreria, es manté 

en mínims històrics. Estem pagant als proveïdors a 1,71 dies. L’estalvi és positiu. Per tant, jo no 

li veig cap problema a la situació econòmica i financera de l’Ajuntament. Vostè ha parlat de la 

sostenibilitat d’aquesta inversió. És inversió bàsica, és inversió en infraestructura bàsica. No 

pot costar més del que costa ara perquè bàsicament el que fem és substituir una infraestructura 

[Inaudible 21:45] per una altra executada amb paràmetres més actuals que, possiblement, en 

termes de desgast, en termes de manteniment, serà encara més econòmic el seu 

manteniment. Per tant, en termes de sostenibilitat, no li veig cap problema. I l’arranjament de la 

plaça Fleming també l’impacte econòmic del seu manteniment és mínim. Una altra cosa és que 

féssim un equipament, un equipament suposaria un manteniment, una neteja, unes necessitats 

de contractar energia elèctrica, no és el cas, no és el cas. En termes de neteja, termes de 

manteniment, en termes de reparació, al contrari, evitarem molts temes perquè es generaran 

galeries de serveis, es generaran nous sistemes de fluvials, jo fins i tot, això no li  puc donar 

massa explicacions perquè no és el meu tema però segurament el Sr. Pérez o el Sr. Ferran ja li 

poden donar més explicacions sobre aquest particular però estem segurs de que aquest tipus 

d’obres, a banda de dignificar una artèria principal de tipus comercial i de comunicació al 

municipi, ens servirà al menys per no incrementar la despesa. Per tant, no entenc realment la 

seva alarma, no entenc la seva alarma. Si vostè es mira, ja que hem entrat en el tema de la 

discussió, si vostè es mira el punt següent on estableix el Pla pressupostari, vostè veurà que 

l’adopció de mesures purament inercials, és a dir, el manteniment del creixement de la base 

fiscal, el manteniment dels ritmes de despesa i ritmes d’ingrés, incloent la inversió, com indica 

la llei, presenten desequilibri al 2017, el mantenim al 2018 i el restablim al 2019, sense fer cap 

mesura  extraordinària. I, el que és més important, quan s’acabi l’any 2018, l’endeutament se 

situarà en el 70,94%, però l’any 2019 ja es situarà en el 61%, i l’any 2020, en el 43,96%. Pensi 

que el nivell històric d’endeutament en termes de ràtio que manté aquest Ajuntament des de 

que es va manllevar l’operació de mecanisme de pagament de proveïdors es situa entre el 58 i 

el 60%. Per tant, a l’any 2019 ja tornem a estar en els nivells històrics i el Consistori que hi sigui 

present en el proper mandat podrà, un cop exhaurit el Pla econòmic financer, podrà tornar a 

funcionar amb tota normalitat. Però és que, a més a més, la normativa que regula la Llei 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que fixa el Pla econòmic financer 

simplement és una norma molt raonable perquè el que ens diu “escolta, quan facis un esforç 

inversor important has d’adoptar un període mitjançant el qual l’has de pair, l’has de digerir”. I 

és això el que et diu, tu fas una inversió fortíssima, la programes al 2017, l’executes al 2018 i la 
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finalitzes l’any 2019 que és el que farà aquest Ajuntament. Doncs, home, lo natural és que 

paeixis aquesta inversió, l’executis satisfactòriament, bolquis els teus recursos amb endegar-la 

i finalitzar-la i, quan hagis fet aquest cicle d’inversió, endega una altra. El que no vol la 

normativa, sobretot després del que ha passat no només amb les administracions locals sinó 

amb totes les administracions a nivell sobretot en el període de crisi que hem viscut des de 

l’any 2018 al 2014, és que es vagin solapant programes d’inversió sense fi. O sigui, el que no 

és raonable és que quan estiguis en un Pla econòmic financer, llevat de que hi hagi una 

urgència molt clara, vagis a la Generalitat i diguis a Tutela “escolta, vull fer un altre paquet 

inversor”. No, home, no, acaba amb aquest, finalitza, l’has de pair, i quan acabis que coincideix 

amb la finalització del mandat comença un altre. I jo crec que no ha d’haver-hi cap problema 

perquè si el preocupa també aquest tema que el proper Consistori pugui desenvolupar amb 

tota tranquil·litat un nou paquet inversor. Fixi’s que l’any 2019 acabarem amb el ràtio 

d’endeutament molt similar amb el que vam començar aquest mandat, per la qual cosa el que 

arribi tindrà la llibertat d’executar-ho en termes d’estoc de deute, volum de deute. Per tant, jo 

puc entendre que vostès estiguin neguitosos, és la seva obligació, però els vull donar un 

missatge de total i absoluta tranquil·litat. Mentre s’executin els pressupostos alineats amb les 

partides que estan fixades, mentre es mantingui una gestió ortodoxa, que s’està mantenint en 

termes d’utilització de recursos, mentre es compleixi el pla econòmic financer i els marcs 

pressupostaris l’Ajuntament ja es troba en un cicle de normalitat. Un any tindrem més 

romanent, un altre, menys, el resultat pressupostari pot variar, el nivell d’endeutament pot pujar 

puntualment, com és el cas del 2018, però no li veig més problema. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Sí? 

 

Sr. Chamico: Sí. Bé, molt bé aquesta explicació, la veritat, molt bona però aquí passa una cosa, 

aquí hi ha un tercer factor que és el contribuent de tot això. Què passa amb el contribuent? Miri, 

nosaltres passegem pel municipi, molt, inclús aquest “Comunica” hem dedicat un especial a 

com es troba el nostre municipi. És a dir, fan inversions de sis milions d’euros, que està molt 

bé, però tenim el municipi una mica deixat de la mà de Déu. Clar, de què ens queixem 

nosaltres? Vostè em diu que estiguem tranquils però nosaltres no podem estar tranquils com 

estem veient com s’estan produint aquests números. Clar que nosaltres estem a favor de fer 

aquestes inversions i les millores, clar que estem a favor però pensem que amb una mica de 

seny i sentit comú i prioritzant, que és el que nosaltres sempre hem valorat en aquest mandat. 

Clar que ens podem gastar 500 mil euros a la pista d’estiu que ara ja es farà de millora i tal, 

encara que pertany al Pla de Barris, clar, però, escolta, aquests 500 mil euros els podríem 

dedicar als polígons o a impulsar activitat econòmica que generi feina, no? O la plaça de les 

Oliveres que està dins del Pla de Barris, que a lo millor no és tan urgent executar-la i ens els 

podríem gastar en les urbanitzacions. És a dir, és obligatori gastar-se els 10 milions d’euros del 

Pla de Barris sense prioritzar? Clar, podríem estar d’acord en l’avinguda Barcelona, que el teixit 

comercial i empresarial, escolta, s’ha de millorar però hi ha dins del Pla de Barris una sèrie 

d’inversions que potser no són tan necessàries perquè al final qui acaba pagant tot això som 

tots nosaltres. El resum de tot això “no ens hem de preocupar”, d’acord, però jo crec que anem 

més a la via de complir un programa electoral per poder presentar-nos a les properes 

eleccions, em sembla a mi. És a dir, fer un munt de coses, fer un munt de coses... Escolta, si 

està el Pla estratègic del 2030 que hem de fer o aprovar, doncs, escolta, reunim-nos tots els 

partits polítics, parlem... No perquè sigui obligatori, el 31 de març del 2019 que acabi el Pla de 

Barris s’ha d’executar tot a costa de tots nosaltres, això és el que en definitiva i en resum 
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nosaltres volíem expressar i tenim aquest neguit perquè ara no hem complert la regla de la 

despesa, els altres paràmetres es compleixen, bueno, escolta, esperem a la liquidació del 

2018. Gràcies. 

 

Sr. Gallardo: Jo entenc el seu neguit, el que passa és que jo li reitero un punt que és el capital, 

que és la programació del Pla de Barris. Si la programació del Pla de Barris no ens hagués 

condicionat els terminis, jo estic segur que podríem haver apaivagat el ritme d’inversió, sense 

cap mena de dubte, i a lo millor no haguéssim incorregut o sí amb incompliment en matèria de 

capacitat de finançament o regla de la despesa. Hagués estat una opció. Però, clar, jo trobo 

molt difícil de justificar que per un tema purament de tràmit i que es resol amb una autorització 

administrativa i que a la seva vegada les seves conseqüències es resolen amb un Pla 

econòmic financer que simplement és dir quines mesures adoptaràs per tornar a l’equilibri, 

renunciem a 2.750.000 euros de subvenció de capital, és a dir, de recursos de la Generalitat 

que no hauran de pagar els nostres contribuents per mantenir una ortodòxia financera. Jo sóc 

el primer que desitjo la màxima ortodòxia financera als pressupostos de l’Ajuntament i acabo, 

però, home, era una oportunitat única per no deixar-la passar perquè no sabem realment quan 

l’administració autonòmica tornarà a estar en disposició d’endegar un Pla de Barris com aquest 

que et finança el 50% de les actuacions. Jo crec que això és un “caramel”, entre cometes, que 

no podíem deixar passar. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Sr. Chamizo, el que estem fent és, ens vam presentar a unes eleccions, 

vam presentar una programa de govern, vam fer una Pla d’Acció Municipal i estem executant 

aquest Pla d’Acció Municipal i el contribuent, avui per avui, no està pagant més del que ja 

estava previst que s’havia de pagar. Hi havia un Pla d’aplicació de l’IBI, de la revisió cadastral 

que s’està aplicant. No hi ha hagut contribucions especials, no s’han aplicat cap contribucions 

especials i el que estem fent és portar a terme el nostre programa de govern i el Pla d’Acció 

Municipal, no estem fent res que no hàgim dit. I això que vostè parla de que no hi ha 

planificació, ho sento molt però això no és cert, es va planificar, es va planificar. Cada grup de 

govern va presentar un programa de govern, quan es va fer el pacte de govern vam prioritzar, 

poliesportius, camps de futbol, etcètera. I el que estem fent és executar. I el ciutadà? La 

previsió del que tenia que pagar es manté. No ha variat ni res cap a dalt ni res cap a baix. Jo 

crec que a aquest municipi li manquen encara moltes inversions i que s’han de dur a terme, el 

que no podem fer és dir “mira, no, passarem del 55 al 75% d’endeutament”, escolti, hem 

d’invertir, el ciutadà el que ens demana és que tinguin serveis, el ciutadà el que ens demana és 

que els carrers estiguin bé i això és el que estem fent. Que es podria fer d’una altra manera, 

vostè ha ficat exemples, si era necessària la pista d’estiu, que es fa, si a lo millor era més 

necessari la plaça de les Oliveres, per cert, que es fa dintre del Pla de Barris... Escolti, com 

molt bé ha dit el regidor, no podíem perdre l’oportunitat de perdre uns diners d’aquesta manera. 

Però, no només això, ara es començarà amb el tema de l’espai sòcio-cultural aquí a Mont-roig. 

Per què? Perquè és una necessitat, perquè és una demanda dels ciutadans i nosaltres estem 

aquí per correspondre en aquestes demandes que hi ha. Insisteixo, sense que al ciutadà li costi 

més i fent allò que ens havíem compromès. No estem fent aquí res que diguis “ara de repent 

vostès estan fent...” i parlo d’inversions importants. Jo estic d’acord amb vostè, falten moltes 

coses petites, sí senyor, moltíssimes, però tenim el municipi que tenim, és extens, com vostè 

sap, tenim 23 urbanitzacions, més de 150 kilòmetres de carrers i arribem al ritme que donem. 

Falten coses? Sí. Faltaran l’any que ve, faltaran l’altre, faltaran, si vostè un dia és alcalde, 

faltaran també el dia, per què? Perquè aquest municipi és molt complicat i és molt gran. 
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Mentrestant, aquest Equip de Govern va planificar, va preveure unes coses, va presentar un 

Pla d’acció Municipal i l’està duent a terme. Res més, gràcies. Passaríem al següent punt. Sí. 

 

Sr. Chamizo: A veure, resumint, suposo que cadascú té les seves maneres de fer i les seves 

maneres d’arribar a terme i aconseguir els seus objectius. Lògicament, la càrrega que té el 

ciutadà és que cada any pràcticament el 10% encara que sigui de la revisió del valor cadastral. 

Sí, clar. 

 

Sr. Alcalde: Del qual vostè va votar a favor, és que, clar, està qüestionant una cosa que vostè...  

 

Sr. Chamizo: Deixi’m acabar. Sí, sí, no li negaré. Jo vaig votar a favor de pujar aquesta revisió 

cadastral perquè, quan nosaltres vam arribar, l’Equip de Govern no hi havia un duro perquè 

vostè la va deixar tremolant. Vostè va deixar tremolant les arques de l’Ajuntament i no volia 

retreure coses del passat, amb un romanent negatiu de Tresoreria de -7,7 milions, per això vam 

tenir que aplicar tot el que vam aplicar i jo mai he parlat del passat. A partir d’aquí, escolta, 

portem dos anys, la càrrega impositiva per recuperar tot aquest Ajuntament quan el Sr. Pellicer 

era alcalde, escolti, jo crec que es mereix una mica de recuperació, es mereix una mica de 

recuperació. Referent a totes les inversions que prioritzen vostès, escolti, el PAM, no tornarem 

a  discutir del PAM, però va ser agafar totes les inversions que tenien tots els grups municipals, 

un copi-pega dins el PAM i au! Vinga! D’acord? Lògicament, estic d’acord amb vostè que el 

municipi és molt gran i falten moltes coses però d’això és del que nosaltres ens queixem, 

d’aquesta priorització de vegades no repercuteix ni en el ciutadà encara que el municipi sigui 

molt gran i, desgraciadament, esperem la liquidació del 2018 i del 2019 i 2020, a veure com 

van els comptes però dubto que amb el ritme de despesa que tenen vostès perquè, lògicament, 

la butxaca no és vostra sinó que és de tots, ja veurem com acaben els comptes i aquest és el 

meu temor. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: El seu temor pot continuar existint i per això mateix es vigila que no arribi en els 

punts que en una situació determinada, en unes circumstàncies determinades es van arribar. 

Escolti, quan vostès van entrar al Govern, ja que parla del passat, jo ja ho he explicat moltes 

vegades, ja estava preparat el Pla de sanejament, el que van fer és agafar el Pla que ja estava 

preparat i el van aplicar, d’acord? Les circumstàncies són totalment diferents, el que va patir 

aquest Ajuntament ho van patir moltes empreses, molts ajuntaments i moltes famílies, no va ser 

diferents que d’altres, això ho hem parlat moltes vegades. Escolti, el PAM no va ser un copi-

pegui, per vostè sí però va haver-hi un procés de participació, se li va demanar a tothom i 

després van sortir unes conclusions. Al final, és un document que li agradarà més o li agradarà 

menys, però és un document que marca el Govern i ens marca el que volem fer. Escolti, vostè 

pot estar d’acord o no pot estar d’acord en les inversions però el que no pot fer és dir que vam 

fer un copi-pegui, no! I al final nosaltres hem dit, escolti, això és molt arriscat, dir a la ciutadania 

“això és el que volem fer”. I quan acabi, d’aquí un any i mig, que hi hagi una altra vegada 

eleccions, nosaltres direm ho hem fet o no ho hem fet. Escolti, jo crec que això és el que 

demanda el ciutadà, això és el que demanda el ciutadà i això és el que estem fent nosaltres. 

Ara, que no li sembla bé que fem aquestes coses? Val, estem d’acord, podem estar d’acord, 

això ho hem dit moltes vegades, per això vostè està en una posició dintre de l’Ajuntament que 

és l’Oposició i hi ha un altre Govern perquè si haguéssim estat d’acord a lo millor estaríem fent 

altres coses, és així però això és natural. Ara, crec que el seu discurs no va allà on vol dir, 

vostè el que està començant a fer és una campanya, la seva campanya de les properes 
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eleccions de dir “ojo que viene el lobo, ojo que viene el lobo”, sí,  “ojo que viene el lobo” i això 

és el que pretén fer. I això ja veurà com no serà així. Deixi’m acabar. Se li anirà desmuntant. Se 

li anirà desmuntant perquè és així i ja porten temps, escolti, el grau d’endeutament de 

l’Ajuntament és suportable, és totalment suportable, un 73, no és res de l’altre món. I, si no, 

demani informes a Intervenció i demani i “és perillós això?” Jo no he vist cap informe, 

aleshores, aquesta alarma que volen vostès tirar endavant és inexistent, totalment. 

 

Sr. Chamizo: La campanya ja començarà i la començarem nosaltres però, escolti, no parlem 

aquí de campanya quan vostè des del primer dia s’està fent campanya. Llavors, crec que dir 

que nosaltres estem fent campanya... Nosaltres només tenim uns números, els volem controlar 

i esperem que no es passi per no arribar a situacions anteriors. És el que únicament he volgut 

reflexar en la meva intervenció. Quan acabi el 2018, 2019 i es faci resum del PAM, el que s’ha 

fet i el que no s’ha fet, escolti, ja en parlarem i tornarem a veure el tema com està i com 

quedarà. Ja està. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Per això mateix, però vostè està fent futurologia ja, està preveient ja que això serà 

així, que serà un desastre, ho està fent. Jo crec que és innecessari, totalment innecessari, 

estan fent, utilitza una estratègia, la respecto, però no estic d’acord, ni molt menys. Està fent-

ho. Està ja preveient unes coses que no és així, ja està. Ho veu? 

 

Sra. Garcia:  Bé, jo volia fer una apreciació. No sabem si és un copi-pegui el tema del PAM, 

nosaltres sí que li podem dir que de les 50 propostes que vam presentar pel PAM, surten les 

50, no sé quin tipus de tria es va fer. I quan nosaltres reclamem el tema del PAM, el que ens 

queixem és que no sabem quan es faran les coses, què costaran, qui les farà, és quan ens 

queixem del tema del PAM. El PAM és un llibre on hi ha 200 accions que no sabem ni quan ni 

com ni qui ni perquè, és per això que li diem. I el tema del copi-pegui, ja li dic, nosaltres vam 

presentar 50 propostes al PAM i estan les 50.  Però es van [Inaudible 39:40] Devien ser molt 

bones les nostres propostes, suposo. 

 

Sr. Alcalde: Perquè es van admetre totes, és que quin problema hi ha que estiguin les 50? Es 

van debatre, totes les propostes que es van fer, li explico una altra vegada, es van debatre 

totes les propostes que van fer tant els ciutadans com els grups, es van votar i aquestes es van 

acceptar, estan dintre del PAM. Bueno, escolti! 

 

Sra. Garcia: Però jo el que vull que entengui és que quan nosaltres ens queixem del tema del 

PAM el que ens queixem és que allí hi ha 250 accions que no sabem quines són les 

prioritàries, que no sabem què costaran, que no sabem quan es faran ni qui les farà. Quan ens 

queixem del PAM ens queixem d’això, no creiem que sigui un PAM ben executat. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Doncs, aleshores, el grau d’execució en aquests moments del PAM està per 

damunt del 50%, el grau d’execució està bastant per damunt del 50%. D’aquí un any i mig, 

aquest 50% pesarà bastant més, mirarem a veure si està ben executat o si està ben plantejat o 

no està ben plantejat. És el document que aquest Equip de Govern es va comprometre a tirar 

endavant. 

 

Sra. Però vostè entendrà que quan nosaltres vam demanar l’informe del PAM ens hi posava 

“70% de compliment d’aquesta acció”, en què es basen amb el 70%? Quins són els indicatius 
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quantitatius que es basen per dir que està complert al 50% aquesta acció? A mi m’agradaria 

saber-ho perquè, clar, jo vaig mirar el PAM, l’informe que vostès ens van passar, i hi ha coses 

que ens diuen “això està en execució, això està al 70%, això està al 80%”, com ho han mesurat 

això vostès? 

 

Sr. Alcalde: Tècnicament, suposo. Jo suposo que això es demana a cada tècnic i cada tècnic 

diu com porta cada projecte. Sí, ja està. Sí, i tant, tothom pot parlar avui, igual que cada dia. 

 

Sra. Pérez: No, només fer un comentari. 

 

Sr. Chamizo: Fent-ho amb respecte i demés, podem parlar. 

 

Sra. Pérez: Jo desconeixia el nombre de propostes que va presentar cada grup, no ho sabia, i 

m’acabo d’assabentar que el PDeCAT va presentar 50 propostes, 50 es van incloure al PAM i 

el grup del PDeCAT va votar en contra del PAM, o sigui, estic, de veritat,  

 

Sra. Garcia: Però és que li torno a repetir, Sra. Regidora. 

 

Sra. Pérez: No, no... 

 

Sr. Alcalde: Deixi acabar, si us plau. 

 

Sra. Garcia: Perdó. 

 

Sra. Pérez: De veritat que estic molt sorpresa i per això he tingut que fer el comentari, sé que 

no em tocava i tots volem avançar però és que em sembla increïble i molt irresponsable per la 

seva part. 

 

Sra. Garcia: Sra. Regidora, i amb això acabo perquè és l’eterna discussió. Nosaltres vam votar 

en contra del PAM perquè entenem, i torno a dir-ho, són 250 accions que no estan prioritzades, 

que no sabem el que costen, que no sabem quan s’executaran ni qui les executarà. No estem 

en contra del PAM pròpiament sinó com es durà a terme aquest PAM. I jo em sembla que ja ho 

hem explicat 25.000 vegades, és que no crec que ja no cal que ho expliquem més. No estem 

en contra de les inversions, estem en contra de com es prioritza i el que costen les inversions. 

Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: De les 50 que vostès van presentar n’hi ha moltes que eren coincidents de tots els 

grups i per això es van dur a terme, moltes eren coincidents, val? A veure, no sé, jo espero que 

d’aquí un any estiguem parlant del PAM i que veiem que hi ha realitats. De moment és el que 

ha comentat el regidor, fins ara s’han invertit prop de vuit milions d’euros, hi ha previsió 

d’invertir vuit milions d’euros més, tenim en cartera una sèrie de coses, continuarem treballant 

per aquest municipi que és pel que ens vam presentar.  
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DECRET DE L'ALCALDIA NÚM: 2018-0660 

  

Identificació de l’expedient:    Liquidació del pressupost de l’exercici 2017 

Número d’expedient:                         743/2018 

Tràmit:                                          Resolució  

  

ANTECEDENTS 

1.1 En data  26 de febrer de 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció 
de la corporació. 

1.2. En data 1 de març de 2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la 
liquidació del pressupost del 2017. 

1.3En data  9 de març de 2018  l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació. 

1.3 En data 9 de  març de 2018 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del 
deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017. 

1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat:  

  

1.4.1. Pressupost de despeses:  

  

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial de despeses: 20.787.917,14 

Modificacions de despeses: 15.788.865,64 

Pressupost definitiu de despeses: 36.576.782,78 

Despeses autoritzades: 19.433.550,22 

Despeses compromeses: 25.047.737,89 

Obligacions reconegudes: 23.560.371,14 

Despeses ordenades: 21.634.540,94 

Pagaments realitzats: 20.795.431,91 

Obligacions pendents de pagament: 2.764.939,23 
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2.  Exercicis tancats :   

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 2.292.100,61 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00 

Pagaments realitzats: 2.275.332,03 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 16.768,58 

    

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:      2.781.707,81 

  

1.4.2. Pressupost d’ingressos: 

  

  

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial d’ingressos: 20.787.917,14 

Modificacions d’ingressos: 15.788.865,64 

Pressupost definitiu d’ingressos: 36.576.782,78 

Drets reconeguts: 24.871.779,39 

Drets anul·lats: 413.448,94 

Recaptació neta: 22.969.416,31 

Drets pendents de cobrament: 1.902.363,08 

    

2. Exercicis tancats :   
Drets pendents de cobrament a l’inici de 
l’exercici: 10.686.548,65 

Baixes: 248.679,17 

Recaptació: 3.023.431,28 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 7.414.810,44 

    

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 9.317.173,52 

 

1.4.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

  

  

      
DRETS 

RECONEGU
TS NETS 

OBLIGACIO
NS REC 
NETES 

AJUSTOS 
RESULTAT 

PRESSUPOST
ARI 

    
        

    

  
a. Operacions 
corrents     

18.361.152,2
7 

15.009.605,1
0   

-3.351.547,17 
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  b. Operacions de 
capital     

1.140.590,18 6.039.553,55 
  

-4.898.963,37 

1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

  19.501.742,4
5 

21.049.158,6
5   -1.547.416,20 

  c. Actius financers 
      210.274,87     8.300,00 

  201.974,87 
  d. Passius 

financers     
5.159.762,07 2.502.912,49   2.656.849,58 

2. Total operacions financeres 
(c+d)       

 
5.370.036,94 

 
2.511.212,49   

2.858.824,45 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI (I=1+2)       

24.871.779,3
9 

23.560.371,1
4   1.311.408,25 

AJUSTOS:           
  

  

  
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses grals. 

  
595.827,15   

  
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 1.817.995,

34   
  

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 
2.410.247,

60   
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) 

          3574,89   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)       1.314.983,14 

  

  

  

1.4.4. Romanent de tresoreria: 

  
COMPONENTS 

      

2
0
1

7 

IMPORTS 
ANY 2017 2

0
1

6 

IMPORTS 
ANY 

ANTERIOR 
2016 

1. (+) Fons líquids 
        

7.715.723,
49   

4.786.875,
62 

2. (+) Drets pendents de 
cobrament 

        

 
9.444.093,

27   

10.943.726
,41 

  
(+) del pressupost 
corrent     

1.902.363
,08   

3.124.964
,81   

  
(+) de pressupostos 
tancats     

7.414.810
,44   

7.561.583
,84   

  
(+) d'operacions no 
pressupostàries     

126.919,7
5   

257.177,7
6   

3. (-) Obligacions pendents 
de pagament          

5.715.687,
53   

5.342.570,
98 

  
(+) del pressupost 
corrent     

2.764.939
,23   

2.275.302
,99   

  
(+) de pressupostos 
tancats     

16.768,58 
  

16.797,62 
  

  
(+) d'operacions no 
pressupostàries     

2.933.979
,72   

3.050.470
,37   

4. (+) Partides pendents 
d'aplicació         

-59.382,69 
  

-61.976,06 

  

(-) cobraments 
efectuats pendents 
d'aplicació definitiva     

89.436,67 

  

94.079,25 

  

  

(+) pagaments 
efectuats pendents 
d'aplicació definitiva     

30.053,98 

  

32.103,19 
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I. Romanent de tresoreria 
total (1 + 2 - 3 + 4)         

11.384.746
,54   

10.326.054
,99 

II. Saldos de cobrament 
dubtós         

6.178.517,
89   

5.698.561,
46 

III. Excés de finançament 
afectat         

1.819.343,
07   

2.079.060,
38 

IV. Romanent de tresoreria 
per a despeses generals (I 
- II - III)         

3.386.885,
58 

  

2.548.433,
15 

  

No hi ha  despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413),  i els creditors per 
devolucions d'ingressos (compte 418) són de 845,39 euros.  

Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 
3.386.040,19.  

  

 

1.4.5. Romanents de crèdit: 

El total de romanents de crèdit ascendeix a 13.016.411,64 €. Estan formats pels romanents 
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria  com a ajustos en l'estat del 
Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 1.819.343,07 € 

  - Incorporació obligatòria: 1.819.343,07€ 

  - Incorporació voluntària:  la resta de crèdits  11.197.068,57 euros 

Dels quals seran  compromesos incorporables 1.487.366,75  euros 

Dels romanents no compromesos  seran incorporables  8.200.228,72 euros i no incorporables 
3.328.816,17 euros 

  

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una 
vegada acordada la distribució del superàvit. 

  

1.5. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté 
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i 
la pressupostària. 

La liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Comptes consolidades) 
per l’exercici 2017  presenta un dèficit  per operacions no financeres, el qual una vegada 
practicats els ajustos necessaris resulta una necessitat de finançament de -1.965.210,79euros. 

  

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   

Ingressos no financers 19.942.554,38 
Despeses no financeres 21.451.609,16 
Dèficit no financer -1.509.054,78 

Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -514.972,20 
PTE 66.475,80 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  7.659,61 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 19.494.057,98 
Despeses ajustades 21.459.268,77 
Necessitat de finançament -1.965.210,79 

  

1.6. Compliment de la regla de la despesa 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que es 
desprèn de la liquidació del 2017. 

La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, 
les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que 
estableix la tercera edició 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. 

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la 
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016 al 
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2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i 
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 

La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Comptes consolidades) 
per l’exercici 2017 incompleix amb la regla de la despesa, ja que el límit en termes totals per a 
l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència 
existent és de  

-5.352.016,15€. 

Concepte 

Liquidació 
exercici 2016 

Liquidació exercici 
2017   

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 17.826.097,47 21.341.577,26   

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres 
segons el SEC) 

0,00 0,00 
  

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00   

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 0,00   

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00   

+Aportacions de capital. 0,00 0,00   

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00   

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents 
d'aplicar a pressupost. 

0,00 0,00 
  

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc 
de les Associacions público privades. 

0,00 0,00 
  

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00   

+/-Arrendament financer. 0,00 0,00   

+Préstecs 0,00 0,00   

-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 

0,00 0,00 
  

Altres 

0,00 0,00   

  

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

17.826.097,47 21.341.577,26 
  

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació 
Local 

4.167.312,37 3.411.261,43 
  

- Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques 

2.704.793,13 935.837,87 
  

Unió Europea   0,00   

Estat   1.732,56   

Comunitat Autònoma 2.043.177,41 835.373,31   

Diputacions 654.687,15 98.731,99   

Altres Administracions Públiques 6.928,57 0,00   

- Transferències per fons dels sistemes de 
finançament 

0,00 0,00 
  

 - Despesa finançada amb superàvit de la 
liquidació 

0,00 0,00 
  

Total despesa computable a l'exercici (1) 10.953.991,97 16.994.477,96   

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021     
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Despesa computable incrementada per la taxa 
de referència   

11.184.025,80   
  

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

458.436,01 153.237,95 
  

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   
  

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-
1) (4) 

11.642.461,81   
  

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) 
(5) 

  16.994.477,96 
  

Marge d'incompliment   -5.352.016,15   

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   55,14%   

  

1.7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 

1.7.1. Deute públic:  

  

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats  

El volum de deute viu a 31/12/2017 en termes consolidats, en termes de percentatge sobre els 
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

  

    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 18.801.964,20 

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 18.801.964,20 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 13.201.566,12 

5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 70,21% 

  

1.7.2. Període mig de pagament 

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 1,71 en termes consolidats 
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FONAMENTS DE DRET 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 

  
      Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 

desembre 

  
      El resultat pressupostari de l’exercici 

  
      Els romanents de crèdit 

  
      El romanent de tresoreria 

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat. 

L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del 
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del 
deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’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, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
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el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i 
del límit del deute.  

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

Per tant,  

RESOLC: 
1.   Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 

2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent i per 
corregir el desequilibri, per  l’incompliment de les regles fiscals d’estabilitat pressupostaria i 
regla de la despesa.  

3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 

  

4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat. 

 

 

4. Hisenda. Expedient 3078/2018. Donar compte al Ple de l’aprovació del pla 

pressupostari a mig termini pel període 2019-2021. 
 

Sr. Alcalde: Passaríem al següent punt que és donar compte del pla pressupostari a mig termini 

pel període 2019-2021. Ja, més o menys, ho ha explicat abans el regidor, suposo que no cal, 

val?. 

 

Títol: Pla pressupostari a mig termini 2019-2021 

Número d’expedient: 3078/2018 

1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus 
pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa. 

2. l’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, determina l’obligació de 
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remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini 
en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals. 

3. S’adjunta l’Aprovació de Plans pressupostaris a mig termini 2019-2021. 

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A 
MIG TERMINI PEL PERÍODE 2019-2021. 

  

ANTECEDENTS 

1.  En data 15 de març de 2018 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute 
públic i regla de la despesa. 

  

FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus 
pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.  

  

2.  L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un 
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  

2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 

2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i despeses 
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no 
subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període 
considerat. 

2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos 
i despeses. 

3. Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini 
de les finances públiques. 

4. L’article 6 de l’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, determina 
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a 
mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals. 
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4. RESOLC 

4.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021, d’acord amb el següent 
detall: 

a)     Objectius fiscals 

  

OBJECTIU ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA: 2017 2018 2019 2020 2021 

Superàvit/Dèficit no financer 
-

1.509.055 -3.375.234 1.394.344 1.961.913 2.518.629,29 

Ajustos -456.157 -396.288 -439.009 -486.001 -537.692,49 

Capacitat / Necessitat de finançament 
-

1.965.212 -3.771.523 955.336 1.475.912 1.980.937 

COMPLIMENT REGLA DE LA 
DESPESA 2017 2018 2019 2020 2021 

Despesa màxima    21.345.477,14 26.411.135,86 19.134.560,29 19.463.812,33 

Despesa pressupost   25.278.613,30 18.175.642,31 18.495.926,39 18.911.547,95 

Marge Regla despesa   -3.933.136,16 8.235.493,55 638.633,90 552.264,38 

OBJECTIU DEL DEUTE 2017 2018 2019 2020 2021 

Deute viu   14.079.661,12 12.025.105,97 9.035.810,81 6.826.928,38 

Ingressos corrents ajustats   19.847.741,11 19.677.986,56 20.552.839,26 21.515.177,24 

Rati de deute viu   70,94% 61,11% 43,96% 31,73% 

  

  

b)     Previsions d’Ingressos i despeses 

  

    LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

Estat d'ingressos   2017 2018 2019 2020 2021 

Total Capítol 1 10.061.770,60 
10.734.436,8

4 
11.529.757,4

8 
12.404.610,1

8 
13.366.948,1

6 

Total Capítol 2 146.785,14 176.388,00 176.388,00 176.388,00 176.388,00 

 Capítol 3 - CCEE, QQUU i altes 
ingressos excepcionals 4.157.354,61 4.812.223,05 4.812.223,05 4.812.223,05 4.812.223,05 

CCEE, QQUU i altes ingressos 
excepcionals           

 Total Capítol 3 4.157.354,61 4.812.223,05 4.812.223,05 4.812.223,05 4.812.223,05 

Capítol 4 - 
subvencions   4.240.283,12 3.026.031,03 3.026.031,03 3.026.031,03 3.026.031,03 

Subvencions FINALISTES 91.804,40 965.075,19       
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Total Capítol 4 4.332.087,52 3.991.106,22 3.026.031,03 3.026.031,03 3.026.031,03 

Total Capítol 5 103.966,33 133.587,00 133.587,00 133.587,00 133.587,00 

Ingressos per operacions 
corrents  18.801.964,20 

19.847.741,1
1 

19.677.986,5
6 

20.552.839,2
6 

21.515.177,2
4 

Total Capítol 6 0,00 1.332.233,88       

Capítol 7 - 
subvencions   296.556,71 3.138.338,98 0,00 0,00 0,00 

Subvencions FINALISTES 844.033,47 464.214,69       

Total Capítol 7 1.140.590,18 3.602.553,67       

Ingressos de capital   1.140.590,18 4.934.787,55 0,00 0,00 0,00 

Total Capítol 8 20.388,31 52.088,33 52.000,00 52.000,00 52.000,00 

Total Capítol 9 5.159.762,07 2.680.000,00 334.000,00 333.000,00 333.000,00 

Ingressos per 
operacions 
financeres   5.180.150,38 2.732.088,33 386.000,00 385.000,00 385.000,00 

INGRESSOS 
TOTALS (7+12)   25.122.704,76 

27.514.616,9
9 

20.063.986,5
6 

20.937.839,2
6 

21.900.177,2
4 

            

Estat de despeses   2017 2018 2019 2020 2021 

Total Capítol 1 7.571.449,36 8.464.566,06 8.612.695,97 8.806.481,63 9.092.692,28 

Total Capítol 2 7.163.244,89 8.374.280,82 8.499.895,03 8.627.393,46 8.756.804,36 

Capítol 3 -interessos 
del deute   4.790,72 130.049,00 130.049,00 130.049,00 130.049,00 

Interessos del deute   110.031,90 117.626,00 108.000,00 95.000,00 85.000,00 

 Total Capítol 3 114.822,62 247.675,00 238.049,00 225.049,00 215.049,00 

Total capítol 4 602.164,59 599.002,31 599.002,31 599.002,31 599.002,31 

Total capítol 5 0,00         

Despeses per operacions 
corrents  15.451.681,46 

17.685.524,1
9 

17.949.642,3
1 

18.257.926,3
9 

18.663.547,9
5 

Total Capítol 6 5.999.927,70 
10.441.738,8

1 334.000,00 333.000,00 333.000,00 

Total Capítol 7 0,00 30.500,00       

Despeses de capital   5.999.927,70 
10.472.238,8

1 334.000,00 333.000,00 333.000,00 

Total Capítol 8 8.300,00 52.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Total Capítol 9 2.502.912,49 1.801.905,00 2.054.555,15 2.113.671,49 2.015.641,05 

Despeses financeres 2.511.212,49 1.853.905,00 2.094.555,15 2.153.671,49 2.055.641,05 

DESPESES TOTALS    23.962.821,65 
30.011.668,0

0 
20.378.197,4

5 
20.744.597,8

8 
21.052.188,9

9 

 

c)     Supòsits i mesures 

 Es contempla una mesura d’increment d’ingressos del 10 % anual successiu de l’IBI 
urbà. 

 Es contemplen unes Inversions finançades amb préstec de 334M pel 2019, 333M pel 
2020 i 333M pel 2021. 

 Es suposa un increment de despeses de personal del 1,75% el 2018-2019, 2,25% 
2019-2020 i un 3,25% el 2020-2021. 
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 Es suposa un increment tendencial del 1,5% anual en les despeses corrents. 

4.2. Trametre, abans del 15 de març,  el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 

4.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla 
pressupostari a mig termini. 

 El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat. 

 

5. Hisenda.Expedient 3111/2018. Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia 2018-0670, 
Modificació de crèdit 3/2018 per incorporació de Romanents de crèdit del 2017 

  
Sr. Alcalde:  El següent punt seria donar compte al Ple també del decret de modificació de 

crèdit 2018/0670 d’incorporació de romanents de crèdit del 2017. Tenen alguna pregunta, 

alguna consulta? Més o menys, és que amb la intervenció que ha fet abans ja estaria resolt 

Identificació de l’expedient:            Incorporació de romanents procedents d’exercici 2017 

Número d’expedient:                       3111/2018 – Hisenda(MC3/2018) 

Tràmit:                                             ordinari 

Expedient número 3/2018, referent a la modificació de crèdit per incorporació de romanents de 
crèdit d’exercicis anteriors. 

Fets 

1.  Pel Decret de l’Alcaldia número 2018-0646 de data 20 d’abril   de 2018 s’inicia l’expedient 
de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors, del 
pressupost de 2017. 

2. Vist la Memòria del Regidor d’Hisenda de la proposta de la incorporació de romanents de 
crèdits procedents de l’exercici anterior. 

3. D’acord el decret número 2018-0660 de data 22 de març de 2018 de la liquidació de 

l’exercici 2017, resultat de la mateixa es xifren  els romanents de crèdit sent un total de 

13.016.411,64 € 
4. Vistos  els informes de la intervenció de l’expedient d’Incorporació de romanents i sobre 

estabilitat i sostenibilitat financera. 
5. Vist els romanents de crèdits  adjuntats a l’expedient. 
6. Amb motiu de a) Crèdits extraordinaris o suplements de crèdits, així com les transferències 

de crèdit que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim trimestre de 

l’exercici,  b) Crèdits que emparen compromisos de despesa degudament adquirits en 

exercicis anteriors,  c) Crèdits per operacions de capital, d) Crèdits autoritzats en funció de 

l’efectiva recaptació dels drets afectats), cal incorporar les següents partides de despeses i 

ingressos al Pressupost actual: 
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A)Partides de despesa a donar d’alta: 

  Org. Prog. 
Eco
n. 

Descripció 

Finanç
ament 

 / 
Incorporabl
es 
comprome
sos 

Total Crèdits a 
incorporar 

  

Númer
o  

Project
e 

317 100 91200 
100
00 

O. GOVERN RETRIB. 
BÀSIQUES ALTS CÀRR 

RTGG 0,00 0,00 

317 100 24102 
140
00 

FOMENT A L'OCUPACIO. 
TREBALL ALS BAR 

RTGG 0,00 115.756,40 

317 100 24104 
140
00 

FOMENT DE L'OCUPACIO. 
TREBALL ALS BA 

RTGG 0,00 36.383,00 

317 100 24102 
160
00 

FOMENT A L'OCUPACIO. 
SEGURETAT SOCIA 

SUBV 0,00 33.569,35 

317 100 24104 
160
00 

FOMENT DE L'OCUPACIO. 
TREBALL ALS BA 

SUBV 0,00 11.399,00 

317 100 13200 
162
00 

SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. 
FORMACIÓ 

RTGG 81,00 81,00 

317 100 24100 
162
00 

FOMENT A L'OCUPACIÓ 
.FORMACIÓ I PERF 

RTGG 1.713,00 1.713,00 

317 100 24102 
162
00 

FOMENT A 
L'OCUPACIO.FORMACIÓ I 
PERFE 

RTGG 1.125,00 1.125,00 

317 100 92000 
162
00 

ADM.G.S.GENERALS 
FORMACIÓ 

RTGG 0,00 3.150,00 

317 111 24102 
204
00 

FOMENT A L'OCUPACIO. 
LLOGUER FURGONE 

RTGG 10.343,55 21.477,50 

317 190 43208 
204
00 

TURISME PROM. 
TUR. ARREND. MATERIAL 

RTGG 116,16 116,16 

317 200 92600 
206
00 

COMUNIC. INT. LLOGUER 
CITRIX (SERVID 

RTGG 0,00 48.000,00 

317 111 16100 
209
00 

S. AIGÜES. CANON ACA 
SUBMINISTRAMENT 

RTGG 69.222,00 69.222,00 

317 160 15100 
209
00 

URBANISME CÀNONS 
QUOTES DE CONSERVAC 

RTGG 0,00 3.248,40 

317 141 32301 
210
00 

FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA. 
INFRAESTRUCT 

RTGG 987,53 987,53 

317 161 15320 
210
00 

PAVIM.VIES PÚBLIQUES 
REPARACIÓ I MAN 

RTGG 45.307,41 45.307,41 

317 220 17201 
210
00 

M.AMBIENT.CONTROL 
INCENDIS. REP. I M 

RTGG 5.600,00 5.600,00 

317 220 17204 
210
00 

A. ACTUACIONS M.AMBIENT 
INSFRAESTRUC 

RTGG 5.082,00 5.082,00 

317 181 13400 
210
03 

MOBILITAT URB. REPAR I 
MANTEN. SENYA 

RTGG 24.311,71 24.311,71 

317 161 17100 
210
04 

PARC I JARDINS REPARACIÓ 
I MANT. INF 

RTGG 7.116,55 7.116,55 

317 170 17206 
210
05 

MANT. PLATGES REPARACIÓ 
I MANT. INFR 

RTGG 114,09 114,09 

317 220 17200 
210
08 

M.AMBIENT.CONTROL 
ABOCADOR REPAR I M 

RTGG 8.215,90 8.215,90 

317 120 92000 
212
00 

ADM.G.S.GENERALS REPAR. I 
MANTEN D'E 

RTGG 1.151,92 1.151,92 

317 140 33705 
212
00 

CASAL AVIS. MANTENIMENT I 
REPARACIO, 

RTGG 6.299,99 6.299,99 

317 111 16400 
212
01 

CEMENTIRI, REPAR I 
MANTEN. EDIFICIS  

RTGG 9.047,34 9.047,34 

317 120 92000 
213
00 

ADM.G.S.GENERALS REPAR. I 
MANTEN DE  

RTGG 133,10 133,10 
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317 130 33000 
213
00 

ADM.G.CULTURA REPAR. I 
MANTEN DE MAQ 

RTGG 534,90 534,90 

317 171 16210 
213
00 

REC. DE 
RESIDUS.REPARACIÓ I 
MANTENIM 

RTGG 4.779,50 4.779,50 

317 171 16210 
213
00 

REC. DE 
RESIDUS.REPARACIÓ I 
MANTENIM 

RTGG 7.078,50 7.078,50 

317 180 13200 
213
00 

POLICIA REPAR. I 
MANTEN.EN MAQUINARI 

RTGG 133,10 133,10 

317 120 92000 
214
00 

ADM.G.S.GENERALS REPAR I 
MANTEN D'EL 

RTGG 627,12 627,12 

317 190 43209 
216
00 

TURISME.PROMOCIÓ WEB 
TURISME 

RTGG 8.926,78 8.926,78 

317 200 92002 
216
00 

ADM.G.NT REPAR I 
MANTEN.EN. EQUIPS D 

RTGG 234,35 234,35 

317 202 49201 
216
00 

ADMINTRACIÓ 
ELECTRÒNICA. GESTIONA-AU 

RTGG 297,42 297,42 

317 120 92000 
220
00 

ADM.G.S.GENERALS 
MATERIAL D'OFICINA  

RTGG 951,06 951,06 

317 140 23103 
220
00 

ACCIÓ SOCIAL.CENTRE 
OBERT.ORDINARI N 

RTGG 86,84 86,84 

317 180 13000 
220
00 

ADM.G. SEGURETAT 
MATERIAL D'OFICINA  

RTGG 1.689,44 1.689,44 

317 190 43200 
220
00 

TURISME MATERIAL 
D'OFICINA ORDINARI  

RTGG 1.403,60 1.403,60 

317 120 92000 
220
01 

ADM.G.S.GENERALS 
PREMSA, REVISTES, L 

RTGG -11,62 -11,62 

317 130 33210 
220
01 

BIBLIOTECA PREMSA, 
REVISTES, LLIBRES 

RTGG 361,50 361,50 

317 160 15000 
220
02 

ADM.G.URB.MATERIAL 
INFORMÀTIC NO INV 

RTGG 363,00 363,00 

317 200 92002 
220
02 

ADM.G.NT MATERIAL 
INFORMÀTIC NO INVE 

RTGG 2.281,00 2.281,00 

317 111 16500 
221
00 

ENLLUMENAT ENERGIA 
ELÈCTRICA 

RTGG 7.627,56 7.627,56 

317 111 24102 
221
03 

FOMENT A L'OCUPACIO. 
COMBUSTIBLES I  

RTGG 0,00 3.572,53 

317 111 24100 
221
04 

FOMENT A L'OCUPACIO. 
VESTUARI 

RTGG 0,00 787,39 

317 111 24102 
221
04 

FOMENT A L'OCUPACIO. 
VESTUARI PER EP 

RTGG 659,83 1.452,00 

317 180 13200 
221
04 

POLICIA VESTUARI RTGG 16.540,39 16.540,39 

317 170 17206 
221
14 

MANT. PLATGES 
SUBMINISTRAMENTS DE SE 

RTGG 542,08 542,08 

317 190 43208 
221
14 

TURISME.SUBMINISTRAMENT
S.SENYALITZAC 

RTGG 954,25 954,25 

317 111 24102 
221
99 

FOMENT A L'OCUPACIO. 
ALTRES SUBMINIS 

RTGG 9.581,55 20.715,20 

317 180 13200 
221
99 

POLICIA ALTRES 
SUBMINISTRAMENTS 

RTGG 1.078,91 1.078,91 

317 120 92600 
222
03 

COMUNIC. INT.WIMAX RTGG 5.746,65 5.746,65 

317 141 32600 
223
00 

S.COMPLEMENTARIS.TRANS
PORTS. 

RTGG 187,00 187,00 

317 190 43208 
223
00 

TURISME PROM.TURÍSTICA 
TRANSPORTS VI 

RTGG 209,95 209,95 

317 120 92000 
224
00 

ADM.G.S.GENERALS PRIMES 
D'ASSEGURANC 

RTGG 644,80 644,80 

317 141 32600 
224
00 

S.COMPLEMENTARIS 
.PRIMES D’ASSEGURAN 

RTGG 46,80 46,80 

317 190 43200 
224
00 

TURISME PRIMES 
D'ASSEGURANCES 

RTGG 450,00 450,00 
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317 110 91201 
226
01 

G. ALCALDIA  ATENCIONS 
PROTOCOL. I R 

RTGG 0,00 300,00 

317 112 33831 
226
01 

 BENVINGUDA NADONS. 
DESPESES DE REPR 

RTGG 60,00 60,00 

317 130 33000 
226
01 

ADM.G.CULTURA ATENCIONS 
PROTOCOLÀRIE 

RTGG 294,32 294,32 

317 130 33400 
226
01 

PROM. CULTURALS 
ATENCIONS PROTOCOL·L 

RTGG 149,97 149,97 

317 190 43208 
226
01 

TURISME PROM. TUR. AT. 
PROTOC. I REP 

RTGG 96,80 96,80 

317 190 43209 
226
01 

ESTACIÓ NÀUTICA. 
ATENCIONS PROTOCOL· 

RTGG 120,00 120,00 

317 113 49100 
226
02 

SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ.PUBLICITAT 

RTGG 4.564,12 4.564,12 

317 113 49101 
226
02 

COMUNICACIÓ. CAMPANYA 
PLA ESTRATÈGIC 

RTGG 2.564,47 2.564,47 

317 132 33832 
226
02 

FESTES.NADAL  PUBLICITAT I 
PROPAGAND 

RTGG 266,20 266,20 

317 141 32301 
226
02 

FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA 
PUBLICITAT I  

RTGG 880,88 880,88 

317 190 43208 
226
02 

TURISME PROM.TURÍSTICA 
PUBLICITAT I  

RTGG 17.682,88 17.682,88 

317 190 43209 
226
02 

TURISME.ESTACIÓ NAUTICA 
PUBLICITAT I 

RTGG 88,33 88,33 

317 190 43212 
226
02 

TURISME FAMILIAR 
PUBLICITAT I PROPAG 

RTGG 726,00 726,00 

317 190 43213 
226
02 

TURISME ESPORTTIU 
PUBLICITAT I PROPA 

RTGG 949,85 949,85 

317 210 24100 
226
02 

FOM. DE L'OCUP. PUBLICITAT 
I PROPAGA 

RTGG 157,30 157,30 

317 210 24101 
226
02 

FOM. DE L'OCUP. FORMAC. 
LAB. PUBLICI 

RTGG 290,82 290,82 

317 120 92000 
226
04 

ADM.G.S.GENERALS 
JURÍDICS I CONTENCI 

RTGG 23.945,90 23.945,90 

317 141 32300 
226
05 

FUNC. ENSENY. INFANTIL. 
DESPESES DIV 

RTGG 0,00 900,00 

317 160 15100 
226
08 

URBANISME EXECUSIONS 
SUBSIDIÀRIES 

RTGG 1.996,50 1.996,50 

317 130 33210 
226
09 

BIBLIOTECA ACTIVITATS 
CULTURALS I ES 

RTGG 300,00 300,00 

317 130 33400 
226
09 

PROM. CULTURALS 
ACTIVITATS CULTURALS 

RTGG 190,58 190,58 

317 130 33404 
226
09 

AGENDA CULTURAL 
ACTIVITATS CULTURALS 

RTGG 60,00 60,00 

317 130 33407 
226
09 

CULTURA.POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT I DE L 

RTGG 229,90 229,90 

317 131 33702 
226
09 

JOVEN. K'DAT. ACTIVITATS 
CULTURALS I 

RTGG 2.492,60 2.492,60 

317 132 33803 
226
09 

FESTES.FIRA ACTIVITATS 
CULTURALS I E 

RTGG 1.512,50 1.512,50 

317 132 33810 
226
09 

FESTES DE LES POBLES. 
ACTIVITATS CUL 

RTGG 1.633,50 1.633,50 

317 132 33826 
226
09 

FESTES.SANT JOSEP. 
ACTIVITATS CULTUR 

RTGG 42,75 42,75 

317 132 33832 
226
09 

FESTES.NADAL  ACTIVITATS 
CULTURALS I 

RTGG 12.123,73 12.123,73 

317 190 43204 
226
09 

TURISME B. LLUNA 
ACTIVITATS CULTURAL 

RTGG 544,50 544,50 

317 190 43207 
226
09 

TURISME JORNADES POP 
ACTIVITATS CULT 

RTGG 278,00 284,00 

317 190 43213 
226
09 

TURISME ESPORTTIU 
ACTIVITATS CULTURA 

RTGG 200,00 200,00 

317 190 43217 
226
09 

TURISME.SETMANA SANTA 
ACTIVITATS CUL 

RTGG 100,00 100,00 
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317 210 43303 
226
09 

PROM. EC.DINAMIT. COMERÇ 
ACTIVITATS  

RTGG 248,05 248,05 

317 210 43304 
226
09 

PROM. EC. FESTA OLI NOU 
ACTIVITATS C 

RTGG 373,28 373,28 

317 140 23106 
226
13 

MENJADOR SOCIAL 
DESPESES ALIMENTS 

RTGG 313,50 313,50 

317 150 31100 
226
99 

SALUB. PÚBLICA  DESPESES 
DIVERSES 

RTGG 459,80 459,80 

317 171 16210 
227
00 

REC. DE RESIDUS.GESTIÓ 
SUBVENCIONS. 

RTGG 825,83 825,83 

317 111 16101 
227
06 

SANEJAMENT A. ESTUDIS I 
TREBALLS TÈC 

SUBV 4.500,00 4.500,00 

317 120 92000 
227
06 

ADM.G.S.GENERALS ESTUDIS 
I TREBALLS  

RTGG 10.928,80 10.928,80 

317 160 15100 
227
06 

URBANISME ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS 

RTGG 46.587,24 55.299,24 

317 160 15100 
227
06 

URBANISME ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS 

RTGG 15.609,00 27.188,70 

317 161 15320 
227
06 

PAVIM. VIES 
PÚBLIQUES.ESTUDIS I TREB 

RTGG 29.306,20 29.306,20 

317 191 23108 
227
06 

PLA DE BARRIS. ESTUDIS I 
TREBALLS TÈ 

RTGG/ 

SUBV 

6.140,74 6.140,74 

317 202 49201 
227
06 

ADMINTRACIÓ 
ELECTRÒNICA. GESTIÓ 
CONE 

RTGG 0,00 1.800,00 

317 220 17203 
227
06 

M. AMBIENT. VIGILANCIA 
RURAL . ESTUD 

RTGG 3.327,50 3.327,50 

317 113 49101 
227
13 

COMUNICACIÓ.BUTLLETÍ 
MUNICIPAL 

RTGG 2.235,57 2.235,57 

317 170 17206 
227
14 

MANT. PLATGES TREBALLS 
REALITZATS PE 

RTGG 75.930,40 75.930,40 

317 210 24101 
227
14 

FOM. DE L'OCUP. FORMAC. 
LAB. TREBALL 

RTGG 6.200,00 6.200,00 

317 171 16210 
227
15 

REC. DE RESIDUS.TREBALLS 
QUE ES REAL 

RTGG 144.799,31 144.799,31 

317 171 16230 
227
15 

REC. DE RESIDUS..TREBALLS 
QUE ES REA 

RTGG 24.413,27 24.413,27 

317 172 16300 
227
15 

NET.VIÀRIA.TREBALLS QUE 
ES REALITZ A 

RTGG 79.547,64 79.547,64 

317 111 16101 
227
42 

SANEJAM.A. EPEL 
NOSTRAIGUA  

RTGG 50.000,00 50.000,00 

317 113 49101 
227
99 

COMUNICACIÓ.TREBALLS 
QUE REALTIZEN A 

RTGG 798,60 798,60 

317 113 92000 
227
99 

ALTRES TREBALLS 
REALITZATS PER ALTRE 

RTGG 20.999,55 20.999,55 

317 120 92000 
227
99 

ADM.G.S.GENERALS 
TREBALLS REALITZATS 

RTGG 2.347,40 2.347,40 

317 140 23101 
227
99 

ADM.G.S.SOCIALS. ALTRES 
TREBALLS REA 

RTGG 124,45 124,45 

317 141 32000 
227
99 

ADM.G.EDUCACIÓ. ALTRES 
TREBALLS REAL 

RTGG 93,35 93,35 

317 150 31100 
227
99 

SALUB. PÚBLICA.  CONTROL 
DE PLAGUES  

RTGG 6.873,98 6.873,98 

317 150 31101 
227
99 

JORNADES DE SALUT. 
TREBALLS REALITZA 

RTGG 4.785,00 4.785,00 

317 171 16210 
227
99 

REC. RECOLLIDA 
D'ESCOMBRERIA .ALTRES 

RTGG 946,00 946,00 

317 190 43200 
227
99 

ALTRES TREBALLS 
REALITZATS PER ALTRE 

RTGG 4.410,45 4.410,45 

317 191 23110 
227
99 

PLA DE BARRIS.PROGR.DE 
FOMENT DE LA  

RTGG/ 

SUBV 

8.023,40 8.023,40 
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317 191 24101 
227
99 

PLA DE BARRIS.PROGR. 
FOMENT DE LA IN 

RTGG/ 

SUBV 

7.109,30 7.109,30 

317 191 33701 
227
99 

PLA DE BARRIS. PROGRAMA 
OBSERVATORI  

RTGG/ 

SUBV 

35.126,25 39.930,00 

317 120 92000 
231
20 

ADM.G.S.GENERALS 
LOCOMOCIÓ DEL PERSO 

RTGG 806,40 806,40 

317 130 33000 
231
20 

ADM.G.CULTURA 
LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 

RTGG 42,00 42,00 

317 130 33210 
231
20 

BIBLIOTECA. LOCOMOCIO 
DEL PERSONAL N 

RTGG 57,60 57,60 

317 160 15000 
231
20 

ADM.G.URB.LOCOMOCIÓ DEL 
PERSONALS NO 

RTGG 60,00 60,00 

317 200 92002 
231
20 

ADMG. N.T.DEL PERSONAL 
NO DIRECTIU. 

RTGG 39,60 39,60 

317 161 15320 
311
00 

PAVIM. VIES 
PÚBLIQUES.DESPESES DE 
FO 

RTGG 150,00 150,00 

317 191 24101 
453
90 

PLA BARRIS. ALTRES 
SUBVENCIONS A SOC 

RTGG 

/SUBV 

14.810,40 14.810,40 

317 190 43208 
461
00 

TURISME 
PROM.TUR.CONVENI DIPU 
TARRAG 

RTGG 2.700,00 2.700,00 

317 190 43208 
462
00 

TURISME PROM. TUR. 
CONVENI PAISSATGE 

RTGG 7.200,00 7.200,00 

317 141 32604 
465
00 

SERV.COMPLEM.D'EDUCACIÓ
. CONVENI TRA 

RTGG 14.569,79 14.569,79 

317 150 31100 
465
00 

SALUB. PÚBLICA  ACOLLIDA 
ANIMALS CON 

RTGG 7.929,48 7.929,48 

317 210 43300 
470
00 

DES. EMP.SUBV. PER A 
FOMENT DE L’OCU 

RTGG 705,00 705,00 

317 210 43300 
479
00 

DES. EMP. ALTRES 
SUBVENCIONS A EMPRE 

RTGG 7.500,00 7.500,00 

317 130 33400 
481
00 

PROM. CULTURALS PREMIS, 
BEQUES I PEN 

RTGG 0,00 335,65 

317 132 33831 
481
00 

FESTES.CARNAVAL PREMIS, 
BEQUES I PEN 

RTGG 0,00 476,00 

317 130 33400 
489
00 

PROM. CULTURALS 
TRANSFERENCIES A FAM 

RTGG 11.000,00 11.000,00 

317 133 34101 
489
00 

ACT ESPORT 
TRANSFERÈNCIES ALTRES 
FAM 

RTGG 12.000,00 12.000,00 

317 140 32602 
489
00 

S. COMPL. D'EDUCACIÓ. 
AJUTS LLIBRES  

RTGG 1.657,98 1.657,98 

317 190 43209 
489
00 

TURISME. ESTACIÓ NAUTICA 
TRANSFERENC 

RTGG 1.350,00 1.350,00 

317 110 91200 
489
01 

O.GOVERN 
INDEMNITZACIONS ALS 
GRUPS P 

RTGG 0,00 1.229,04 

317 141 32601 
489
02 

SERV. COMPLEM. 
D'EDUCACIÓ. APORTACIO 

RTGG 8.099,99 8.099,99 

317 140 23102 
489
04 

POL.IGUAL.ACCIÓ SOCIAL 
AJUTS PUNTUAL 

RTGG 6.571,40 6.571,40 

317 140 23102 
489
10 

POL.IGUAL.BANC D'ALIMENTS 
CONVENI CR 

RTGG 25.000,00 25.000,00 

317 130 33400 
489
20 

PROM. CULTURALS. 
CONVENIS ASSOCIACIO 

RTGG 500,00 500,00 

317 133 34101 
489
36 

FOMENT ESPORT, ELOY 
SALSENCH 

RTGG 2.000,00 2.000,00 

317 133 34101 
489
37 

FOMENT ESPORT, JOSEP 
FLORENCIO 

RTGG 500,00 500,00 
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317 133 34101 
489
60 

ESPORTS.CONVENI ALEIX 
TODA CURSES BO 

RTGG 500,00 500,00 

  111 33000 
633
00 

ADM.GENERAL. CULTURA 
CLIMATITZACIÓ CAS 

201700
301 

0,00 3.904,69 

  111 34200 
632
00 

INSTAL.ESPORT.REFORMES 
PISTES TENNIS 

201703
901 

0,00 60.000,00 

  111 34200 
633
00 

CAMPS DE GESPA 
ARTIFICIAL 

201601
601 

0,00 0,01 

  111 16400 
213
00 

CONSERVACIO I 
MANTENIMENT CEMENTIRI 

200802
501 

0,00 12.251,45 

  112 92000 
623
00 

ADM.G.S.GENERALS PUNT 
DE RECÀRREGA DE  

201700
501 

24.505,58 35.000,00 

  112 92000 
623
00 

ADM.G.S.GENERALS PUNT 
DE RECÀRREGA DE  

201601
501 

0,00 14.000,00 

  120 92000 
626
02 

EQUIPAMENT TÈCNIC 
200900
801 

0,00 34,64 

  120 92000 
641
00 

ADM.G.S.GENERALS 
COMPRA DE SOFTWARE LO 

200803
701 

0,00 477,40 

  120 93100 
641
00 

SOFTXARE-PROGRAMES 
INFORMÀTICS 

200802
301 

0,00 13,19 

  130 33000 
632
03 

DEFICIENCIES CASA 
CULTURA.( DIPU. PAM) 

201600
401 

24.040,09 24.040,09 

  130 33000 
632
11 

ADEQUACIÓ DOS SALES, 
OFICINES POLIVALE 

201600
801 

0,00 18.046,37 

  130 33210 
625
00 

BIBLIOTECA. COMPRA DE 
MOBILIARI 

201700
601 

820,38 822,54 

  130 33301 
632
00 

CULTURA. REHABILITACIÓ 
INTEGRAL EDIFCENTRE 
MONT-ROGENC ( 
H.VILADERBÓ) 

201703
201 

5.603,27 125.901,30 

  130 33301 
212
00 

CULTURA. REHABILITACIÓ 
INTEGRAL EDIFCENTRE 
MONT-ROGENC ( 
H.VILADERBÓ) 

201703
201 

  90.000,00 

  131 33701 
625
01 

JOVEN. COMPRA 
TAULES/CORTINES TENIS TA 

R 
.Ordina
ris 

1.347,94 1.347,94 

  140 23101 
619
01 

ADM.G.S. SOCIALS 
ADEQUACIÓ LOCAL SERVE 

R. 
Ordinar
is 

7.350,75 7.350,75 

  141 32300 
623
00 

ENSENYAMENT INFANTIL. 
ADQ. MAQUINARIA  

201700
401 

0,00 1.000,00 

  141 32300 
632
00 

AMPLIACIO LLAR D'INFANTS 
201703
501 

4.493,87 4.951,92 

  141 32301 
622
00 

OBRES COL.LEGI MARE DE 
DEU ROCAL 

201703
601 

10.511,20 44.131,50 

  141 32301 
623
00 

ENSENYAMENT PRIMARIA. 
ADQ. MAQUINARIA  

201700
401 

0,00 2.000,00 

  141 32301 
625
00 

INSTAL.LACIO PARC INFANTIL 
ESCOLA JOAN 

201700
401 

0,00 3.960,00 

  141 32301 
632
16 

INSTAL.LACIONS CENTRES 
EDUCATIUS PRIMA 

201700
401 

0,00 10.000,00 

  160 92000 
632
17 

ADM. GRAL.ADEQUACIÓ 
OFICINES MUNICIPAL 

201702
601 

0,00 20.000,00 

  161 15320 
609
17 

PAVIM. VIES PÚBLIQUES. 
VORERES PASSEIG 

201702
701 

0,00 20.000,00 

  161 15320 
619
01 

PAVIM. VIES PÚBLIQUES.PAS 
ELEVAT  SOBR 

201700
201 

0,00 30.684,27 

  161 15320 
619
02 

PAVIM. VIES PÚBLIQUES. 
ARRANJAMENT PLA 

201700
701 

0,00 350.000,00 

  161 17100 
609
01 

PARCS  I 
JARDINS.ADEQUACIó ZONA 
VERDA  

201703
701 

3.333,79 40.000,00 

  161 17100 
619
03 

PARC I JARDINS. ADEQUACIÓ 
DE PLACES DE 

201700
801 

2.976,60 60.000,00 
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  161 17100 
625
00 

PARCS I JARDINS. COMPRA 
MOBILIARI 

201601
701 

7.011,27 110.851,27 

  170 17206 
625
00 

INV. PLATEGS. COMPRA 
PUNTS RECOLLIDA,  

R 
ordinari
s 

/20170
0901 

14.549,04 15.261,87 

  171 16210 
625
00 

REC. DE RESIDUS. COMPRA 
CONTENIDORS 

201701
001 

15.212,12 17.096,00 

  171 16210 
625
00 

REC. DE RESIDUS. COMPRA 
CONTENIDORS 

R.Ordi
naris 

9.020,55 9.020,55 

  180 13000 
625
00 

ADM.G. SEGURETAT 
MOBILIARI 

201702
501 

0,00 2.000,00 

  180 13200 
623
00 

POLICIA COMPRA 
ARMAMENT 

201702
501 

0,00 3.000,00 

  182 43000 
641
00 

ACTIVITATS. ADQUISICIÓ 
SOFTWARE 

201702
801 

0,00 18.000,00 

  190 43200 
625
00 

TURISME. INVERSIÓ EN 
MOBILIARI  I ALTR 

201701
201 

0,00 1.272,70 

  190 43208 
625
00 

PROMOCIÓ 
TURÍSTICA,SENYALITZACIÓ 

201701
201 

7.228,83 12.000,00 

  190 43210 
619
00 

TURISME. 2A FASE CLUB DE 
MAR.ADEQUACIÓ 

201704
401 

0,00 306.010,49 

  190 43210 
622
05 

TURISME. CLUB DE MAR  
201701
101 

21.477,50 271.552,23 

  191 15220 
780
00 

PLA BARRIS. REHABILITACIÓ 
ELEMENTS COL 

  0,00 25.000,00 

  191 15320 
619
04 

PLA BARRIS. ARRANJAMENT. 
PLAÇA OLIVERE 

201701
501 

0,00 395.462,50 

  191 15320 
619
07 

ADEQUACIÓ AV. BARCELONA 
MIAMI PLATJA 

201704
001 

0,00 4.500.000,00 

  191 17100 
625
00 

PLA BARRIS. ARBRAT I 
MOBILIARI BARRI F 

201701
601 

0,00 208.000,00 

  191 23108 
611
74 

PLA DE BARRIS 
SENYALITZACIÓ 
ORIENTATIVA BARRI 
FLORIDA 

201601
801 

0,00 6.675,32 

  191 23109 
609
24 

PLA DE 
BARRIS.ACCESSIBILITAT I 
SUPRESI 

201701
301 

46.911,70 50.000,00 

  191 23109 
619
00 

ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ 
DE BARRERES PASSOS 
VIANANTS ADAPTATS 
P.BARRIS 

201601
901 

12.855,61 12.855,61 

  191 23109 
619
00 

ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ 
DE BARRERES PASSOS 
VIANANTS ADAPTATS 
P.BARRIS 

201601
901/ 

R 
ordinari
s 

12.855,61 12.855,61 

  191 34200 
609
29 

PLA DE BARRIS. MILLORES 
ZONES ESPORTIV 

201701
401 

0,00 500.000,00 

  200 92002 
623
00 

ADM.G.NT.MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈ 

R 
.Ordina
ris 

845,11 845,11 

  200 92002 
626
00 

ADM.G.NT.EQUIPS DE 
PROCESSOS D'INFORMA 

201702
901 

15.847,43 15.847,43 

  200 92600 
626
02 

COMUNIC. INT.  INSTAL WIFI 
AJUNTAMENT  

R. 
Ordinar
is 

570,82 570,82 

  202 49201 
641
00 

ADMINTRACIÓ 
ELECTRÒNICA. GESTIÓ 
CONEIX 

201701
801 

20.086,00 36.600,00 
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  202 92000 
641
00 

ADMINTRACIÓ 
ELECTRÒNICA. SOFTWARE 
GEST 

201703
01 

0,00 40.000,00 

  220 15320 
619
05 

CAMINS RURALS. ASFALTAR 
CAMÍ DE LES NO 

201702
101 

38.823,03 39.464,49 

  220 33600 
609
31 

MEDI AMBIENT, ACTUACIÓ 
REFORÇAR SEGURE 

201702
401 

20.587,73 21.000,00 

  220 33600 
625
00 

MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ 
SENYALITZACIÓ  

201702
001 

3.191,38 3.641,41 

  220 33600 
632
00 

MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ 
WC ERMITA M. R 

201702
301 

0,00 19.500,00 

  130 33000 
625
00 

ADM.G.CULTURA COMPRA 
DE MOBILIARI 

201700
601 

1.838,60 2.000,00 

  111 24102 
623
00 

FOMENT A L'OCUPACIO. 
MAQUINÀRIA I UTIL 

R. 
Ordinar
is 

0,00 5.445,00 

  130 92000 
632
13 

REMODELACIÓ OFICINES 
MUNICIPALS DE MIA 

201601
101 

0,00 1.059,05 

  111 15320 
611
68 

MILLORA PAVIMENTS PS 
MEDITERRANI 

201600
701 

0,00 15.987,02 

  111 16500 
633
00 

MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 
I 

201600
201 

81.121,86 81.121,86 

  133 34200 
619
00 

ESPORTS. ENTORN CAMP DE 
GESPA MIAMI.AL 

201601
601 

0,00 10.926,83 

  133 34200 
622
00 

VESTUARIS CAMP DE 
FUTBOL 

201703
401 

0,00 34.827,61 

  133 34200 
622
01 

PAM 2015. REHABILITACIO 
POLIESPORTIU MONT-ROIG  

201500
401 

8.698,69 11.621,03 

  160 15501 
609
15 

ADM.G. URBANISME 
CONVENI STRENGHT 

201001
801 

0,00 118.100,13 

  161 33700 
622
06 

CONSTRUCC. ESPAI SOCIO-
CULTURAL MONT-R 

2018 0,00 400.000,00 

TOTAL 
1.487.36

6,75 
9.688.108,9

8      

  

  

  

B)Partides d’ingressos a donar d’alta: 

  

Aplicació Denominació Import 

2018/1/87010 Romanent de tresoreria afectat 1.819.343,07 

2018/1/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.980.376,01 

2018/1/75061 Generalitat, Pla de Barris 2017INVERSIONS 2.864.097,52 

2018/1/45058 Generalitat, SOC treball als barris 2017-2018 47.782,00 

2018/1/45302 ACA reposició i millores estudis i treballs 4.500,00 

2018/1/45081 Generalitat, Pla de Barris 2017 CORRENT 17.768,92 

2018/1/77000 Enresa Club de mar 1a fase 135.282,38 

2018/1/77001 Enresa Club de mar 2a fase 138.959,08 
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2018/1/75031 Préstec Inversions 2017-2018 2.680.000,00 

TOTAL INGRESSOS:   9.688.108,98 

  

Fonaments de dret 

1. L’article 182 del RD 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals i articles 9.d), 34, 47, 48 i 98 a 100 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 

es desenvolupa la Llei d’ Hisendes Locals en matèria de pressupostos, caldrà tramitar un 

expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit d’exercici. 
2. L’article 175 del RD 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL) i l’art.99 del RD 500/1990, de 20 d’abril,  determinen que com a 

regla general els romanents de crèdit restaran anul·lats al tancament de l’exercici i, en 

conseqüència, no es podran incorporar al Pressupost de l’exercici següent, excepte en els 

supòsits assenyalats a l’art.182 del TRLRHL i 47 del RD 500/90, aquests romanents de 

crèdit no anul·lats, podran incorporar-se al Pressupost de l’exercici següent d’acord amb el 

que s’estableix a l’art.48 del RD 500/1990, mitjançant l’oportuna modificació pressupostària 

i justificació de l’existència de suficients recursos financers. 
3. L’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LLOEP i SF) determinen que l’elaboració, aprovació i execució dels 

Pressupostos i la resta d’actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 

Administracions Públiques i la resta d’entitats que formen part del sector públic es sotmetrà 

al principi d’estabilitat pressupostària. Tanmateix, l’art.11.4 de la Llei de referència, 

especifica que les Corporacions Locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o 

superàvit pressupostari. 

  
Resolc, 
  
1. Aprovar la incorporació al nou pressupost de les partides de despeses i ingressos 

detallades al punt 2 dels antecedents, sota la modalitat d’incorporació de romanents de 

crèdit. 
 

2. Donar compte del present acord a Intervenció per a què procedeixi a portar a terme les 

anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
                  

 

El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.                            

6. Recursos Humans: Expedient 2818/2018. Aprovar, si s'escau, la 
compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada d’una 
treballadora de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

Sr. Alcalde:  I el punt sis, aquí sí, seria aprovar, si s’escau, la comptabilitat de l’exercici per una 

segona activitat privada d’una treballadora de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. D’acord, 

aquí, una treballadora de l’Ajuntament presenta com és efectiu, preceptiu, dic, demanar al Ple 

aquesta segona activitat. No sé si volen fer alguna pregunta o algun aclariment? No? No? 
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Doncs, passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat el punt per 

unanimitat 

Identificació de l’expedient: Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una 

segona activitat per compte aliè de la Sra. Patricia Bocos San Jorge  

Expedient número: Serveis Interns / Secretaria General / 06.00 Recursos Humans / Exp. 

1038 i 2818/2018 

Tràmit: Ordinari 

Fets 

1. El dia 2 de març de 2018, la Sra. Patricia Bocos San Jorge, personal laboral interí a temps 

parcial d’aquest ajuntament, Dinamitzadora de Joventut, grup C, subgrup C2, presenta 

sol·licitud al registre general d’entrada amb núm. 2018-E-RC-3870 sol·licitant la 

compatibilitat al servei de l’Administració Pública. 

 

2. Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 2 de març de 2018 per la Sra. Patricia Bocos 

San Jorge, personal laboral interí a temps parcial d’aquest ajuntament, Dinamitzadora de 

Joventut del departament de Joventut, grup C, subgrup C2, per mitjà de la qual demana la 

compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat per compte aliè com a Monitora de 

Cuina i Gestió, SL a l’Escola Marcel·lí Esquius de Miami Platja. La dedicació a la segona 

activitat serà de 12,5 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada laboral. 

 

3. Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 

sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 

superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 

hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 

 

4. Vist l’informe favorable del Secretari de l’Ajuntament de data 15 de març de 2018. 

 

 

5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 4 d'abril de 

2018. 

  

Fonaments de dret 

1. Llei 53/84, 26 de desembre d’incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques. 
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2. Llei 21/87, 26 de novembre d’incompatibilitats dels Funcionaris de la Generalitat. 

  

3. Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les 

entitats locals. 

  

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:  

 
  

1. Autoritzar a la Sra. Patricia Bocos San Jorge la compatibilitat de l’activitat per compte aliè 

com a Monitora de Cuina i Gestió, SL a l’Escola Marcel·lí Esquius de Miami Platja, amb una 

dedicació a la segona activitat de 12,5 hores setmanals, fora de la jornada de treball assignada 

en aquest Ajuntament, amb la que desenvolupa com a personal laboral interí a temps parcial 

d’aquest Ajuntament, de Dinamitzadora de Joventut, grup C subgrup C2, amb una tipologia de 

jornada de treball a temps parcial de 21 hores setmanals. 

  

2. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

  

- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en 

comprometés la seva imparcialitat o independència, 

  

- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui 

per raó del càrrec, 

  

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

  

3. La Sra. Patricia Bocos San Jorge esta obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament 

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així 

com quant al règim de cotitzacions. 

 

 

7. Secretaria. Expedient 1988/2018. Designar les dues festes locals per a l'any 

2019. 

 

Sr. Alcalde: El punt set és designar les dues festes locals per l’any 2019. En aquest cas, com 

va sent habitual, s’han d’aprovar les dues festes locals tant del nucli de Mont-roig del Camp 

com del nucli de Miami. En el cas del nucli de Mont-roig del Camp, per la festa de la Mare de 

Déu de la Roca, el 8 de setembre, cau en dilluns i es proposa dilluns; i el 30 de setembre, Sant 
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Miquel, que cau en dilluns, també es proposa en dilluns. I en el cas de Miami, per Sant Josep 

està previst que caigui, 19 de març, en dimarts i el 25 de juliol, en dijous i es mantindrien els 

dies tal com estan al calendari com es proposa. Això seria per l’any 2019 que no sé si ho he dit. 

Alguna pregunta o aclariment? Vots en contra? Abstencions? Quedaria, doncs, el punt aprovat 

per unanimitat. 

Identificació de l’expedient  Designar les dues festes locals per a l’any 
2019. 

Expedient número    Serveis Interns/Secretaria General/ pm 

Tràmit      Designar festes locals 

  

Fets 

1. Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb registre d’entrada 
número 3038/2018 de data 15 de febrer de 2018, per la qual s’estableix el calendari oficial 
de festes laborals per a l’any 2019. 

2. Atès que l’Ajuntament ha de designar dues festes locals que no poden escaure en 
diumenge ni en cap dels dies de festa oficials. 

3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 4 d'abril de 
2018. 

 

Fonaments de dret 

1.      Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

  

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 

1.      Aprovar la designació de les dues festes locals del municipi de Mont-roig del Camp per a 
l’any 2019: 

  

Mont-roig del Camp: 

-         El dia 9 de setembre (Mare de Déu de la Roca), dilluns 

-         El dia 30 de setembre (Sant Miquel), dilluns 
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Miami Platja: 

-         El dia 19 de març (Sant Josep), dimarts 

-         El dia 25 de juliol (Sant Jaume), dijous  

  

2.      Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Delegació Territorial de 
Tarragona de la Generalitat de Catalunya i donar la màxima publicitat al municipi. 

 

 

8. Mocions 

 

El punt vuit seria el torn de les mocions. En aquest cas, hi havia dues mocions presentades, 

una per part de Ciutadans i l’altra per part d’Esquerra. El regidor de Ciutadans ha excusat la 

seva assistència, ha demanat que no es debati la seva moció, lògicament,  

 

Moció que presenta el grup municipal C’s sobre ocupació en el municipi de 

Mont-roig del Camp 

 

Aquesta moció es retira a petició del regidor per no poder assistir i no poder defensar-

la. 
 

 

Sr. Alcalde: I donaria la paraula al grup d’Esquerra perquè defensi la moció que ha presentat. 

 

Sra. Aragonès: Nosaltres proposem una moció de l’AMI, de l’Associació de Municipis per la 

Independència, i l'Associació Catalana de Municipis per l’alliberament dels presos polítics, el 

retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol. 

Abans de llegir-la, a la Junta de Portaveus em van comentar, per això aquest matí he fet una 

modificació, la regidora Esquius va demanar canviar dels acords uns verbs, s’han canviat i el 

grup dels Socialistes van dir que ens farien arribar alguna aportació, no sé si després...ens 

dirien alguna cosa. 

 

Sr. Alcalde: No, no ho hem fet. Sí, ho explicarà el regidor. Gràcies. 

 

Sra .Aragonès:  Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del 

govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 

L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està 

disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar 

qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular 

empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau. El 

passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i 

negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Forcadell, Turull, 
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Romeva, Rull, Bassa i a l’exili, Rovira, tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre 

país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més 

elementals. Un divendres negre no només pel poble català, sinó també pel poble espanyol, on 

cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 

bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 

intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del 

segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que 

continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. 

Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar, sempre estarem al costat d’aquells representants 

que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 

21 de desembre. I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord 

són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, 

humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una 

autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. Potser, ingènuament, es pensen 

que manllevant-nos als nostres representants, Puigdemont, Forcadell, Junqueras, Turull, 

Romeva, Ponsatí, Comín, Forn, Rull, Puig, Bassa, Serret, Cuixart, Sánchez, Rovira i Gabriel, 

ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels 

ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la 

causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia. Contra la 

dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm perquè la nostra lluita és la lluita dels 

homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits. 

Aquesta moció demana els acords que és: demanar la llibertat immediata dels presos polítics; 

demanar el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats i la garantia del respecte 

absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu 

lliure exercici polític; declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 

protegides en tots els tractats internacionals, i manifestar la persecució de la lliure expressió, de 

la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat 

que jutja les idees i empresona de forma il·legal; denunciar també l’evident manca de separació 

de poders a l’estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per 

part de l’estat; demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 

d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 

garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans; instar a totes les entitats i associacions 

a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims 

representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya; i també atenent a la crida 

del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, Sr. Torrent, aquest Ajuntament vol 

mostrar el seu suport la crida unitària del President i també a la plataforma “Espai Democràcia i 

Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la 

cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Aragonès. Donaríem pas a la paraula als grups, Sra. Esquius.  

 

Sra. Esquius: A la Junta de Portaveus sí és veritat que vaig fer referència a això que diu dels 

verbs però vaig fer referència a més coses, o sigui que crec que no se’m va entendre del tot. 

Faig referència a que aquest tipus de mocions s’exposen tantes coses amb tants components 

polítics que sempre em fan pensar molt i donar moltes voltes. És cert que en aquell moment, 

vaig pensar després, la llegiré bé i escriuré a la Sra. Aragonès, en aquest cas, per dir-li més 
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coses però en aquell moment el Sr. Aragonès, que avui no està aquí, fa un comentari a la Junta 

de Portaveus on recorda que s’han presentat de vegades mocions que no es queden a 

defensar i que les hem de defensar altres i que a partir d’ara he decidit que només em 

manifestaré en qüestions exclusivament municipals que és pel que estic aquí. Respecte a 

aquesta moció d’avui, si fem números, aquesta moció surt endavant, tot i la meva abstenció, 

però a partir d’ara vull deixar clar que només em manifestaré en qüestions exclusivament 

municipals. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Esquius. Sí? 

 

Sr. Pellicer: El meu vot serà a favor d’aquesta moció perquè no crec que hi hagi, tingui que 

haver ningú a la presó empresonat per les seves idees ni que la gent tingui que marxar del 

país, crec que la gent s’ha de seure, entendre’s i, per tant, no estic d’acord que hi hagi gent a la 

presó.  

 

Sr. Pérez: Lo que pasa que, Joan, supongo que hará alguna intervención, yo ya lo dije hace un 

par de Plenos que en parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ferrán pero a mí esto se me 

va de las manos y como entiendo que dije que haría la política local que es para lo que estoy, 

ya lo dije un par o tres de plenos, pues, yo me abstendré independientemente de lo que haga 

mi compañero de partido. 

 

Sr. Gallardo: Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Bé, com a força municipalista estrictament, nosaltres tots 

aquests plantejaments ens donem absoluta llibertat de vot i cadascú defensa allò que 

considera més adient. Per aquesta raó farem vot diferenciat sense que hi hagi cap problema 

perquè nosaltres estem aquí, repeteixo, com mot bé ha dit la Sra. Esquius i el Sr. Pérez, per 

defensar i parlar de qüestions municipals que és el primer que bàsicament entenc jo que 

l’Ajuntament no és un espai adequat, sota el meu punt de vista, per aquests pronunciaments. 

Els ajuntaments son, hores d’ara i sota el punt de vista els únics espais institucionals que 

encara poden restar al marge d’aquest debat identitari, el debat de l’independentisme. Per mi 

les resolucions judicials poden ser criticades i comentades pels partits polítics, associacions, 

per les persones, evidentment, exercint la llibertat d’expressió, però tanmateix no és adequat ni 

oportú que des dels ajuntaments es comentin o valorin les decisions judicials alienes al seu 

propi funcionament. Com també considero que no fora correcte que el poder judicial comentés i 

valorés la tasca dels ens locals més enllà de la seva tasca jurisdiccional. Cada poder de l’estat, 

cada poder en un estat de dret té els seus objectius i les seves activitats i, per tant,  considero 

que l’Ajuntament com a institució no s’ha de comprometre amb aquestes qüestions perquè, 

precisament, l’Ajuntament representa a tothom en un espai municipal. Cal preservar, per mi, els 

ajuntaments com a espais de diàleg tot tenint en compte que hi ha moltes qüestions alienes al 

debat territorial per resoldre. Convertir els ajuntaments en una caixa de ressonància amb un 

amplificador en un debat que ha d’estar, sota el meu punt de vista, i hauria d’estar en altres 

instàncies, no és aconsellable ni sensat. Per tant, faré el meu vot en contra. Tanmateix, no 

acostumo a pronunciar-me sobre aquest tipus de mocions però avui no em puc estar de fer tot 

un seguit de apreciacions sobre algunes de les afirmacions que conté una moció que, per altra 

banda, respecto profundament com un pronunciament polític en un estat democràtic. Vostès 

parlen del poble català com si fos un cos únic, uniforme i que pensa de forma completament 

homogènia. Aquest plantejament per mi és propi d’ideologies totalitàries. El poble català és una 

realitat plural i diversa. Vostès no tenen el monopoli de la veu ni l’exclusivitat de l’opinió, cal 
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recordar el resultat de les darreres eleccions autonòmiques, del 21 de desembre, on sí 

efectivament va guanyar en vots el bloc independentista amb el 47,5% dels vots, amb 2,05 

milions d’electors però on també el bloc constitucional, el que vostès anomenen pejorativament, 

sota el meu punt de vista, el bloc del 155, que simplement és el bloc dels partits que defensen 

l’ordenament constitucional i estatutari a Catalunya, format pel PP, PSC i Ciutadans, va obtenir 

un gens menyspreable 43,45% amb 1,9 milions de vots. Per altra banda, una altra força política 

que jo no m’atreveixo ni a qualificar en un cantó ni en un altre, Catalunya en Comú Podem, i 

que no és representada en aquest Ajuntament va obtenir un 7,46% i, repeteixo, deixo al marge, 

amb 330.000 vots. Per tant, parlar de dignitat del poble català i en qüestions similars no respon 

sota el meu punt de vista la realitat de la societat catalana totalment diversa i polièdrica. 

Addicionalment, el 43,45% dels votants de les darreres eleccions autonòmiques del 21 de 

desembre donen suport a les opcions polítiques que han donat suport a l’aplicació de mesures 

excepcionals com l’article 155 de la Constitució espanyola atès que la situació que es va viure 

al setembre i octubre de l’any passat era absolutament excepcional. Per tant, com a mínim,  el 

43,45% dels votants que són per mi els que compten, els que es pronuncien, no se sent atacat 

ni perseguit per la seva pretesa onada repressiva que esmenta la moció. Abans el contrari, són 

persones que han vist com el seu model de convivència, les lleis, l’ordenament estatutari i 

constitucional ha sofert un brutal atac sense precedents i que s’ha tingut que actuar amb 

fermesa per a preservar-ho. Les persones que vostè esmenta i que recull a al moció, que 

mereixen tot el meu respecte i que són innocents fins que es demostri el contrari, però tot tenint 

les més altes responsabilitats de govern i parlamentàries han comès presumptament, i no em 

cansaré de dir-ho, presumptament, gravíssims delictes contra l’ordenament constitucional i 

estatutari. Les persones que per la naturalesa del seu càrrec van jurar o prometre complir i fer 

complir les lleis ni que fos per imperatiu legal, l’Estatut d’autonomia i la Constitució espanyola, 

van faltar a la seva paraula i van iniciar una deriva absolutament desconeguda i singularment 

perillosa. Presumptament, i ho recalco, presumptament van promoure l’aprovació de lleis al 

Parlament de Catalunya manifestament il·legals, van esclafar els drets de l’Oposició política al 

Parlament de Catalunya, van desobeir de forma reiterada i constant les resolucions judicials del 

Tribunal Constitucional però també del Consell d’Estat, dels Consell de Garanties Estatutàries i 

dels lletrats del propi Parlament de Catalunya. Van promoure la celebració d’un referèndum 

il·legal, van utilitzar, repeteixo, presumptament, canals públics per finançar actuacions 

expressament prohibides per les lleis i les sentències judicials. Amb motiu de la seva actuació, 

es van generar situacions on es van [Inaudible 59:15] els drets i les llibertats amb episodis de 

violència o gran tensió, cal referir-se a fets del 20 i 21 de setembre a la Conselleria d’Economia 

o al mateix 1 d’octubre, i també cal dir que per la torpesa de l’Administració de l’Estat que aquí 

va actuar d’una forma singularment, singularment deficient o torpe, com ja he dit. També les 

vagues generals del 3 d’octubre, etcètera. Els informes de... Sí, puc continuar? Gràcies. Els 

informes que la Guàrdia Civil ha tramès al Tribunal Suprem a requeriment d’aquesta instància 

judicial parla de 315 fets violents des del setembre i el mateix cos de Mossos d’Esquadra parla 

de 259 fets violents també en un informe tramès al Tribunal Suprem. També es va proclamar 

una declaració unilateral d’independència que, si més no, no se sap ben bé quin valor té, si és 

jurídic, polític, doncs davant de la justícia els interessats han dit quelcom diferent que davant 

dels mitjans de comunicació o del mateix dia que la van pronunciar. Tot aquest reguitzell de 

fets presumptament comesos, i no em cansaré de dir-ho, presumptament comesos per els 

persones esmentades a la moció i d’altres que també estan processades ha desfermat un dels 

atacs més greus contra l’ordenament constitucional a Espanya i Catalunya des del 23F del 

1981.  La gravetat dels fets ha motivat, com és obvi i com passaria a qualsevol altre estat de 
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dret a Europa, una ferma resposta del poder judicial. Hi ha delictes, no s’ha empresonat a ningú 

per les seves raons polítiques, hi ha delictes de rebel·lió i sedició que ja veurem com queda 

perquè les mateixes instàncies judicials no es posen d’acord i això s’ha de reconèixer, un 

tribunal, una instància ha processat a les persones, a una part de les persones que aquí 

s’esmenta per rebel·lió però l’altre ho ha fet per sedició, malversació, desobediència, 

prevaricació, fins i tot organització criminal. En definitiva, és el que hi ha.   

 

Sr. Alcalde: Si us plau, deixin acabar. Si us plau. 

 

Sr. Gallardo: Però també el poder legislatiu i aquí és on vaig potser ha tingut que defensar la 

legalitat vigent. Les forces constitucionals van decidir per la via prevista a la Constitució aplicar 

l’article 155 de la Constitució espanyola. Per mi és una mesura, fins i tot, ja sé que és 

traumàtica, ja sé que és complicada, però fins i tot queda molt per sota del que en altres 

moments es podria haver aplicat que és el recurs de l’article 116 de la Constitució i haver 

apel·lat a l’estat d’alarma d’excepció de setge, on aquí sí que s’haguessin [Inaudible 01:01:53] 

els drets i llibertats de les persones, amb l’article 155 ha estat una intervenció administrativa 

quirúrgica que ha afectat evidentment les institucions autonòmiques però no s’ha afectat a cap 

dret i llibertat individual. Per tant, jo el que tinc molt clar és que a aquesta situació no s’hagués 

arribat si no s’hagués provocat i que tinc molt clar que l’independentisme, i ningú ho nega ni ho 

ha de negar, té majoria per a governar però no per canviar les lleis fonamentals. Aquest per a 

mi és el tema essencial. La modificació de les regles del joc que regeixen un estat de dret, i una 

democràcia és democràcia perquè és estat de dret no només perquè es vota, requereix el 

respecte a la llei i el respecte a la llei requereix que també s’ha de respectar la forma de 

modificar-la. Per modificar l’Estatut d’autonomia, a l’article 222 i 223 d’aquest Estatut es 

requereixen unes majories qualificades, com també es requereix a la Constitució espanyola. 

Per tant, si volem mantenir un estat de dret i volem mantenir una democràcia parlamentària, si 

es volen modificar aquestes normatives, aquestes lleis fonamentals, cal recordar que l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya és una llei orgànica espanyola, s’ha de disposar d’aquestes majories 

qualificades, fet que hores d’ara no succeeix. Per tant, aquesta seria la meva intervenció. 

Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Per part del grup de PDeCAT. 

 

Sra. Margalef:  Actualment hi ha nou presos polítics catalans i set exiliats, nou presos polítics 

catalans que són privats de llibertat per exercir pacíficament drets fonamentals com el 

d’expressió, manifestació, opinió i participació política o el dret a un judici just. Nou ciutadans 

europeus que són discriminats per la seva lluita pacifica i democràtica pel dret del poble de 

Catalunya a l’autodeterminació. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, líders de les principals entitats 

sobiranistes de la societat civil catalana, són a  presó acusats de rebel·lia des del 16 d’octubre, 

porten 176 dies empresonats. El 2 de novembre, l’Audiència nacional decretava presó 

incondicional pel vicepresident del Govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i el conseller 

Joaquim Forn, 159 dies empresonats. Avui volem felicitar al Sr. Oriol Junqueras que fa anys i 

malauradament ha d’estar ben lluny dels seus i de casa. El 23 de març el Tribunal Suprem 

decreta presó pels consellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull, 51 dies 

empresonats. El 23 de març el Tribunal Suprem decreta presó per Carme Forcadell, presidenta 

del Parlament de Catalunya des de l’any 2015 fins el 2017, 19 dies empresonada. El Molt 

Honorable president Carles Puigdemont, 13 dies empresonat. Aquest empresonament és una 
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aberració jurídica i una violació dels drets humans com denuncien entitats com Amnistia 

Internacional i diversos juristes. La mobilització social continua en demana el seu alliberament. 

Exiliats: Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, 162 dies d’exili. Anna Gabriel, 

49 dies d’exili. Marta Rovira, 18 dies d’exili. No ens aturarem fins que els nostres presos polítics 

i els nostres exiliats tornin a casa. Exigim la restitució de les institucions, la llibertat dels presos 

polítics, el retorn dels exiliats i el respecte pel poble de Catalunya. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del PSC. 

 

Sr. López: Hi ha dos parts d’aquesta moció, una li contestaré amb el cor que va ser la moció 

que ja va presentar a l’anterior Ple el grup del PDeCAT on demanava l’alliberament dels polítics 

presos, que expressament van canviar “presos polítics” per “polítics presos” perquè nosaltres li 

donéssim suport. És a  dir, no estem d’acord a que cap persona estigui a la presó fins que no hi 

hagi un judici just. El que em diu el cap és que, i ja ho he comentat vàries vegades, amb això 

coincideixo amb alguns dels meus companys, és que sempre parlen vostès de l’onada 

repressiva en contra dels catalans i les catalanes és majúscula. Jo els demanaria si us plau 

que no parlin en nom de tot el poble català perquè jo també sóc el poble català i no estic 

d’acord tampoc el que va passar el dia 6 i 7 de setembre a l’anomenat Ple de desconnexió on 

també es van vulnerar els drets dels polítics que no estaven a favor amb el procés. Cal 

recordar que Miquel Iceta, aquí on vostès diuen “on el diàleg i l’acord són el motor de la 

cohesió de la societat”, cal recordar que Miquel Iceta va estar intentant mediar, reconegut per 

l’expresident Puigdemont, fins l’últim moment perquè no es produís la deriva que es va produir. 

Jo no vull que hi hagi cap persona a la presó, han d’estar a la presó els que han comès un 

delicte, els que han fet un atrac o han comès un delicte més greu, penso que no haurien 

d’estar. Dit això, entenem que si s’ha produït el 155 i nosaltres hem estat obligats a ficar-nos en 

aquest bloc com vostès diuen que són dictadors o...és perquè vostès van situar les institucions 

catalanes fora de la legalitat. No em voldria estendre perquè en l’essència d’aquesta moció 

nosaltres estem a favor que és que no hi hagi cap persona a la presó per la seva forma de 

veure. El que no estem d’acord és la forma d’interpretar que vostès tenen que és perquè tots 

els catalans, bueno, en fi, penso que m’he explicat força bé i no m’agradaria redundar. A favor 

de que estiguin fora aquestes persones fins que no facin un judici just, a favor de trobar una 

solució política a un problema polític però els diré que ni vostès ni el PP està a favor del diàleg i 

li puc demostrar, és a dir, vostès poden veure al YouTube el dia 3 d’octubre quan va venir 

aquest diputat de Junts pel Sí que deia davant de les càmeres que s’ha acabat el temps del 

diàleg, que s’ha acabat el diàleg i on el PP, diu, utilitza les seves armes, també per anar en 

contra del diàleg. L’únic que s’ha mostrat a favor del diàleg i “nos han llovido hostias como 

panes por los dos sitios por la derecha y por la izquierda”, i perdó que parli en castellà, ha sigut 

per intentar buscar una solució mediada i amb diàleg a un conflicte polític, d’acord? Molt bé, Ja 

està. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Sra. Aragonès. 

 

Sra. Aragonès: No em queda molt clar, molt clar el vot del partit Socialista, entenc que votaran 

en contra. Bé, primer contestar a la regidora Esquius un parell de coses. Vostè fa 

referència....tres coses. Vostè comenta que el dia de la Junta de Portaveus, a part de canviar 

l’infinitiu de dos acords, va posar sobre la taula altres apartats de la moció i que...no ha dit això, 

bueno, pues és el que he entès, és perquè no m’havien quedat clar o no devia entendre quins 
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eren aquests apartats perquè la meva voluntat a la Junta de Portaveus va ser consensuar al 

màxim la moció per tenir el màxim de consens. Val, doncs, si després m’ho pot aclarir quins 

són aquests apartats que tampoc compartia. Després, el tema de la moció que nosaltres vam 

presentar junt amb PDeCAT o PDeCAT va presentar juntament amb Esquerra, perquè dos de 

vostès han fet el retret...I la FIC, perdoneu, exacte, PDeCAT, FIC i Esquerra vam presentar la 

moció demanant un Ple extraordinari al Sr. Alcalde molt, molt, molt expressament que fos la 

setmana abans o dies abans d’aquell divendres de l’aplicació del 155, jo vaig, vam explicar-ho 

abastament però a mi no em fa res tornar-ho a explicar i, a més a més, jo vaig trucar 

personalment a l’alcalde. La petició era convocar el Ple extraordinari on hi havia dues mocions 

en aquell Ple extraordinari, no només hi havia la moció que es demanava l’alliberament dels 

dos líders de l’ANC i d’Òmnium. La segona moció que hi havia era la que demanava la no 

suspensió de l’autonomia amb el 155, per això la nostra insistència a demanar al Sr. Alcalde la 

convocatòria del Ple extraordinari en aquella setmana, en aquella setmana. Aleshores, com 

que ell per motius d’agenda ens va justificar que no convocava el Ple en aquella setmana sinó 

que el convocaria un cop el 155, el divendres aquell, fos aplicat, el grup d’Esquerra 

Republicana va valorar que no era just això, que el sentit d’aprovar o no la moció del 155 era 

previ a la seva aplicació, torno a explicar-ho perquè veig que dues persones ho han dit. I per 

acabar amb l’Esquius, bé, d’alguna manera diu que a partir d’ara només es comprometrà o 

només votarà, només entrarà en debat en temes de mocions exclusivament municipals. Bé, 

nosaltres des del grup d’Esquerra pensem que això és adoptar una posició molt còmoda, molt 

fàcil, pensem que prefereix mantenir-se al marge de qualsevol situació que impliqui tenir un 

criteri ben definit, tot allò que suposi no implicar-se i no mullar-se, doncs, nosaltres ho 

desaprovem perquè el Ple és un lloc de debat. I ho enllaço ara contestant al Sr. Gallardo. 

Nosaltres ho respectem, vostès són una força municipalista estrictament, tal com ha dit, tot i 

així, li agraeixo tal com ha justificat el vot, és a dir, d’alguna manera m’hagués pogut dir “som 

estrictament una força municipalista” o, com ha dit la regidora Esquius, “jo d’aquests temes, no 

puedo, no sé què, no digo nada” i, en canvi, vostè li agraeixo malgrat evidentment estem a les 

antípodes, perquè estem a les antípodes, i evidentment segons quin mot ha fet servir o segons 

quina expressió aquí se’ns han posat el pèls de punta però és la seva posició, per tant, li 

agraeixo. Nosaltres pensem que sí, que el Ple és un lloc de debat i, malgrat alguns de vostès 

pensin que no hem de parlar sobre temes que no són estrictament municipals, pensem que no 

podem amagar-nos de la realitat, que la situació actual, la situació política actual ens afecta i 

ens afecta moltíssim i que no serveix de res tapar-nos els ulls i les orelles perquè el 155 també 

ens afecta i ens podrà afectar molt a nivell municipal. Quan diu vostè que celebra que s’hagi 

actuat amb fermesa, bé, nosaltres pensem que la fermesa és aquesta la que s’ha actuat, és a 

dir, ha fet servir la paraula “presumptament, presumptament, presumptament” molt sovint, per 

aquesta part li agraeixo, però diu que actuar amb fermesa és tancar a aquests representants 

polítics a la presó malgrat encara no tinguin judici, no se’ls ha fet judici i estan tancats a la 

presó com si fossin ja culpables. Però això ja ho sabíem perquè en la campanya del 21D va 

quedar clar qui mana el poder judicial, la campanya del 21D els líders del PP ja van vaticinar a 

qui es castigaria, és a dir, hi ha el poder polític, el poder executiu que mana al poder judicial i el 

poder judicial està fent tot allò que el PP els hi diu. Solució política i no una solució judicial, això 

és el que nosaltres estem demanant Sr. López, també ho estem demanant. Nosaltres 

precisament estem demanant això i Esquerra Republicana no s’ha cansat i no es cansa, i 

aquesta setmana mateix ho estem demanant, diàleg, diàleg, diàleg i sense condicions, però 

sense condicions ni per una banda ni de l’altra. I jo no em vull allargar més, no em vull allargar 
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més i donar gràcies als regidors que ens donen suport a la moció i també agrair molt 

l’abstenció del Sr. Pérez. 

 

Sr. Alcalde: Primer la Sra. Esquius.  

 

Sra. Esquius: A veure, contestar-te, dir que la teva voluntat a la Junta de Portaveus era que ens 

poguéssim sumar i així ho vas fer i molt ben fet. No és res concret sinó una manera 

d’expressar, jo aquesta moció estic d’acord amb moltes de les coses que hi fica i la redactaria 

d’una manera completament diferent, per tant, també estic d’acord amb tu que ens afecta a tots 

i puc donar la meva opinió però la podria fer d’una manera diferent, presentant una moció 

diferent, alternativa i no tinc perquè entrar a valorar una moció que presenta un partit que és 

l’únic que estic dient. També parleu això de que aquests presos no poden donar la seva opinió i 

jo estic donant el que penso i estic dient la meva. Res més. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Sr. Pellicer. 

 

Sr. Pellicer: Sí, jo volia agrair a la Sra. Irene el reconeixement que heu dit vàries vegades al 

Ple, és a dir, a l’actuació del Ple i voldria recordar a tothom que em sembla que hasta ara dec 

ser l’únic regidor sentat en aquesta taula que una vegada conjuntament amb la Sra. Esquius 

vam demanar poder votar, que consta en acta del Plenari, que va votar a favor, en contra del 

155 quan vostès no hi eren, és a dir, podrà dir que no hi era, i en contra dels empresonaments i 

en contra de l’actuació policial que hi va haver de l’1 d’octubre i tot això consta en els llibres 

d’actes d’aquest Ajuntament. I això és així. Moltes gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció més? No? Passaríem a la votació. Vots en contra de la 

moció? Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovada la moció. 

MOCIÓ QUE PRESENTA GRUP MUNICIPAL ERC PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS 

POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I 

AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL 

 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 

Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada 

repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està 

disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal 

d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la 

sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots 

ells gent de pau. 

 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia 

trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 

Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira 

tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de 

repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda 

agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, 

totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 

 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
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vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 

bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 

civilitzat. 

 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme  

intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya 

del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense 

vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots 

per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat 

d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el 

resultat de les eleccions del 21 de desembre. 

 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de 

la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces 

i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de 

bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. 

 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 

Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 

Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 

Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 

nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de 

la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la 

llibertat i el ple exercici de la democràcia. 

 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és 

la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no 

com a súbdits. 

 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (grups municipals: PDeCAT, ERC i Ferran   Pellicer 
Roca (VX+); 5 vots en contra (grups municipals: PSC; Juan Gallardo Algueró (IMM) i 2 
abstencions (grups municipals: grup mixt i Vicente Pérez Mula (IMM) acorda: 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 

Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart 

i Jordi Sánchez. 

 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Clara Ponsatí, 

Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del 

respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap 

judici pel seu lliure exercici polític. 

 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 

en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 

vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat 

que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
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QUART.- Denunciar  l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la 

manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 

 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 

pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 

manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 

 
SISÈ.- Instar a totes les entitats i associacions a defensar els drets fonamentals, civils, 

polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 

democràticament del Parlament de Catalunya. 

 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. 

Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i 

també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa 

de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la 

ciutadania”. 

 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així 

com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

 

 

 

10. Afers sobrevinguts 

 

Sr. Alcalde: No hi ha afers sobrevinguts 

 

No hi ha assumptes a tractar 

 

11. Precs i preguntes 

 
Sr. Alcalde: I el següent punt seria Precs i preguntes. Abans de passar el torn de la paraula, a 
l’últim Ple van quedar dos preguntes sense respondre, una sobre el Centre Miró i una altra 
sobre el desplegament de la fibra al municipi. La primera pregunta la pot respondre vostè, Sra. 
Esquius, si us plau.  
 
Sra. Esquius: Respecte a la pregunta que es va fer sobre el Centre Miró, intentaré fer un resum 
del punt en què ens trobem ara i la situació. Aviam, com tots sabeu, des de l’any 2006, si no 
recordo malament, l’entitat Centre Miró té un conveni amb l’Ajuntament en virtut del qual 
l’entitat disposarà de l’espai municipal església vella per tal de realitzar exposicions permanents 
de material sobre la vida de Joan Miró i, de manera especial, tot el que fa referència a Miró i la 
seva relació amb Mont-roig. Aquest conveni era prorrogable de manera anual, a no ser que una 
de les parts sol·licités en una determinada data la modificació, ampliació o caducitat. Aquest 
conveni, com també sabeu, s’ha anat renovant cada any i, com també sabeu, però és per fer 
un resum i ficar-vos en situació, en data 23 de novembre de 2016 s’acorda en Junta de Govern 
Local la denúncia del conveni per modificar-lo donat que, en virtut del Pla d’Acció Municipal, es 
decideix posar una oficina de turisme en aquest espai de l’església vella. Des d’aquest punt 
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s’inicia la modificació del nou conveni el qual, com és normal, té anades i vingudes de 
l’Ajuntament a l’entitat i al revés per tal de posar-se d’acord en la nova redacció, s’intenten 
afegir criteris per part de l’entitat i deixar les coses ben redactades i, per tant, i com és normal 
també, hi ha algunes discrepàncies que retarden la signatura. Enmig d’aquest procés de 
negociació, arriba tant a l’Ajuntament com de l’entitat una carta de la successió Miró anunciant 
com tothom també espera i també sap la inauguració del Mas Miró amb data 20 d’abril de 
2018. En aquesta mateixa carta també es parla de la gran feina que ha fet l’entitat del Centre 
Miró i també es parla de que és un moment de transició i de passar la feina del Centre Miró al 
Mas Miró i concentrar allà tots els esforços i diuen, concretament, que consideren que el 20 
d’abril és un bon moment per tancar el Centre Miró i dirigir els esforços a la Fundació i ho diuen 
amb aquestes mateixes paraules. Entre altres qüestions, també fan referència i diuen que fan 
aquesta reflexió per tal de no confondre els visitants ni els amants de Miró amb duplicitats i 
afegeixen que no és coherent tenir els dos espais i, repeteixen una segona vegada que veuen 
adient que el dia que s’inauguri el Mas es tanqui el Centre Miró. Tenint aquests dos 
aconteixements sobre la taula, per una banda la denúncia del conveni amb la voluntat de 
modificar-lo i per l’altra la carta de la successió, sembla clar que el conveni que és 
específicament per fer difusió de l’obra de Miró i de Mont-roig i que com que ara aquesta feina 
recauria en la Fundació, ja no té sentit renovar-lo i es queda, en aquell moment que es rep la 
carta, es queda parat i no es tira endavant amb aquestes anades i vingudes que parlava. 
Llavors, també afegir que en totes les reunions mantingudes amb el Centre ells mateixos 
sempre ens han anat exposant la voluntat i la necessitat de que fos l’Ajuntament qui es fes 
càrrec en el temps, veig que el sr. Anguera [Inaudible 01:22:17] assenteix amb el cap, gràcies, 
que es fes càrrec del Centre Miró i de la seva gestió. En aquesta última reunió, l’última, la 
propera aquests últims dies, en aquesta reunió que mantenim amb el Centre, tothom sembla 
tenir clar el destí final, se’ls demana “què penseu de tot plegat, la situació?” i també vull dir que 
des de l’Ajuntament traslladem i volem traslladar també en aquella reunió i avui un respecte i 
admiració totals cap a la feina realitzada durant aquests anys per l’entitat Centre Miró que em 
consta a mi personalment pel poc que els he conegut aquests tres últims anys que està fent 
amb passió i voluntat. En aquesta última reunió també demostren aquesta passió per Miró i ens 
demanen que tinguem cura d’aquesta feina i de la seva continuïtat i se’ls hi trasllada que estem 
segurs que des de la Fundació es tindrà cura de la figura de Miró i de la seva vinculació a 
Mont-roig i que segur que, tot i ser un plantejament diferent, serà bo per a Mont-roig. Afegim a 
la reunió que, per descomptat, amb l’entitat Centre Miró amb la qual hem mantingut una relació 
cordial en aquests darrers anys i amb la qual hem pogut coordinar exposicions tant del mateix 
Centre com d’altres entitats com  les pròpies del Departament de Cultura, i seguirem en 
contacte i treballarem en tot allò que necessitin i val a dir que, tot i que respecto la decisió que 
han pres momentàniament de renunciar a fer cap exposició de les que normalment fan, tenen 
les portes obertes a fer-les quan ho creguin convenient i així ens ho demanin. I finalment en 
aquesta última reunió també se’ns demana que l’Ajuntament formalitzi tot el que he estat 
resumint en una carta la qual en aquests moments ja han rebut i en la mateixa se’ls emplaça a 
que restitueixin l’església vella a favor de l’Ajuntament i fins aquí és com està tot.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Esquius. 
 
Sr. Chamizo: Un moment perquè vam fer nosaltres la pregunta. Bé, en principi, tenen pensat 
previst fer amb aquest espai algo determinat allà dins quan marxin els del Centre Miró? 
 
Sra. Esquius: De moment... 
 
Sr. Chamizo: Era la pregunta en definitiva de l’altre dia, em sembla que la pregunta que li vam 
fer era com estava la situació del Centre Miró i què es faria si es decidia que ells marxessin.  
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Sra. Esquius: És que, aviam, des del meu punt de vista, evidentment, la situació segueix sent la 
mateixa. L’església vella es un espai on se seguiran fent, de moment, fins el 2018 estan 
compromeses moltes exposicions, quan el Centre Miró ens van dir que no pensaven fer cap 
exposició aquest any 2018, com que tenim moltes entitats que ens demanen coses en llistes 
d’espera, ja, més o menys de seguida que ells ens van confirmar, perquè els hi vaig preguntar 
a l’última reunió “fareu les exposicions?” “No”. Doncs, ja tenim tot l’any programat, de moment 
se seguiran fent exposicions. Evidentment, com he dit, si el Centre, l’entitat Centre Miró vol fer 
exposicions també té les portes obertes. De moment la qüestió està així.  
 
Sr. Chamizo: Molt bé, gràcies. Doncs, nosaltres com a grup municipal volem agrair la feina feta 
per la Junta del Centre Miró durant aquests anys per la feina feta en la promoció de Miró i del 
nostre poble. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Afegir que fins el moment es preveu, fins el moment, o sigui, s’està acabant de 
treballar, però es preveu mantenir el tapís al que seria l’espai de l’església vella i mantenir 
també el punt d’informació. A més a més, el fet de que dintre de la manera de visitar el Mas 
que us havíem explicat, anar al Mas i fer després el punt a la platja, fer el punt a l’ermita, fer el 
punt al poble, s’afegeix un punt nou que seria el punt de la plaça Joan Miró, l’església i la visita 
del tapís. Per tant, ara el que sí s’està valorant com podem conjugar l’espai de l’església vella 
perquè sigui el màxim polivalent possible i que hi hagi un espai perquè, no només el tapís, es 
valoren altres peces que, en definitiva, al final és l’obra que tenim més enllà de l’original que 
sempre diu el Miquel que és propi Mas i l’ermita i tot això, és l’obra que tenim i aquesta 
romandrà. I, a més a més, també amb la família hem iniciat converses per tal que no només 
sigui el tapís sinó mirem a veure si al final el que ha perseguit en tot moment el projecte del 
Mas és que tingui una correlació i estigui lligat totalment el paisatge emocional de Joan Miró 
que seria Mont-roig, jo crec que amb aquest últim punt jo crec que aquesta visita, en el moment 
que el visitant hi vagi, vegi que hi ha una obra original de Joan Miró el que farà és que vingui 
cap al poble. La següent pregunta que es va formular va ser...perdó, si, sí, i tant.  
 
 
Sra. Aragonès: Nosaltres volem preguntar que, és a dir, és la família Miró que demana fer 
tancar el Centre Miró, aquella carta que ens va fer, ens la va donar en una Comissió 
Informativa, recordo, perquè l’havia rebut aquell mateix matí o el dia anterior, ens dona còpia 
de la carta aquesta...   
 
Sr. Alcalde: Junta de Portaveus. 
 
Sra. Aragonès: Ens fa entrega d’una còpia. Aleshores, a mi en aquell moment em va sobtar 
molt que fos la família Miró que demanés o que fins i tot demanés o exigís perquè aquella carta 
era ja com una ordre de que pogués demanar-vos a l’Equip de Govern o a l’Ajuntament en 
general de tancar el Centre Miró. A mi em va sorprendre perquè s’entén que una cosa és 
l’activitat que es faci dins i l’altra és que és un equipament municipal. Era com a detall d’una 
petita observació que la família Miró, bueno, és molt important, sí, però em va sorprendre, ens 
va sorprendre una mica i fins i tot fer-ho d’aquella manera, a través d’una carta, no sé, hi havia 
un tema de formes. Tot i així, abans de la carta o va ser després de la carta, com a Equip de 
Govern, havien decidit també tancar el Centre Miró? 
 
Sr. Alcalde: No, perquè ja ho ha explicat la regidora, es va denunciar pel fet d’incorporar, 
millorar el conveni però les relacions amb el Centre Miró han estat, han combinat exposicions, 
no, en un principi, no. El que demana la família, no és que...el que diuen és que, no que es 
tanqui l’església vella o el Centre Miró, sinó que van veure vostès la carta, que entenien, ho ha 
explicat també la regidora, que aquesta dicotomia no anava bé. 
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Sra. Aragonès: Jo també volia preguntar una miqueta què se’n farà perquè ens preocupava, és 
a dir, tots aquests visitants que motles vegades arribaven al nucli antic amb gairebé l’única 
finalitat de visitar el Centre Miró i que aleshores es rebien aquests visitants, una mica què 
passarà si Mas Miró fa la funció de difusió de l’obra de Miró i no podem aprofitar-nos per fer 
una mica de carambola i que també aquests visitants vinguin al poble. Aleshores, m’ha agradat 
molt la idea que ha dit del punt mironià mig inventat, església, tapís, dic, mig inventat perquè no 
serà en sí un punt mironià, però ens sembla que serà atractiu. Ho dic perquè potser pot 
rescabalar una mica el fet de que aquests visitants sàpiguen que el Centre Miró ja no és a 
Mont-roig sinó que l’obra o la difusió de l’obra de Miró o la relació de l’obra de Miró amb Mont-
roig està al Mas Miró i, per tant, ja no pugin al poble.  
 
Sr. Alcalde: Jo crec que des d’un principi sempre s’ha treballat, i ja ho he explicat abans, si més 
no, quan jo vaig estar i em consta quan... Sí. 
 
Sr. Pellicer: Jo, que vaig estar a l’inici d’aquesta Fundació i al moment que vam buscar a l’equip 
que va desenvolupar el projecte, un requisit que jo sempre els hi vaig demanar i per això van 
acabar, per lo menys la meva influència va ser aquest equip que ho va fer que és de prestigi, 
és que el Mas Miró tenia [Inaudible 01:31:34] pel municipi, és a dir, era bàsic això. Recordo en 
una reunió que van vindre i “vostès què volen?”, “que el Mas Miró està molt bé però això té que 
acabar arribant des de la Pixarota hasta dalt a l’ermita”. Vostès, el plantejament no és solament 
anem a fer el Mas Miró, anem a fer el projecte d’allò, és això. Llavors, recordo que van haver 
tres equips d’arquitectes que van presentar i l’únic que va tindre aquest visió i aquest 
plantejament va ser aquest i va ser un dels motius molt importants per tirar-ho endavant. 
Gràcies. 
 
Sra. Aragonès: Nosaltres també des del grup d’Esquerra volem agrair i felicitar i sobretot agrair 
perquè durant tots aquests anys s’ha fet una tasca de difusió de l’obra de Miró que si no 
hagués sigut per aquesta colla, aquesta junta de voluntariat de gent que s’hi ha deixat moltes 
hores i a més a més comptant amb l’experiència i el coneixement de l’obra i la vida de Miró com 
és el Martí Rom, aleshores, bé, només ens queda agraïment i sobretot agrair-los tota la feina 
que han fet durant tots aquests anys. Recordo els caps de setmana mironià que va ser com 
una idea molt innovadora i van funcionar, per tant, felicitats, enhorabona i això evidentment que 
queda per sempre. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. L’altra pregunta que havien fet era de la fibra, en aquest cas ho va fer el 
grup d’Esquerra. Abans o pel final de l’any 2020 ha de, per la Directiva Europea, ha d’estar 
desplegat a tot el territori xarxa de banda ample. Aleshores, aquí al nostre municipi hi ha hagut 
tres empreses que s’han interessat. Dues que ho han fet amb desplegament de fibra, aquestes 
dues van presentar un projecte per desplegar-la, aquest projecte es va valorar tècnicament a la 
casa i també es va demanar assessorament a Localret i d’aquestes dues empreses n’hi ha una 
que se li ha donat permís i a l’altra, en un principi, no compleix. S’han interessat pel nuc li de 
Mont-roig. I, per una altra banda, el que, per aquells nuclis i urbanitzacions disseminats hi ha 
una altra empresa interessada amb aquest cas per aplicar desplegament mitjançant ràdio 
enllaç que arriba fins uns 30 M —amb la fibra estem parlant d’uns 50, el ràdio enllaç estem 
parlant d’uns 30 amb 4G— també estem col·laborant amb ells per tal de que finalment tot el 
territori quedi cobert. I aquesta seria la situació en aquests moments del desplegament. Ja vam 
comentar, l’empresa sí que ha anat pels habitatges venent, suposo que ja han començat a 
vendre pel que m’ha arribat a mi, però de manera efectiva encara no han començat a 
desplegar, si més no, a nosaltres no ens consta.  
 
Sr. Moreno: Com comenta, és veritat que han anat deixant informació, el que passa que el 
format que deixen, perquè lògicament has d’omplir unes dades, les teves dades personals i tal i 
m’ho vaig estar mirant, i és que dona la sensació que et compromets a que ells siguin els que 
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portin o puguin fer qualsevol tipus de modificació a l’hora de que a tu et donin aquell servei. 
Clar, dona una mica de reparo, sí, de respecte. M’ho vaig estar mirant, inclús, lògicament, va 
passar dos o tres vegades i jo li vaig dir “hòstia, jo no t’ho...”. Clar, et compromets, no és el fet 
de dir “estàs disposat a tenir aquest servei? Sí.” Però a la lletra petita dona aquell punt de 
compromès, no? No sé si... 
 
Sr. Alcalde: Bueno, aquí el que podríem fer, suposo, a veure, és una empresa reconeguda, no 
és una empresa d’aquestes que... Per tant, d’entrada el que sembla és que estan fent les coses 
bé. Ara, escolta, això es pot consultar mitjançant el Departament de consum de la Generalitat i 
veure que realment sigui això, això sí. Ara, vull entendre que tal com ho estan fent, no és el 
primer lloc que ho fan, ho han fet a més llocs, vull entendre que ho estan fent bé. 
 
Sr. Pérez: Supongo que será como la línea móvil, supongo que si esta gente hace una 
inversión, como mínimo, tendrán unos años de permanencia o algo así y, a partir de ahí, yo 
entiendo que cuando acabes el contrato de permanencia con esta gente pueda liberar a otra 
empresa que tenga una oferta más económica. [Inaudible 1:36:53] 
 
Sr. Moreno: Un contrato de permanencia de cierto tiempo pero, claro, esto es como lo que, a lo 
mejor viene otra compañía, resulta que has firmado con aquellos y a o mejor te hacen, ¿no? 
Me sorprendió eso solo. 
 
Sr. Alcalde: Sí? 
 
Sra. Aragonès: A veure, pel que m’ha contestat, tinc un dubte, o sigui, el nom de l’empresa el 
podem saber? 
 
Sr. Alcalde: Sí, MÁSMÓVIL es l’empresa que de les dues que s’han presentat, una era 
holaFibra o HolaMovil, ara no recordo, i de les dues, HolaMovil o holaFibra i MÁSMÓVIL. I la 
que compleix és la MÁSMÓVIL. 
 
Sra. Aragonès: Aleshores, l’inconvenient que el Sr. Pérez va dir amb el tema del cablejat que 
anava per les façanes, que el POUM no ho contemplava, en què quedem? 
 
Sr. Pellicer: Si em permet explicar, aquest paper que han passat, que han passat hasta per 
casa meva, no és per contractar a aquesta empresa MÁSMÓVIL. Aquest paper, ben llegit, 
l’únic que et diu és que passaran per la façana, que tampoc ho necessiten, sembla ser, perquè 
hi ha una ordre superior que l’any 2020 té d’estar desplegat, és a dir, ells faran una extensió de 
cable pel mateix puesto que passa el cable avui de Telefònica, hi haurà cable de fibra òptica al 
municipi i, a partir d’aquí, contractaràs no sé si en aquesta empresa o a la que sigui. Però el 
que realment aquest paper, perquè ho vaig consultar perquè nosaltres tenim una disposició que 
tot té que ser soterrat per allà, una disposició que té que està fet. I llavors aquesta empresa el 
que farà és extensió de cable i a les urbanitzacions via ràdio, m’explico?, perquè hi hagi fibra 
òptica perquè se’ls hi acaba el plaç de fer a nivell estatal l’extensió de fibra òptica als àmbits 
que tenen. Si tu et llegeixes bé el paper, realment, el que fica, és un paper groc, així, que té 
d’allò, això només, van a buscar, sembla que fessin el compromís de que a lo millor demàs els 
contractaràs però el que busquen és poder estendre el fil aquest que és de fibra òptica. 
Llegeixi-ho bé. 
 
Sr. Moreno: Jo entenc que firmi o no firmi, si hi ha alguna companyia de telèfon que vol passar 
per davant de casa meva i grapar, graparà. Passarà, perdó, rectifico. Però, vull dir, jo interpreto 
o entenc que sí que és un compromís conforme ells seran els que tindran en aquest cas com 
diu el... [Inaudible 1:39:42] És una persona, és una persona, perdó, és una persona que passa 
el dissabte a les dues del migdia, truca a la porta, “Buenos días”, llavors penses, saps? És un 
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protocol que potser aquesta gent han de treballar així però et sorprèn. Llavors, et deixa el 
paper, passa tres cops, insisteix bastant, o sigui, ha de ser normal però, clar, a més a més, el 
que parlem, MÁSMÓVIL... [Inaudible 1:40:12] 
 
Sr. Pellicer: S’estengui la fibra òptica perquè el Govern de d’allò els ha donat un temps i 
s’acaba, per tant, tenen que ficar-ho. Per tant, un Ajuntament com nosaltres que els hi teníem 
que dir que “no, això té que ser soterrat, tal i qual i lo altre...” aquesta dispos ició és superior a la 
nostra, ni que sigui el Pla general, i passarà pels mateixos, és a dir, veurem un fil més pels 
mateixos puestos que passa, excepte les urbanitzacions que anirà via ràdio. Ja està. Una 
vegada estigui estesa la xarxa, llavors, a partir d’aquí suposo que seran altres companyies que 
també vindran i vindran a oferir el servei com està avui perquè avui no hi ha competència. Però 
el que tenen adjudicat aquest o l’altre no és exactament la connexió sinó la instal·lació, 
estendre la xarxa. Llavors seran, perdó, els que podran cobrar al Perico, Joan, que contractes 
all[o com ara hi ha Endesa i pots fer amb Fenosa com si els fils siguin d’Endesa. M’explico o 
no? 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sra. Aragonès. 
 
Sra. Aragonès: Jo recordo que quan vam fer la pregunta a l’últim Ple, el Sr. Pérez ens va dir 
“oh, però això del cablejat, impossible de passar cable per la façana perquè hi ha el POUM que 
ho impedeix fer”. Aleshores ara entenc que sí que hi ha cablejat? I que es permetrà? Pregunto, 
eh!, perquè em quedi... 
 
Sr. Pérez: Perdón, Irene, las líneas que hay de teléfono es evidente que están, las líneas de 
cable aéreas existen. El problema es que, como dice muy bien el Ferrán, a raíz del POUM 
nosotros lo que aprobamos es que cualquier línea que vaya aérea no se puede instalar, tanto 
de luz como de teléfono, y tiene que ir soterrada. Cuando te vienen a comentar, que es lo que 
dice Ferrán, como hay un órgano superior que te dice que el cambio y supongo que cambiarán 
un cable e irá con dos bandas y una será ADSL y la otra, no estás haciendo un servicio nuevo, 
estás implantando algo que ya existe. Supongo que lo que cambian es el cable. Y el tema de 
las urbanizaciones donde no hay tendido aéreo, evidentemente sí que aprovechan el cable 
subterráneo de Telefónica, que es lo que decían, ellos aprovechan, para decirte algo, la misma 
vaina donde está el cable de teléfono ahora actual pues ellos meterán otro cable de fibra que 
es el que aprovecharán para hacer ese servicio y donde no haya, en las urbanizaciones que 
haya el tendido aéreo, como nosotros no lo permitimos y ellos por coste no lo van a soterrar, lo 
que sí que hacen el sistema de vía radio. ¿Por qué? Porque a lo mejor la velocidad es algo 
más lenta pero sí dan un servicio acondicionado. Supongo que a lo que se refiere el Quique es 
que evidentemente ahora las empresas, ¿qué hacen? Las empresas lo que quieren ahora son 
clientes, esto pasa igual que con el gas. El Gas Natural antes de hacer una línea de red, 
primero, mira a ver los usuarios, vienen a tu casa y te preguntan, Gas Natural o Fenosa o no sé 
quién es. A lo mejor mañana con esa misma instalación, como luego se libera porque supongo 
que la ley acabará liberando esas instalaciones, te podrá venir otra empresa que te 
comercialice el mismo producto y se liberará y tú contratarás a quien te haga mejor oferta. 
Entiendo que esta gente primero hace un estudio de mercado porque, si no, implantarlo 
también entiendo a pesar de, como dice el Ferrán, la ley les obliga a tenerlo dentro del 
municipio pero supongo que tendrán un mínimo de clientes lo cual tendrá que ser esa 
captación, será de seis meses o de un año. Una vez esté liberado eso cada uno podrá tener la 
oferta y supongo que irán viniendo más ofertas. Yo pienso que es como el tema del móvil o el 
gas, más o menos es lo mismo. 
 
Sr. Pellicer: Per tancar el tema jo posaré un exemple. A casa meva es va fer una 
preinstal·lació, ho va fer Gas Natural, però jo ara, per exemple, que vaig contractar jo, ara he 
contractat Endesa gas. És a dir, no he contractat a Gas Fenosa o d’allò, és a dir, cadascú, una 
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vegada hi ha la xarxa feta, paguen els drets d’enxufar allí però això és així. El que tenen la 
pressa és a fer la xarxa perquè si no se’ls hi acaba la concessió que els hi va donar a nivell 
general el govern de l’Estat.  
 
Sr. Alcalde: Sí? Passaríem al torn obert de paraules. Ah, val d’acord. 
 
Sr. López: Hi ha un parell de preguntes que em va fer Irene el passat Ple que una era la 
valoració del curs de català. Ah! ja ho ha rebut. Li he enviat, no li he pogut enviar abans perquè 
he hagut de marxar fora uns dies per uns temes personals però aquest matí li he enviat la 
valoració, és força positiva. Hi va haver 21 alumnes dels 24 que van iniciar. Això és una cosa 
que es fa cada any a iniciativa de l’Ajuntament i del Consell Comarcal amb la col·laboració del 
Consorci per la Normalització Lingüística. I s’ha fet cada any. De fer-ho més gran, com vostè 
deia o incloure més gent? És complicat perquè és, com vostè sap, hi ha gent que pràcticament 
no sap parlar l’idioma i ficar més gent seria complicar-ho encara més, d’acord? 
 
Sra. Aragonès: Val, no em vaig explicar bé. No em vaig explicar bé. Jo el que vaig dir sobre el 
curs que s’havia fet, l’últim, el darrer que s’havia fet, és que es van trobar amb uns usuaris que 
tenien un nivell tan, tan baix de competències bàsiques que els va ser molt difícil l’adaptació 
amb el nivell de català que se’ls oferia. És a dir, no hi va haver un encaix quant a nivell de 
l’usuari, que no tenia un coneixement previ, suposo que hi havia diferents nivells... 
 
Sr. López: Es va fer l’inicial. 
 
Sra. Aragonès: Sí, però, tot i així, l’inicial pel perfil dels usuaris d’aquell determinat curs no 
cobria les expectatives. Jo deia això, que en properes edicions potser s’hauria de tenir en 
compte el nivell previ, com si féssim una prevaloració dels que anem a fer el curs perquè 
després aquestes persones es troben amb un nivell que no superen i això crea frustració i el 
que ens interessa és que un hagi fet un nivell i que després es pugui animar a fer els altres 
nivells posteriors. 
 
Sr. López: S’inicia al nivell inicial però, dins del grup de persones que fa el curs, normalment 
s’agafa una persona que fa de traductor perquè hi ha persones que no saben parlar el nostre 
idioma, res, i el que es fa, es fa una adaptació del curs inicial a les necessitats reals en funció 
de la gent que hi ha. És a dir, no hi ha curs d’iniciació més baix que aquest, perquè m’entengui, 
el que es va fer és intentar adequar com s’ha fet cada any, aquest any no ha estat una 
excepció. I l’altra pregunta, penso que també va ser vostè que volia saber el tema dels ocupes 
del carrer Colom, van ser vostès o va ser PDeCAT? El Velasco, va ser? El tema és que es va 
preguntar sobre aquest tema, dir-los que dels 17 ocupes que hi havia inicialment, una vegada 
es va iniciar la tramitació per desallotjar, només van quedar quatre que realment tenien 
necessitats per tenir una vivenda. El que s’ha fet és un informe social per impedir l’alçament, és 
a dir, que aquestes persones es quedin allà fins que no es trobi una solució, i es va parlar amb 
el director d’Habitatge, amb el Sr. Josep Maria Juncosa, que és el cap del Servei Territorial 
d’Habitatge, i paral·lelament també s’ha demanat una reunió el proper dia 24 amb el Sr. Forn 
que és el director de l’Agència Catalana d’Habitatge. L’acord que tinc amb el Sr. Josep Maria 
Juncosa és intentar demanar pisos de lloguer social al nostre municipi. Fins ara, els 
desnonaments que hi ha hagut al nostre municipi han hagut de marxar perquè nosaltres no 
tenim cap pis de lloguer social, el que fa l’Agència Catalana d’Habitatge és...una moció vostra 
és? El que fa l’Agència Catalana d’Habitatge és adquirir pisos dels bancs, que els bancs 
ofereixen, i nosaltres després intentar, a les famílies que es desnonen al nostre municipi, que 
es quedin aquí, que no hagin de marxar fora. El que he de dir és que l’informe social és 
vinculant i, per tant, una persona que tingui un informe social no es desnona, no es queda al 
carrer. Fins ara, des del 2015 que vam entrar nosaltres la situació abans la desconec, però fins 
ara no s’ha desnonat a cap família en situació de vulnerabilitat. I res més, que estem en aquest 
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procés, que ja es va iniciar al 2015 però ens van dir que ens esperéssim perquè s’estaven 
aconseguint unes mediacions entre els bancs i l’Agència Catalana d’Habitatge per tal de cedir 
habitatge als municipis en situació de...buits, que estiguin buits. Només això. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Moltes gràcies. Sí, per part del grup d’Esquerra hi ha alguna pregunta? 
 
Sra. Aragonès: Teníem una pregunta pel Sr. Gairal. La dic i aleshores, perquè igual me la pot 
contestar algú altre. Ens consta que al mes de març es va denegar una subvenció per a 
l’habilitació i condicionament del pàrquing, de l’aparcament de l’ermita, en la convocatòria de 
subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, dins el programa de 
desenvolupament rural. Nosaltres hem vist que el motiu, diu “deneguen la subvenció per manca 
de pressupost”. Aleshores, clar, no entenem quins motius no ha estat valorada la petició. 
S’entén que quan hi ha l’obertura, la convocatòria de subvencions és perquè està dotada d’un 
pressupost i, bé, altres propostes han degut ser subvencionades, aleshores per què han exclòs 
la sol·licitud de subvenció? O sigui, no ens volem quedar...que una dotació d’atorgament d’una 
subvenció que la resolució perquè digui que la subvenció ha estat denegada és perquè hi ha 
manca de pressupost... 
 
Sr. Alcalde: Ho desconec en aquests moments, en tot cas, al proper Ple se li respondrà. 
 
Sra. Aragonès: Val, li poden traslladar. Val, perfecte. Aleshores, a veure, els veïns afectats pels 
convenis signats del 2006, 2007 i 2009, els veïns que van cedir els sols privats afectats per les 
obres de la ronda de ponent s’han ficat en contacte amb nosaltres i ens comenten que cansats 
que no se’ls escoltés i un cop passats els tres anys, ens estem remuntant, sóc conscient, a 
nivell temporal, ens estem remuntant 2006, 2007, 2009, un cop passats els tres anys que no es 
va complir el conveni i, per tant, no es va executar i també perquè se’ls oferia a canvi una 
quantitat gairebé irrisòria comparada una mica amb el que havien cedit, decideixen presentar 
un contenciós. Ja han passat més de 10 anys i no tenim un sol cas, hi ha altres casos al nostre 
Ajuntament que ens trobem en aquesta situació, que han signat convenis perquè en un 
moment donat s’havien de cedir terrenys privats i després ha passat, el conveni caduca i no 
se’ls ha compensat com potser podríem trobar, per exemple, el pàrquing del tanatori, la 
propietària del pàrquing del tanatori també és una situació gairebé molt semblant amb els veïns 
del vial. Repeteixo, entenem i comprenem que en aquests anys han passat diferents equips de 
govern però, clar, arriba un moment que estem ometent una responsabilitat i pensem que a tots 
aquests veïns se’ls ha de donar una solució. Sembla que ens estiguem aprofitant de la bona 
voluntat i predisposició d’uns veïns en un moment determinat perquè a l’Ajuntament li convenia 
fer unes obres, aleshores ells col·laboren perquè afavoreixen en definitiva a tots i que després 
no siguem seriosos ni responsables en la signatura d’aquests convenis i que l’Ajuntament no 
compleixi allò que havia promès. Fins i tot va haver un moment després que aquest conveni es 
va haver de modificar perquè el terreny que marcava el conveni, tot i que es va fer una 
ampliació, aquesta va ser sense autorització, les mides, les fites no es van fer coincidint amb 
l’extensió real i tota una sèrie d’incidències que han hagut de patir aquests veïns. També, fins i 
tot, a mesura que van passant tots aquests anys, als veïns també se’ls ofereix una altra 
compensació irrisòria, se’ls convoca de forma individual per veure si poden convèncer, si els 
podem convèncer o els podem dissuadir un a un i aleshores trobem que hi ha aquest col·lectiu 
de veïns que es troben immersos tots aquests anys en aquest calvari, han hagut d’assumir, 
evidentment, tota una sèrie de despeses econòmiques amb totes les gestions amb advocats, 
comenten que no s’han sentit atesos ni escoltats i ni han tingut el suport que calia i quan calia, i 
també se senten una miqueta enganyats. Se senten una mica traïts, una miqueta utilitzats. 
Aleshores, quina solució els podem oferir malgrat que ara ja està bastant avançat i com podem 
corregir aquest error perquè en altres casos no passi? Recordo que fa poc amb les 
modificacions que s’estan fent per poder ubicar el nou institut de Miami, jo recordo que el Sr. 
Pérez ho va dir “evitem repetir aquest error” de que ho volíem fer així a corre-pressa i després 
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si l’institut no es construeix en aquests tres anys tornaríem a tenir un col·lectiu de veïns que en 
un determinat moment es van oferir a l’Ajuntament per cedir les seves propietats i després no 
els podem compensar degudament.  
 
Sr. Pérez: Como tú muy bien dices, esto viene de, me parece que el Sr. Miguel Anguera que 
estaba aquí, que era cuando estaba de alcalde que se hizo, no sé si fue el 2004 o cuando la 
variante, es cierto que en un principio se hacen unas mediciones, se habla con la gente, con 
los vecinos del pueblo y, evidentemente, con la problemática que hay en el municipio del tema 
del tráfico, todo el mundo está de acuerdo que se haga una variante y allí a lo que se llega a un 
primer acuerdo sobre los metros cuadrados que después, vista la problemática del vial que se 
hace, y los topográficos lo que necesitan es un, en principio había unos metros pactados, en 
esos metros pactados se había ubicado en un nuevo sector que está justo detrás del 
Ayuntamiento donde se tenía que desarrollar en un pan parcial y esos terrenos pasaban a 
recalificarse allí y desarrollándose el PAU, pues, los propietarios de esos terrenos, el beneficio 
lo sacaban ahí. Yo entiendo que en su momento, a lo mejor, si los propietarios hubieran 
llegado, pero claro eso ya es a toro pasado, a una valoración del terreno que hubiera hecho el 
Ayuntamiento en rústico para la expropiación de un vial, seguramente que también hubiera sido 
ridículo porque entonces a lo mejor el ayuntamiento tenía dinero y [Inaudible 01:57:03] los 
estudios económicos desde el alcalde y el equipo de gobierno que había en su momento a los 
propietarios [Inaudible 01:57:08] mediante una expropiación puesto que un vial lo permite, a lo 
mejor hubieran ganado poco dinero y seguramente también se hubieran sentido mal. ¿Qué era 
el sentido de eso? Esos metros me los pasas en el nuevo sector, me lo recalificas, yo urbanizo, 
estamos hablando del 2004-2005 con el boom que había inmobiliario, y todos nos pensábamos 
que aquello iba a ser, con perdón, la gallina de los huevos de oro. ¿Qué pasa? Se modifican 
los metros, se hace un ámbito y cuando realmente se hace esa variante, por un problema de 
desnivel, se tienen que modificar los metros y es cierto que se cogen más metros de los que 
hay. Pero, claro, al coger más metros de los que hay en el vial tenemos un problema en el 
sector que se había implicado que no coge la nueva densidad con los metros de más que hay. 
En todo eso, llega la crisis. El Ayuntamiento, al final, el compromiso que tenía con los 
propietarios era aprobar la tramitación de un PAU que tenían que desarrollar los propietarios y 
ejecutarlos ellos. Ellos en una Junta de Compensación se tienen que poner de acuerdo y 
urbanizar ellos. En todo este tiempo que usted, Irene, está hablando, estamos hablando de una 
crisis que ha durado casi diez años y evidentemente entiendo que ningún propietario de esos 
terrenos  hubiera querido urbanizar porque los costes hubieran sido….gastarse dinero para 
urbanizar para todo el mundo, entiendo que ellos también no hubieran hecho nada. Luego, es 
verdad, que cuando al final se reconduce la situación, visto que, supongo que entonces estaba 
el Sr. Ferrán de alcalde, algunos propietarios tienen la problemática de ¿qué me vas a dar? 
Vamos a intentar ya que, visto la situación, esos plazos del 2011-2012, urbanizar no se le cabe 
en la cabeza a nadie, entiendo que se llega a un precio económico. Es verdad que el precio 
económico que hace la tasación un técnico municipal que ninguno de los que estamos aquí 
valoramos, sino que valoran los servicios técnicos municipales, la verdad es que era en 
algunos casos ridículos y lo sé porque yo estuve sentado en esas reuniones junto con el Sr. 
Alcalde y entendía que cuando uno tiene un terreno intenta sacar lo máximo posible. Al final el 
Ayuntamiento entiende que, como económicamente es ridículo para muchos propietarios, al 
final el compromiso lo hemos intentado reubicar los metros en ese sector, se han liberado 
algunas rotondas y algunas calles, se ha vuelto a hacer un estudio y ahora sí que coge, 
subiendo densidades, se ha tenido que hablar con Urbanismo y al final lo han aceptado y lo 
que está haciendo el Ayuntamiento es intentar tramitar, empezar a hacer la tramitación de ese 
PAU que el día de mañana será urbano y podrán tener ese beneficio. Evidentemente el 
beneficio si lo desarrolla el Ayuntamiento lo hará la recalificación de esos terrenos, bueno, 
desarrollarlos, recalificarlos porque ya están, pero desarrollarlos tendrán que ser los propios 
propietarios, o ellos o alguien que se lo venda. Sí es cierto que se ha dilatado con el tiempo, 
[Inaudible 01:59:59] luego meterá las [Inaudible 02:00:03] a los propietarios, al que sea. Sí es 
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cierto que, como tú muy bien dices, Irene, se ha dilatado en el tiempo pero también es cierto 
que se ha dilatado por un problema de modificación de metros y superficie, por una crisis que 
ha durado entre ocho y diez años, por un acuerdo económico que el Ayuntamiento ofreció y en 
su momento entendíamos, lo entendíamos, que no era beneficiario para el propietario y ahora 
entiendo, “supongo”, entre comillas, vienen tiempos mejores y al final se va a ver un poco la 
luz. Pero es verdad que se ha dilatado, no te voy a decir que no, pero estamos hablando de 
algo que se inició en el 2006 o 2005, perdón. 
 
Sr. Pellicer: Si em permets afegir una cosa, ja que em va tocar el període que vaig ser l’alcalde. 
Aquesta gent va firmar un conveni, tenien uns terrenys i anaven a tenir uns terrenys a un altre 
lloc. Molt bé. Jo el que sí que vaig fer fer era, que està aprovat en Ple, un aixecament 
topogràfic exactament de tots els metros quadrats i un reconeixement per part de l’Ajuntament 
dels metros quadrats ocupats. I en base a això, com ha dit molt bé el regidor, hi va haver una 
oferta econòmica basada en les taxacions que fan els tècnics, que evidentment no decideixo jo, 
i una oferta a aquesta gent que, segurament, com diu molt bé, els hi va semblar poc. Però jo ni 
l’Equip de Govern en tenia...l’equip va seguir el procediment, el que aquesta gent avui tenen un 
reconeixement real i aprovat en un Plenari. Ara en aquest moment, [Inaudible 02:01:31] 
d’aquesta manera, perfecte però tothom tenim que saber que aquesta gent van arrencar amb la 
firma d’un conveni per terrenys i entremig vam intentar resoldre’l econòmicament. I siguent el 
màxim de generosos amb aquestes valoracions que considero o considerava perquè vaig tenir 
que seure amb el regidor i dir-los “escolti”, clar aquesta gent tenia unes pretensions em sembla 
que pujava un milió i mig d’euros i les valoracions econòmiques que ens van donar els tècnics 
potser pujaven 600 mil euros. Clar, hi havia una diferència a cadascú la seva taxació. O algo 
així. No? No dic bé els números? No recordo ara exactament les quantitats però sí que sé, el 
que sí que sé que està fet, i això està aprovat en un Plenari, és el reconeixement de tots els 
metros quadrats que té cadascú afectats d’aquest vial.  
 
Sra. Aragonès: Val, dos o tres coses. Evidentment que ells saben perfectament i a mi em 
queda claríssim que ells signen un conveni 2006-2007-2009 per un canvi de parcel·les però és 
que estem al 2018. És a dir, 2018, o estàvem al 2016. És a dir, sembla que estiguem retraient. 
Clar, el conveni és el que hi deia, el problema és que aquest conveni no es va respectar, que 
d’alguna manera va caducar. 
 
Sr. Pérez: Perdona pero no se respeta, Irene, porque los metros que en su momento nos salían 
de superficie, al modificar los metros, lo que se tiene que modificar es el sector, es lo que te 
digo, y la densidad de ese sector porque no cogían. Si se hubieran dado los metros en el otro 
ámbito que se tenía que desarrollar, el de las Famades[Inaudible 02:03:23], no cogían por eso 
se tuvo que volver a reordenar todo otra vez. En esa reordenación, es lo que te dice Ferrán, se 
hace un topográfico, se marcan bien los metros cuadrados, se rediseña y, una vez está hecho, 
se vuelve a distribuir los metros a cada uno y el porcentaje que le queda. En todo eso, lo que 
hubiéramos tenido es que los propietarios, está cambiado, el Ayuntamiento tenía que haber 
desarrollado ese plan parcial y haber metido a cada [Inaudible 02:03:51] compensación unas 
cuotas de urbanización. Claro, primero, estábamos en un Ayuntamiento en una recuperación 
autonómica que no había, con perdón, un duro. Dos, a cualquier propietario de esos, si el 
Ayuntamiento hubiera pedido un préstamo, vamos a imaginar, que hubiera pedido un préstamo 
para desarrollar ese sector, a cada propietario le hubiera metido una carga urbanística. Es 
decir, sí, yo tengo un terreno pero el terreno a día de hoy no me cuesta dinero. Si tengo que 
pagar cuotas de urbanización también, seguramente, muchas de esas personas hubieran dicho 
“pero bueno tú cómo narices ahora me metes una cuota de urbanización cuando no tengo ni 
trabajo, por decirte algo”. [Inaudible 02:04:28] Claro, urbanizar… Por eso, esa dilatación, que tú 
dices, en el tiempo es cierto que ha existido pero también es cierto que el Ayuntamiento lo que 
ha intentado es no generar una carga encima de un propietario que entendemos que era una 
carga…no estamos hablando de dos mil euros, a lo mejor había cualquier propietario de esos 
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que tenía que pagar 20, 30 o 40 mil euros de cuotas de urbanización. Que hubiera estado 
urbanizado y se hubiera estado, con perdón, ahí parado porque no sé las parcelas que se 
hubieran vendido. En todo ese proceso de dilatación, Irene, está la crisis por medio, la situación 
económica del Ayuntamiento e intentar, como dice muy bien Ferrán, que ninguno de ellos se 
sienta perjudicado pero sí es cierto que ha pasado lo que ha pasado y eso es inevitable. Y era 
un convenio de terrenos, ¡eh! Era un cambio de terrenos en un sitio en el otro. Se modifica, 
Irene, se modifica por el tema de la modificación de los metros, es verdad, del talud del vial, allí 
es donde se empieza todo a complicar. Que no sé, también te digo, si fue bueno o fue malo 
porque, si a lo mejor el Ayuntamiento no hubiera modificado los metros y se hubiese 
desarrollado ese sector, a todos esos propietarios el Ayuntamiento los hubiera tenido que 
meter una carga de contribuciones especiales por cuotas de urbanización. Ahora tendrían un 
terreno seguramente embargado, como ya le ha pasado a algún vecino de este municipio en 
un [inaudible 02:05:54] de un polígono, en el cual se desarrolló, siendo un polígono, y luego 
muchos perdieron las parcelas porque no pudieron pagar las cuotas de urbanización. A lo 
mejor, dentro de lo malo, estos señores que se quejan, que es verdad, que tienen razón, que 
yo se la doy, a lo mejor dentro de lo malo no han salido tan mal parados porque a día de hoy 
tienen unas cargas reconocidas y unos derechos que el día de mañana los podrán vender a un 
buen precio, que a lo mejor hubieran tenido unas cargas urbanísticas con un sector, con unas 
parcelas ahí, con perdón, pasando el tiempo y haciéndose viejas.  
 
Sra. Aragonès: Quan el Sr. Pellicer comenta que hi ha l’aixecament topogràfic per recalcular 
exactament els metres quadrats, etcètera, els tècnics són els que marquen el preu? Vostè en 
aquell moment va pensar que era una oferta que era digna pels propietaris? 
 
Sr. Pellicer: No, no, em costava seure davant del propietari i fer-li l’oferta. 
 
Sra. Aragonès: Val, volia saber això. 
 
Sr. Pellicer: Sí, sí. 
 
Sra. Aragonès: Perquè em quedés clar perquè m’ha semblat que no era així... 
 
Sr. Pellicer: No, no, no, li vaig dir als tècnics “vostès em fan seure davant d’una gent del poble 
que jo conec, gent que viu davant de casa meva, a oferir-li això” però el tècnic em va dir 
“escolti, aquest és el barem i a partir d’aquí ho té que fer”.  
 
Sra. Aragonès: Com que utilitza la paraula que “vam ser el màxim de generosos” per això dic 
no pot ser que estigui dient el Sr. Pellicer que va ser màxim generós oferint el que van oferir. 
 
Sr. Pellicer: No, no, no, vaig dir que dintre de la valoració, dintre dels seus paràmetres, anessin 
a la cota més alta. Tot i amb això, reconec que quan em vaig tenir de seure davant d’aquestes 
persones, que són veïns meus i que els hi tenia que fer l’oferta, vaig dir “ho sento”. 
 
Sr. Pérez: Perdona, Irene, ya te digo yo, que yo también estaba en esas reuniones, que el Sr. 
Ferrán como alcalde intentó, es más, nosotros teníamos un arquitecto municipal [Inaudible 
02:07:40] municipal que me parece que se tuvo que revisar nueve veces las valoraciones 
porque te lo puedo asegurar que el Sr. Ferrán, el alcalde en ese momento, lo que intentaba era 
sacar el máximo de las valoraciones y, no te exagero, pero igual se hicieron cinco veces las 
valoraciones de esos terrenos porque se llegó al tope del tope, dentro de la legalidad, 
evidentemente, al tope marcando todos los criterios, lo que pasa que no salían por ningún lado. 
Eso ya te digo yo que se intentó hacer, lo que pasa, claro, es que no daba por ningún sitio. 
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Sra. Aragonès: Val, d’acord. Només em queda dir això, que sí, la crisi, la crisi, la crisi, que en 
aquell moment va ser un motiu suficient però, clar, que deixar passar tant, tant de temps i, a 
més a més, que ara els veïns estan decidits a fer el que han de fer, no? Per tant... 
 
Sr. Pérez: Yo creo que ahora ya está bastante encauzado.  
 
Sra. Aragonès: Perdona? 
 
Sr. Pérez: Yo creo que ahora ya está bastante encauzado y seguramente cuando ya esté todo 
redefinido nos tendremos que sentar un día con ellos para marcar un plan [Inaudible 02:08:46] 
y también con ellos para ver si realmente se desarrolla o quieren ellos que se desarrolle 
porque, es lo que te vuelvo a decir, no deja de ser algo que han de pagar los propietarios, las 
cuotas de urbanización. 
 
Sra. Aragonès: Facin-t’ho, això, de reunir-se i de trobar-se amb ells. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: El grup del PDeCAT té alguna pregunta? 
 
Sr. Chamizo: Tres cosetes només. Nosaltres en el parell de plens vam demanar un prec al 
carrer Agustí Sardà que hi havia molts problemes de velocitat i demés i els veïns es van posar 
en contacte amb nosaltres, ens van venir a trobar, es van queixar una mica i vam demanar 
aquest prec. Llavors, s’ha fet una actuació en aquell carrer però, segons hem tornat a parlar 
amb els veïns, es veu que els cotxes encara segueixen corrent massa, no respecten potser els 
límits aquells de velocitat que van ficar i en aquest mateix Plenari el Sr. Gallardo va dir, va 
parlar de coixins berlinesos o alguna cosa que no sé si es podrien adaptar en aquest carrer per 
veure si es pot millorar encara més tota l’actuació que allí es va fer. Més que tot és traslladar-li 
això. D’acord? 
 
Sr. Gallardo: Simplement li recullo el prec i ho estudiarem. 
 
Sr. Chamizo: Una actuació s’ha fet però es veu que tenim, seguim el veïns...sí van ficar com 
uns tacos allà però la gent segueix corrent i és perillós. Correcte, no es respecta i escolta...sí, 
sí. D’acord. Una altra pregunta és que hem vist a la contractació que ha quedat desert el 
lloguer i manteniment de sanitaris i neteja de sanitaris en algunes platges del municipi. Era més 
que tot a veure com estava el tema, si es té previst tornar a licitar perquè queden dos mesos 
per començar la temporada estival i era per veure quina previsió tenien del tema. 
 
Sra. Pérez: Sí, es va declarar deserta perquè, evidentment, no es va presentar cap empresa. 
L’empresa que ho estava fent fins ara, quan va entrar al perfil del contractant, quan se’l va 
avisar que les bases estaven publicades, va agafar les bases de l’any anterior que estaven 
modificades i no li interessava i no es va presentar. I va ser després que es van donar compte 
de que... Vam trucar per sapiguer perquè no s’havia presentat, si tenien algun problema perquè 
fins ara ho estaven fent i estàvem contents amb ells i teníem voluntat de que fossin ells o uns 
altres de millors que vinguessin i ens van dir que no es van presentar per això, perquè hi havia 
unes condicions que ells no podien assumir amb aquest pressupost i és perquè l’any passat a 
les bases es va demanar que tots els sanitaris fossin adaptats, això encareix molt els mòduls i 
al final, com que tampoc es va presentar ningú, vam haver de convidar amb unes altres 
condicions. I aquesta empresa es va ficar dins el perfil i, com que estan les dues bases 
publicades, es va equivocar i ara em sembla que dilluns ja vam convidar a tres empreses més i 
aquesta empresa de l’any passat i l’anterior ens va dir que es tornaria a presentar.  
 
Sr. Alcalde: No, no, no es torna a licitar. 
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Sra. Pérez: Ara ja es pot convidar. Ara convidem a tres empreses i una d’elles és la que ho ha 
fet l’any passat i l’any anterior. I n’hi ha dos més que, si es presenten més, millor. 
 
Sr. Chamizo: D’acord. Gràcies. Després tinc una altra pregunta pel pàrquing de... no sé, 
suposo que serà el Ferran, el Sr. Pellicer, el pàrquing de la Casa de Cultura, hi ha un forat allà 
que fa em sembla que dos mesos llargs que està allò senyalitzat i ben bé no sabem què passa.  
 
Sr. Pellicer: S’ha allargat perquè ja sabem que en aquest poble hi passen mines i d’això, a 
veure si el que passava era realment d’aigua o es podia solucionar. Sé que en aquest moment 
ja han trobat la resposta i en poc estarà tapat, compactat i solucionat. 
 
Sr. Chamizo: Bé, gràcies 
 
Sra. Garcia: La meva primera pregunta és pel Sr. Alcalde, bé, havia de ser pel Sr. Gallardo 
però com que en el Ple passat ja ens va dir que d’aquest tema no en tenia constància, li faig la 
pregunta al Sr. Alcalde. És sobre el tema de l’informe per part dels tècnics de l’Ajuntament 
sobre el tema de la problemàtica que van posar sobre la taula el passat Ple del tema de 
l’aparcament del nucli antic. Suposo que hauran pensat i com han escenificat ara recordo, així, 
de forma tan divertida “que viene el lobo, que viene el lobo”, ens ho han fet arribar aquest 
dematí, a les 10 del matí. Llavors, en tot cas els agraïm que ens hagin fet arribar aquest 
informe, la meva pregunta és, a partir d’aquí, què hem de fer? Quins passos hem de seguir? I 
de quina manera us podem fer arribar les nostres propostes tal com us vam comentar en 
l’anterior Ple? 
 
Sr. Alcalde: No he entès això de “viene el lobo, viene el lobo” però si he entès el que crec que 
he entès, si no volgués que vingués “el lobo” no hagués signat ahir o abans d’ahir el decret 
perquè m’hagués evitat que avui em tragués vostè el tema. 
 
Sra. Garcia: Sr. Alcalde, m’ha fet gràcia, un segon, m’ha fet gràcia l’expressió i, com que fa un 
mes que ho vam demanar i justament ho hem rebut avui, m’ha fet gràcia i he volgut tornar a 
utilitzar-la “que viene el lobo, que viene el lobo”. 
 
Sr. Alcalde: Si ens donem pressa, perquè ens donem pressa i si no ens donem pressa, perquè 
no ens donem pressa. A principis d’aquesta setmana “com està el tema de les preguntes i totes 
les coses?”, “hòstia, falta això”, hem corregut perquè avui vostès ho tinguessin i avui en pogués 
dir-me el que volgués. 
 
Sra. Garcia: Però, Sr. Alcalde, com que vostè em va dir que ja feia temps que hi estaven 
treballant, el més passat... 
 
Sr. Alcalde: Treballant en sentit...sí. 
 
Sra. Garcia: De l’informe, que ja estaven treballant en l’informe, que ja feia temps que hi 
treballaven, per això, no fa un més, en principi, fa més d’un més que hi estan treballant.  
 
Sr. Alcalde: Sí, però, ja ho sé, però vostè diu que perquè li ha arribat avui, perquè volíem que 
abans de que...per què no s’ha fet abans? Perquè hi ha moltes més coses a la casa que es van 
fent. Sobre el tema aquest, escolti, ben aviat els convocarem en una reunió i comencem a 
treballar en aquest tema, “con lobo y sin lobo”.  
 
Sra. Garcia: Era una forma irònica i divertida. 
 
Sr. Alcalde: Ja ho sé, ja ho sé. 
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Sra. Garcia: No s’ho prengui malament. 
 
Sr. Alcalde: No. 
 
Sra. Garcia: La segona pregunta era pel regidor López. Fa gairebé dos anys, a l’agost del 
2016, vam presentar una moció que es va aprovar per unanimitat per aquest Ple en referència 
a la creació d’un programa de formació en primers auxilis i ús dels DEA. Aquesta moció anava 
destinada a les entitats i associacions del municipi, també als ciutadans, als ciutadans que ho 
desitgessin però també vam fer èmfasi sobretot en l’alumnat de les escoles, tant de l’institut 
com de l’escola Mare de Déu de la Roca. Ens consta que és una demanda que ells tenen i ens 
agradaria saber si tenen previst fer alguna acció a les escoles tant de Mont-roig com de Miami, 
és clar.  
 
Sr. López: Jo li vaig traslladar això al Sr. Gairal per tal de poder fer aquests cursos, perquè jo 
no tinc pressupost i, a més a més, entenem que això ha de sortir de Sanitat cap a les escoles. 
Aquest neguit jo li vaig traspassar, el que no li puc dir és si està previst fer-ho aquest any o no. 
El que sí que és cert és que no s’ha demanat això des de les escoles fins a data d’ara, no en 
tinc constància. Tot i això, recullo la seva demanda i trobo que és força interessant poder-ho fer 
a les escoles.  
Sra. Garcia: És el que li anava a dir, jo crec que és un tema molt interessant perquè es pugui 
aplicar a les diferents escoles, a l’alumnat sobretot. Gràcies. 
 
Sra. Margalef: I ara lligat amb això que potser també ho podria entrar dintre del Pla educatiu 
d’entorn era preguntar-li a veure com tenim el tema del Pla educatiu d’entorn, què hem fet i a 
veure com ho tenen.  
 
Sr. López: Li vaig passar un informe de tot el que s’havia fet i de com està a dates d’ara, tot el 
seguiment. El que s’està fent és una diagnosi inicial de tot el procés, és a dir, on estem, què 
volem i quin és el camí que hem d’agafar per aconseguir-ho. A dates d’avui, s’ha fet, ens hem 
reunit amb tots els directors de les escoles i llars d’infants i instituts i els hi hem dit els punts 
forts, els punts febles i on hem de treballar. En aquesta reunió també hi era l’inspector i hi havia 
també la persona designada pel Departament, l’Alexandra, per donar el seguiment al Pla 
educatiu d’entorn. Jo tinc aquest informe i jo entenia que vostès també el tenien aquest informe 
que li comento, si no és així jo els hi enviaré perquè sàpiguen on estem actualment.  
 
Sra. Margalef: Li agrairia que ens el fes, que ens el tornés a fer arribar, no recordo si ens el va 
facilitar o no, i en tot cas preguntar-li també, potser és una pregunta per la Sra. Núria Esquius, 
però ara acabo amb vostè, el tema del Consell escolar municipal hi ha previsió de que el 
convoqui properament? 
 
Sr. López: Quan tenim novetats respecte a l’últim que es va fer, ho farem però a dates d’ara hi 
ha un parell de notícies només que ja us ho vam comentar a la Junta de Portaveus, va ser? 
Que us vam comentar que vam estar a Barcelona i tal, lo de l’institut, de moment no hi ha cap 
notícia més rellevant, tret de les que ja es va aportar a l’anterior consell escolar municipal. 
 
Sra. Margalef: Clar, és que jo en aquest consell escolar municipal li trobo a faltar una miqueta 
un full de ruta a principi de curs, quins objectius ens marquem aquest curs, com ho farem i si 
creem comissions o no perquè temes a tractar n’hi ha molts (jornada intensiva, manteniment 
dels centres educatius, construir nous equipaments, propostes educatives que es puguin fer 
des dels diversos actors implicats), més que res perquè sigui un espai de trobada i d’intercanvi i 
una trobada trimestral no està gens malament. A més a més, temes com traspassar informació 
de taula mixta també estaria bé que es fes amb tots els agents implicats, suposo que ja ho deu 
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fer individualment, però col·lectivament i ara properament comença la preinscripció del curs 18-
19 també hagués estat bé veure quines previsions tenim cara a aquest curs que ve i com es 
planteja aquesta preinscripció, més que res és això. A la Sra. Núria Esquius, com tenim l’aula 
escola de música?  
 
Sra. Esquius: S’ha fet el tràmit i estem esperant resposta. Està tot el projecte entregat a la 
Generalitat i estem esperant, no ens han dit res encara. 
 
Sra. Margalef: Llavors, per tant, entenc que la voluntat és que el proper curs 18-19 hi hagi una 
escola de música al municipi si tot anés... 
 
Sra. Esquius: Home, no crec que sigui el tràmit tan curt perquè primer, pel que em van explicar, 
primer hi ha el tràmit de si les instal·lacions compleixen amb els requisits normatius 
urbanísticament i de les pròpies instal·lacions, i després hi ha la valoració del projecte educatiu. 
És a dir, primer va cap a Barcelona i després cap a Tarragona una altra vegada, o sigui, crec 
que no serà tan curt però és pensament meu. 
 
Sr. Alcalde: Iba a decir “Ángel, responde”. Si no hi ha res més, doncs, s’aixeca la sessió. Moltes 
gràcies. 
 

 

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

 

Fran Morancho López                                                           Xavier Tardiu Bonet 

Alcalde                                                                                 Secretari  

 

11 d’abril de 2018 
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