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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT   
  
NÚM. 1/2016 
 
Caràcter: Ordinària 
Data:  28 de gener de 2016 
Horari: de les 20’03 hores a les 00’03 hores 
Lloc: Sala Pau Casals. 
Convocatòria: Primera. 
  
Hi assisteixen 
 
ROSA FUNTANÉ VILA 
DAVID SANCHEZ BOUTIN 
JORDI CHIMISANAS BELLES 
LAURA RIBOT CUENCA 
DIMAS RAMIREZ JUAN 
RAÜL ABAD NAVARRETE 
MONTSE SANLLEHY GILABERT 
EMMA ROS MARTÍN 
FRANCESC GARCIA ARROCHA 
NEREIDA EDO CÁRDENAS 
MÒNICA PUIG RIBAS 
ODILO ENRIQUEZ PÉREZ 
MARC GUAITA GRECH 
GABRIEL MARTÍN BARRAGÁN (s’incorpora a les 20’05 hores en el punt III) 
JUAN CARLOS PABLOS DOS SANTOS 
GABRIEL SALGUERO LAFUENTE  
JORDI ABAD PLANAS 
 
Miquel Àngel Garcia Gómez – Secretari de la Corporació 
Joan Méndez Martínez - Interventor Municipal 
 
Ordre del Dia i Desenvolupament 
 
I.- PART RESOLUTIVA 
 
I.- APROVAR L’ACTA NÚM. 13/2015 CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 17 DE 
DESEMBRE. 
 
Per unanimitat dels assistents s’aprova l’acta de la sessió núm. 13/2015 la qual va ser 
tramesa a cadascun dels Srs. Regidors juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia 
d’aquesta mateixa sessió. 
 
II.- ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME PER ADAPTAR-LOS TANT A LA 
LLEI 27/2013, DE 27 DE SETEMBRE DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (LRSAL), COM LA LLEI 15/2014, DE 16 DE SETEMBRE 
DE RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA 
ADMINISTRATIVA. 
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Se sotmet a consideració del Ple una proposta de la Regidora de Promoció de la Vila de 
data 19 de gener, la qual es transcriu a continuació: 
  
“Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, pàgs. 
26 a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 19549, així 
com la darrera modificació d’estatuts operada per acord de Junta General del consorci de 
Promoció Turística costa del maresme el 13 de juny de 2012, quin text va ser publicat al 
BOP de Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al 
DOGC núm. 6636 de 3.06.2014. 
 
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar-los tant 
a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat inicialment la 
modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 
 

a)  Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques 
(LRSAL) 

• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que s’introdueix un 
segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
 

Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona 
s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública 
a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord 
amb el que preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en 
aquesta norma, el Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta 
adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control 
de l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 
20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 

• S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord 
amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic) 

 
Article 5: Règim jurídic 

 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat 
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de les Administracions Públiques.” 
 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al 
consorci, essent que quedarà així:  
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Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les 
seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball 
equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a 
alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al 
consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci 
estigui adscrit.” 
 

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 

• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de la 
Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; 
essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final 
de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la 
dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat 
a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, 
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en 
tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de setembre, 
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, 
s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de 
liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 
2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 

 
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui ratificat pels ens i 
les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a 
l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la corporació, de manera que 
els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter 
definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel 
període de 30 dies. 
 
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels  següents 
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A C O R D S: 
 
Primer.- Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta General 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de novembre de 2014 
per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, 
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord 
amb el text que s’incorpora a continuació: 
 

a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques 
(LRSAL) 

• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que s’introdueix un 
segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
 

Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona 
s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública 
a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord 
amb el que preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en 
aquesta norma, el Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta 
adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control 
de l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 
20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 

• S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord 
amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic) 

 
Article 5: Règim jurídic 

 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat 
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de les Administracions Públiques.” 
 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al 
consorci, essent que quedarà així:  
 

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les 
seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball 
equivalents a aquella. 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a 
alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al 
consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci 
estigui adscrit.” 
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b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 

• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de la 
Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; 
essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final 
de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la 
dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat 
a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, 
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en 
tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de setembre, 
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, 
s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de 
liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 
2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 

 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al 
BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han 
exercit la iniciativa. 
 
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del 
Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que durant el 
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
Cinquè.- Formular encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per tal 
que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels 
Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que 
preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Sisè.- Donar trasllat del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, als efectes escaients.” 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels 17 Regidors assistents. 
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III.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 DE LA TAXA 
PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI. 
 
Tot seguit se sotmet a consideració del Ple una proposta de la Regidoria de Recursos 
Econòmics, de data 19 de gener d’enguany, amb el contingut següent:  
 
“El procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals és l’objecte dels articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Quan es 
modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació han de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats i la data del començament de la seva aplicació. 

 
Mitjançant document signat el 25 d’octubre de 2013, aquest Ajuntament i l’empresa 
POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA SA van procedir a formalitzar el contracte de 
gestió integral del servei públic del Cementiri Municipal i Tanatori de Montgat que el Ple 
havia adjudicat a la societat concessionària en sessió de data 26 de setembre de 2013. 
En el Plec de Clàusules Administratives, Econòmiques i Tècniques que regeixen el 
contracte s’especifica que la concessionària serà retribuïda directament mitjançant el 
resultat de l’explotació comercial del servei públic. 
 
Mitjançant escrits i documentació presentats els dies 22 d’abril i 19 de maig de 2015, 
POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA SA presenta una proposta per a adequar el 
quadre tarifes de la taxa de Cementiri als serveis efectivament oferts o prestats a les 
persones interessades, adaptats al nou Reglament del Cementiri Municipal, i justificant 
els imports de les tarifes que pretén modificar amb els corresponents informes econòmics 
de costos. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció, proposo al Ple els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el següent text de l’article 6è de l’Ordenança fiscal 
municipal núm. 26, reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiris, per a la 
seva aplicació a partir del dia següent al de l’aprovació definitiva:  
 

“Article 6è.- Tarifes: 

Els serveis subjectes a gravamen i les quotes respectives són els que es fixen en la tarifa 
següent: 
 
 
 1) Nínxols concessions a 20 anys  
 Per una sepultura en nínxol   1.665,00 €  
 Per una sepultura en nínxol de 5ª fila   1.332,00 €  
   
 2) Nínxols concessions a 10 anys  
 Per una sepultura en nínxol     925,00 €  
   
 3) Nínxols concessions 5 anys  
 Per una sepultura en nínxol     460,00 €  
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 4) Nínxols concessions 2 anys  
 Per una sepultura en nínxol     184,00 €  
   
 5) Columbaris concessions a 20 anys  
 Concessió de columbari     715,00 €  
   
 6) Columbaris concessions a 10 anys  
 Concessió de columbari     357,00 €  
   
 7) Criptes concessions a 30 anys  
 Concessió Cripta a 30 anys   7.502,00 €  
 Expedició de títol Cripta       35,69 €  
 Drets d'inhumació en cripta     170,28 €  
 Conservació anual Cripta       39,00 €  
 Col·locació-extracció lapida Cripta       60,00 €  
   
 8) Drets d'inhumació i exhumació  
 Per inhumació     170,28 €  
 Per exhumació     170,28 €  
   
 9) Conservació anual  
 Nínxols, columbaris       15,46 €  
   
 10) Col·locació de làpides, reixes i guarniments  
 col·locació / extracció de làpida       60,00 €  
 cada reixa o guarniment       23,80 €  
   
 11) Expedició i modificació de títols de drets funeraris  
 Expedició de duplicat de títol       11,90 €  
 Expedició de nou títol       35,69 €  
 Expedició de títol en altres casos       71,39 €  
 Tramitació de documentació       63,90 €  
 Expedient administratiu de canvi de nom       35,00 €  
 Per designació administrativa beneficiari de la sepultura       10,90 €  
 Transmissió per actes "inter vius": entre parents fins a tercer grau     237,95 €  
 Transmissió per actes "inter vius": entre estranys     475,90 €  
   
 12) Jardí del Repòs  
 Inhumació cendres en el Jardí del Repós inclosa la placa     220,00 €  
   
 13) Trasllats  
 Sortida de cadàvers o despulles del Cementiri Municipal     141,71 €  
 Trasllats dins del mateix recinte     141,71 €  
   
 14) Permisos   
 Permís de col·locació de làpida a nínxol (inclou marc i vidre)       28,05 €  
 Permís de col·locació de làpida a columbari (inclou marc i vidre)       13,45 €  
 Permís de col·locació de tira lateral       13,45 €  
 Permís de col·locació de marc i vidre en nínxol       13,45 €  
 Permís per pintar nínxol       13,45 €  
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 15) Preparació i neteja de sepultura  
 Preparació de sepultura hora concertada amb presencia familiar       16,40 €  
 Reducció de cadàvers i restes       29,95 €  
 Condicionament de sepultura (inclou sudari)       79,80 €  
 Gestió i eliminació de residus per inhumació i exhumació       21,20 €  
   
 16) Tanatori   
 Sales de vetlla     450,00 €  
 

En prestar-se aquest servei en règim de concessió administrativa, sobre aquestes tarifes 
s’aplicarà l’IVA.” 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional í el 
text complet de l’Ordenança modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats 
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. Durant el període d’exposició pública els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 
El Sr. Pablos (C's), diu yo tengo muchas dudas, no estábamos cuando se hizo la licitación 
o el contrato; desconocemos si en el contrato esta subida de precio porque hemos 
comparado los precios con los que hay ahora con los que había en el 2015 y 2014 ya que 
estaban prorrogados los presupuestos y se han duplicado las tasas; duplicado 
directamente. Porque estaban puestas a los mismos años a 20 en el 2015 y 2014, la de 
nicho eran 800€ y ahora está en 1665€. A parte de eso el incremento que pudiera ser que 
era lógico que una empresa privada va a gestionar el cementerio municipal que si pudiera 
tener un incremento; yo hubiese puesto en el contrato no sé si lo estaba que ese 
incremento fuese de una forma consecutiva a un año, otro año hasta llegar a un 
porcentaje no subirlo todo de golpe. Me he preocupado de mirar las tasas de Badalona 
con 250.000 habitantes me parece que tiene y da la casualidad que ellos tienen el nicho a 
25 años  a 1895€ con lapida incluida cosa que aquí no especifica si este de 20 va con 
lapida incluido o no, y aquí lo tenemos a 1665€ a 20 años, con lo cual somos más caros 
que Badalona. He mirado varios precios: sepultura el nicho en 5a. fila en Badalona son 
615€ a 25 años. En Montgat son 1332€ a 20 años. La concesión del nicho a 5 años en 
Badalona es de 346€  y aquí de 460; repito Badalona 25 años nosotros 20. He mirado 
varios servicios y el que más ha sorprendido y no sé si es una errata de la ordenanza de 
Badalona pero nosotros tenemos por la expedición del título tenemos un coste de 71€  y 
Badalona 19€ y cuando es un duplicado nosotros 11€ y Badalona 64€. Lo que son 
derechos de inhumación eso es una cosa muy, muy concreta quizás los demás podría 
haber pequeños conceptos que no estén escrito pudiera ser pero como no tengo los 
datos tengo que hablar sobre lo que tengo, en Badalona el nicho de inhumación  es de 
104€ en Montgat 170€. Y así hay varios puntos que las comparaciones con una ciudad 
como es Badalona yo creo que son muy desmesuradas, el crecimiento del 100% de las 
tasas para justificar la rentabilidad de esta empresa lo veo muy exagerado; realmente no 
estoy desacuerdo; yo hubiera hecho un prorrateo por años y un crecimiento porque no lo 
entiendo.  O sea, si la justificación, ellos ya sabían los precios que teníamos en Montgat 
con las tasas de todas estas condiciones. Es muy fácil entrar y decir yo me hago cargo de 
esto pero voy a duplicar el precio. Eso es como los chiringuitos de la playa se le da la 
licitación y dice si, si pero yo ahora las cervezas que valen 2€ en todos los sitios yo la voy 
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a poner a 6€; no me justifica el ingreso; yo no lo veo bien. No lo entiendo por lo menos. 
Simplemente dejar constancia de esta situación.   
 
El Sr. Garcia (CiU), diu jo penso que el Regidor el Sr. Juan Carlos ha detectat diferents 
errors materials que per part del meu grup també hem detectat; per tant entrarem primer 
en discutir o explicar si li puc explicar aquests errors materials abans d'arribar a la votació 
y després en la forma que han portat aquesta modificació. Detectem que en l'apartat de 
l'ordenança no figura el preu de làpida dins del preu de la quota respectiva, com si figura 
en l'informe justificatiu que entrega l'operador que justificaria aquest increment aquesta 
modificació de taxes que demana. La modificació de taxes entenc que és normal i lògica i 
que el cost de repercussió del manteniment per m2 del cementiri de Montgat que es petit 
no pot ser mai equiparable al cost de repercussió de manteniment d'un cementiri molt 
més gran. Nosaltres ho entenem així per tant creiem que si la taxa de concessió de 20 
anys d'un nínxol descomptem el preu de la làpida que l'operador fixa en 475€  obtindrem 
un preu de 59€ anuals que es exactament igual al mateix que teníem anteriorment i per 
tant sota el nostre punt de vista és correcta la proposta que fa l'operador; si que és cert i li 
donem la raó que en determinat concepte potser és més car l'operador a Montgat que no 
pas a Badalona, com per exemple amb la incineració; és molt més car a Montgat que a 
Badalona. No sé perquè; suposo que hi ha un transport i hi ha una sèrie de despeses que 
necessariament han de repercutir sobre l'usuari. Bé, en aquest apartat demanar si us plau 
que siguin revisats aquests errors materials; jo interpreto que l'operador té voluntat  
d'incloure amb el compte de resultats aquests i amb aquest servei  que dins del preu de la 
concessió estigui la làpida però al transcriure aquesta proposta econòmica de l'operador 
a la ordenança no figura. Per tant demanaria si us plau que la revisin. Ens sorprèn molt la 
demora excessiva, més que excessiva de la tramitació d'aquesta proposta que va entrar a 
l'Ajuntament al mes de maig del 2015. I revisant és un expedient que estava especialment 
complert he trobat i estant tots els escrits; l'operador, el concessionari el 22/4/2015 
sol·licita la modificació de l'ordenança amb els seus aclariments; per part de la Intervenció 
de l'Ajuntament  se li demana una sèrie d'aclariments; els entrega i els entra per registre 
el 19 de maig. El Tècnic Auxiliar de Rendes redacta i entrega informe favorable, 
interpreto, en data 20/5/2015, ja acabava la legislatura i per tant nosaltres allà varem 
deixar de gestionar aquest servei, però des del maig del 2015 fins l'informe del Interventor 
i Secretari 18/1/2016, és que han passat vuit mesos. Ens preocupa especialment que un 
servei bàsic i un servei essencial com és aquest que es va posar en marxa més tard, 
home¡, per part de l'actual govern no s'hagi tingut la cura i la celeritat de tramitar una 
ordenança que li ha impedit fins i tot a aquest operador,li ha impedit posar en disposició 
determinats serveis perquè no estaven contemplats en la nostra ordenança i per tant no 
els podia cobrar. Això ha portat a un greuge i a una pèrdua econòmica puntual al aquest 
operador que ens consta que li ha expressat no sé si a la Sra. Alcaldessa o la Regidora 
de Govern, però que els hi ha expressat que fins i tot sinó aprovàvem en aquest Ple 
aquesta modificació de taxes estaven disposats a entregar les claus de l'Ajuntament i 
demandar a l'Ajuntament cosa que entendria perquè al final és una empresa que 
necessita rendiments econòmics per donar el servei i si no té els rendiments econòmics 
no ens podria donar el servei que hem contractat. Per tant primer dir que el nostre grup 
votarà favorablement aquesta modificació; demanem la modificació dels errors materials 
que nosaltres hem detectat i també interpreto algun error material ha detectat el Regidor 
de Ciutadans i compartim i dir que la propera siguin més ràpids sobretot en serveis 
essencials com pot ser aquest perquè ens pot provocar un perjudici que no necessitem 
prou lios té l'Ajuntament per a sobre haver de tancar un cementiri.     
 
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu un parell d'observacions. D'entrada en l'execució 
d'aquesta modificació de tarifes el que venim és aplicar uns compromisos anteriors que 
es desprenen tant d'una concessió feta en l'anterior legislatura com una modificació de 
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les ordenances i a partir d’aquí doncs la presentació que es va fer dels estudis de costos, 
de viabilitat per garantir la sostenibilitat i funcionament del cementiri.   
 
Al Sr. Dos Santos, a vegades compara coses que no són comparables; és correcte el que 
deia el Sr. Garcia, no és el mateix la repercussió dels costos d'un cementiri d'unes 
dimensions que un com el de Badalona que és de dimensions més grans. A part que 
també en aquí s'ha de repercutir tota la part de la construcció dels nous nínxols i nous 
serveis, per lo tant no és el mateix la valoració d'uns nínxols i unes instal·lacions que 
tenen uns anys d'antiguitat per tant ja estan amortitzades, que uns de nous. Llavors això 
genera diferencies però de vegades no estem comparant el mateix.  
 
Pel que fa als errors materials que comentaven, amb el Tècnic farem que revisi que s'hagi 
omès a la transcripció algun apartat. Per tant si s'ha comés un error a l'hora de la 
transcripció de picar a màquina el text doncs evidentment l'esmenarem perquè quedi 
precís quin és l'abast concret del que aquí conclou. Pel que fa a la demora a la que fa 
esment; a nosaltres ens posen sobre la taula l'expedient  evidentment més tard; vostès 
van deixar sobre la taula l'aprovació d'aquesta modificació de tarifes en el seu moment; 
es van fer uns requeriments a l'empresa; quan el tècnic ens va presentar sobre la taula 
l'expedient, evidentment era molt més tard, quan va tenir tota la documentació, després 
d'haver intercanviat diversos mails i a partir d’aquí el que sens presenta és un tema que 
evidentment tenien que avaluar i tenir molt clar perquè evidentment la dimensions dels 
canvis que impliquen és prou rellevant; tenir molt clar que és el que es desprèn del 
contracte i també de la modificació del reglament. Per lo tant en aquí nosaltres ens 
plantejaven uns conceptes de forma i també jurídics que per això és el que s'ha estat 
estudiant que tenim molt clar el que estàvem aprovant, que era si quan es va aprovar la 
modificació de l'ordenança s'estava modificant o no una condició essencial del contracte, 
tot això ha requerit una avaluació, no volem prendre decisions precipitades; teníem també 
clar si això encaixava o no, si la modificació que es va fer de l'ordenança canviant 
elements definits prèviament amb els plecs però sobretot el tema dels terminis de les 
concessions quina condició tenia. Per lo tant això ha representat evidentment valorar molt 
bé l'abast. Fet això i amb les garanties suficients és quan hem cregut oportú tirar 
endavant la proposta. Evidentment un projecte com el que es va executar que va implicar 
una obra que es repercuteix amb l'empresa i l'empresa lògicament ho acaba repercutint 
amb el cost produeix un cost que a tots ens agradaria que fos inferior. Però és el cost 
bàsic per garantir la viabilitat i la sostenibilitat de la instal·lació. Evidentment aquest 
costos són revisables; per lo tant una vegada entrar en funcionament plenament el primer 
any farem un seguiment exhaustiu de quins són els costos realment del funcionament i 
s'adaptaran a la realitat en cada moment. Per lo tant si una vegada entrat en rodatge els 
costos efectius fossin menors evidentment hauria una revisió. Per tant el treball és a partir 
d'ara fer un seguiment exhaustiu realment dels costos reals de funcionament i sobre el 
paper es fa una estimació i una valoració i després hem de veure realment que els 
funcionament i les tarifes garanteixin la viabilitat però que evidentment els ciutadans no 
paguin més del necessari. Però evidentment el promotor i el concessionari han de poder 
prestar el servei. Per lo tant dues qüestions, concretant: la referència que fa a possibles 
errors materials els revisem, pot haver sigut una omissió al picar a màquina en aquest 
moments no li dic que no pugui ser, ho revisem i en tot cas el Secretari ja faria les 
esmenes corresponents i actuaríem d'acord amb el que procedeixi en dret, i pel que fa als 
aspectes de la demora jo crec que una mica li he explicat el motiu perquè era un tema 
que s'abordava nou, tenia una repercussió important per la ciutadania i volíem tenir la 
certesa que fossin correctes.     
 
El Sr. Pablos (C's), diu con los datos que tengo, con los datos que nos han llegado, 
tenemos que valorar sobre lo que nos ha llegado y la información que se nos ha pasado 
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no podemos imaginarnos otra cosa. Que igual seguro que hay, como está diciendo otros 
detalles, otros datos; yo lo hubiese hecho de otra forma; el contrato lo hubiese hecho 
diciendo sí que entiendo que haya que tener una rentabilidad esa empresa, 
evidentemente va a hacer una aportación, pero que hubiese sido otra forma; la estamos 
viendo demasiado agresiva; 100% del crecimiento de la tasa porque ha entrado este 
operador a manejarlo. Y no nos sirve la explicación de decir que no se puede comparar 
porque Montgat es más pequeño y entonces la repercusión, no porque es como decir que 
entonces el impuesto de circulación de Montgat es el más caro que el de Barcelona, con 
la misma explicación, si, porque Montgat es más pequeño y como tenemos menos 
metros y menos habitantes la repercusión del impuesto de circulación tienen que ser 
mucho más grande que el de Barcelona que tiene más millones de habitantes. No nos 
convence esa comparativa que nos está haciendo. Lo vemos muy desmesurado el 
crecimiento y luego en su momento lastima no haber estado los últimos cuatro años 
anteriores porque hubiese podido haber opinado de haber intentado que en el contrato, 
entiendo la rentabilidad y la necesidad de que la empresa tenga que tener su beneficio 
que para eso entra; todas las empresas están para hacer dinero, evidentemente no son 
entidades sociales, pero que hubiese tenido una repercusión sobre el ciudadano que 
evidentemente fuese progresiva y fuese poco a poco y fuese creciendo pero sobre la alza 
no a la inversa que están proponiendo, ahora decir vamos a poner el doble de caro y si 
valoramos que el coste no es ese lo bajaremos. Hay una cosa que está comprobada por 
desgracia por la cantidad de personas que cada uno en su familia se le muere cuando 
vas a enterrar a alguien no miras precios pagas lo que te piden y punto; entonces va a 
ser difícil valorar el decir es caro o barato, nos tendríamos que fiar de la buena fe de esta 
empresa, que no dudo que la tendrá por supuesto, en decir oye pues resulta que no, que 
el coste de un nicho el precio no es ese. Claro como se valora cuanto, que rentabilidad 
tiene un nicho, cuanto ha de costar un nicho. Más es por la rentabilidad de la cantidad de 
personas que calculan que se van a morir en Montgat y la inversión que han hecho; digo 
yo que serán números por ahí. Entonces no lo vemos muy claro. 
 
El Sr. Garcia (CiU), diu Sra. Ribot li agraeixo les explicacions que són prou entenedores i 
li agraeixo i li accepto en part però només dir-li molt ràpid que un informe, una sol·licitud 
de modificació d'ordenança d'un servei essencial que arriba al maig del 2015 i que 
informe el Tècnic Auxiliar de Rendes al maig de 2015 també d'un projecte en el que es va 
aprovar per consens politics de totes les forces i que era molt conegut per tots i molt 
profundament bé jo li demano que la propera vegada no triguin vuit mesos. Crec que vuit 
mesos és excessiu, no ens ho podem permetre, li dic amb respecte, crec que han fet el 
que ha pogut i que han tingut altres feines i que aquest l'han deixat de banda, 
simplement.  I que quan s'han donat compte, s'han donat compte perquè l'operador doncs 
potser ha elevat el to de la negociació. Sinó encara estaríem esperant aquesta proposta i 
sincerament una vegada veus el contingut, home¡ era molt senzilla i molt entenedora 
perquè si abans no teniem columbaris i ara tenim columbaris a Montgat, s'hauran de 
cobrar. Evidentment l'operador necessita l'autorització i el vist i plau de l'Ajuntament que 
és qui té la competència  per aprovar aquesta ordenança i s'ha d'aprovar si o si, sinó no 
pot utilitzar els columbaris i etc, com són els panteons, com són la modificació, s'ha 
ampliat tots els terminis de les concessions, en fi hi ha una sèrie de modificacions que 
són molt, que són essencials i que sincerament presenten una coherència absoluta, per 
tant no acabo d'entendre aquesta demora; jo mes aviat i li torno a dir, estic convençut que 
ho han deixat allà s'han dedicat a fer altres coses, aquesta no li han prestat l'atenció fins 
que ens ha rebentat una mica la bomba a tots la propera vegada si ho podem fer abans, 
doncs millor i ja està. 
 
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu la seva visió profètica m'encanta; però no és que hi hagi 
un món alternatiu, s'està treballant amb el tema i s'ha aturat perquè generava dubtes; 
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generava dubtes formals i jurídics i si en un altre cas sens torna a plantejar esperarem el 
temps necessari per tornar a tenir clar i poder resoldre tots els dubtes. El que no portarem 
a aprovació en cap cas és un tema que tinguem dubtes; una qüestió és plantejar un 
projecte com vostès van fer que conceptualment hi ha línies generals pues evidentment 
es va aprovar pels membres de l'equip de govern i altres forces polítiques, l'altra cosa és 
quan entres al detall i la nostra obligació és valorar-ho i tenir la certesa que estem en una 
direcció correcta. Per lo tant la nostra responsabilitat és aquesta; tenir clar i fer els estudis 
corresponents i tot això té un tempo i és el que ha estat necessari; a tots ens agradaria 
corre més però les decisions i les valoracions i els aspectes s'han de resoldre amb la 
reflexió corresponent; no per pressions sinó quan es té la certesa que s’està funcionant.  
 
Pel que comentava vostè abans Sr. Dos Santos, l'empresa presenta uns estudis de 
viabilitat i la seva activitat i el cost dels seus serveis s'ha d’avaluar i s'ha d'auditar 
periòdicament; no és que els hi anem a dir ara rebaixem el preu o no te'l rebaixem, no, no 
és aixó, senzillament cada any quan es presenten tarifes presenten tots els seus costos 
de funcionament, estructurals els ingressos i això serà auditat per la intervenció municipal 
i en base a això s'adaptarà a la seva proposta; vull dir no és allò que ens plantegem no, 
no tot és en base numèrica; dades quantitatives contrastades i auditades. Aquest és el 
funcionament i és el que ha de ser amb aquest i altres serveis subjectes a revisió i en tot 
cas amb unes tarifes que van de cara a la ciutadania, doncs aquest serà el funcionament 
normal.     
 
Sotmesa a votació és aprovada per: - Vots a favor: 15 dels Regidors dels grups municipals de CiU, Esquerra-AM, PSC-

CP, ICV, PRE-AR i MES. - Vots en contra: 2 dels Regidors del grup municipal de C’s 
 
IV.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2016, DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2016. 
 
A continuació se sotmet a consideració del Ple una proposta de l’Alcaldia de data 18 de 
gener de 2016, que tot seguit es transcriu: 
 
“Vist que ja està ultimada l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'any 
2016. 
 
Tenint en compte que la Societat privada municipal “Platges de Montgat SL" , en sessió 
celebrada pel seu Consell d'Administració el 21/01/2016, va acordar proposar a 
l'Ajuntament l'aprovació inicial del Pressupost de l'al·ludida Societat. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de l'Ajuntament que, previ dictamen de la Comissió 
Informativa, adopti els següents 
 
A C O R D S : 
 
Primer.- Aprovar inicialment, d'acord amb el què disposa l'art. 18.4 i 5 RD 500/1990, en 
relació amb l'art. 168.4 i 5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  el 
Pressupost General de l'Ajuntament de Montgat per a l'exercici del 2016, que comprèn el 
de la pròpia entitat local i el de la Societat municipal “Platges de Montgat SL”. 
 
L'aprovació resta referida a tota la documentació integrant de l'expedient, que inclou, 
entre altres documents, les bases d'execució dels pressupostos, la plantilla de personal, i 
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la Relació de Llocs de Treball, els annexos de les seves retribucions i l'annex d'inversions. 
 
Les quanties aprovades són les contingudes en els Estats d'ingressos i despeses dels 
pressupostos que, resumides per capítols, són les següents: 
 
 
A) ESTAT D'INGRESSOS     

  AJUNTAMENT PLATGES DE 
MONTGAT SL AJUSTAMENTS ESTAT DE 

CONSOLIDACIÓ 
      

Cap. 1 Impostos directes 4.100.700,00 0,00  4.100.700,00 
Cap. 2 Impostos indirectes 215.000,00 0,00  215.000,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingrs 2.501.700,00 310.102,00  2.501.700,00 
Cap. 4 
 

Transferències 
corrents 2.886.702,00 22.500,00 -67.500,00 2.841.802,00 

Cap. 5 Ingressos patrimonials 415.100,00 119.901,00  535.001,00 
Cap. 6 Alienació d’invers reals 0,00 0,00  0,00 
Cap. 7 
 

Transferències de 
capital 0,00 0,00 

 
0,00 

Cap. 9 Passius financers 1.452.474,20 0,00  1.452.474,20 
 TOTAL 11.571.676,20 452.503,00 -67.500,00 11.956.679,20 
      

   

B) ESTAT DE DESPESES     

  AJUNTAMENT PLATGES DE 
MONTGAT SL AJUSTAMENTS ESTAT DE 

CONSOLIDACIÓ 
      

Cap. 1 Despeses de personal 3.405.004,16 64.000,00  3.469.004,16 

Cap. 2 
Despeses corrents en 
béns i serveis 5.452.229,84 234.511,00 -67.500,00 5.619.240,84 

Cap. 3 Despeses financeres 467.000,00 5.700,00  472.700,00 

Cap. 4 
Transferències 
corrents 1.054.038,00 10.600,00  1.654.638,00 

Cap. 6 Inversions reals 1.108.614,20 112.702,00  1.221.316,20 

Cap. 7 
Transferències de 
capital 0,00 0,00  0,00 

Cap. 9 Passius financers 84.790,00 16.400,00  101.190,00 
TOTAL 11.571.676,20 443.913,00 -67.500,00 11.948.089,20 

 
Segon.- Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20.1 del RD 500/1990, 
en relació amb l'art 169.1 del RDL 2/2004, els acords anteriors, juntament amb el seu 
expedient, previ edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 15 
dies hàbils, durant els quals els interessats podran procedir al seu examen i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes, davant el Ple. El pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, de no presentar-se reclamacions en el 
termini abans esmentat. 
 
Tercer.- Trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat, així com, a l’òrgan competent 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), procedeix a donar lectura a la Memòria de l’Alcaldia, 
en relació amb el pressupost de l’Ajuntament i en compliment del que disposa l’art. 18.1.a 
del RD 500/1990, de 20 d’abril, la següent 
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“MEMÒRIA 

A) ESTAT COMPARATIU AMB EL PRESSUPOST DE 2016 

Import pressupost 2014 Import pressupost 2016 Variació 

10.647.370,00 11.571.676,20  924.306,20 8,68% 

 
Estimem oportú, abans d’entrar en l’anàlisi del pressupost, efectuar algunes consideracions: 

1. Es perd l’estalvi corrent (excés d’ingressos ordinaris sobre despeses d’igual caire) per 
finançar inversions, per un import de -259.070 €, a causa d’haver d’assumir els interessos 
d’una sentència del 2013 per una expropiació de terrenys (435.000 €). Sense aquest 
impacte, l’estalvi corrent hauria abastat un import positiu de 175.930 €, que hauria permès 
finançar amb recursos propis més inversions (al menys les de caràcter ordinari i/o 
repetitiu).  

2. Es preveu la concertació de dos préstecs a llarg termini d’1.452.474,20 euros, 
conseqüència d’haver de fer front a la Sentència del Tribunal Suprem de 10 de juny de 
2015 que declara que no procedeix la cassació i estima la Sentència del TSJ de 
Catalunya de 6 de juny de 2013 que imposava a l’Ajuntament l’obligació de pagar 
1.017.474,20 euros més interessos. 

3. Un 63% del pressupost correspon a despesa a la que l’Ajuntament ha de fer front 
obligatòriament. Són més de 7 milions d’euros que s’han de destinar a despeses de 
personal, al cost dels grans contractes i al pagament de la Sentència per l’expropiació del 
solar del c/ Pare Claret. 

4. S’ha racionalitzat el pressupost redistribuint i concentrant la despesa per guanyar en 
eficiència i eficàcia en la gestió i, al mateix temps, permetent la licitació i contractació 
centralitzada de serveis i despeses comunes. 

5. S’ha prioritzat la despesa social i la d’aquells programes que tenen una major incidència 
en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Montgat. Especialment cal destacar el 
programa d’Assistència Social Primària, amb una dotació global de 590.952 € i un 
increment del 31,9%,  

1) INGRESSOS 

A fi d’efectuar una comparació en termes homogenis, hem de diferenciar els ingressos en relació 
amb la seva naturalesa ordinària o extraordinària. D’això en resulta el següent estat comparatiu: 
 

INGRESSOS 2014 2016 VARIACIÓ 

a) Ingressos ordinaris (capítols 1r a 
5, sense contribucions 
especials/quotes d'urbanit.) 

 

10.051.320 10.119.202,00 67.882,00 0,68% 

b) Ingressos extraordinaris:     

1. Finalistes:     

Contrib. especials/quotes 
d'urbanització 

0 
 0   

Transferències de capital (cap. 
7) 

          
671.155 

0 -671.155,00 
 

-100,00% 

Préstecs (cap. 9) 0 
 

1.452.474,20 1.452.474,2
0 

100,00% 
 2. Semifinalistes:     

Venda de patrimoni (cap. 6) 0 0   

3. No finalistes: (cap. 8) 45.000 0 -45.000,00 -100,00% 
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INGRESSOS 2014 2016 VARIACIÓ 

Total ingressos extraordinaris 
(1+2+3) 

716.155 1.452.474,20 
 

736.319,20 102,82%
% TOTAL INGRESSOS (a + b) 10.767.475,

00 
11.571.676,20 

 
804.201,20 7,47%6 

%   

2) DESPESES       
 

DESPESES 2014 
 

2016 VARIACIÓ 

a) Despeses ordinàries (capítols 1 a 5, i 9) 9.574.194,00 10.463.062,0
0 

888.868,00 9,28% 

b) Despeses extraordinàries (capítols 6, 7 
i 8) 

1.073.176,00 1.108.614,20 35.438,20 3,30% 

TOTAL DESPESES (a + b) 10.647.370,00 11.571.676,20 924.306,20 8,68% 

El finançament de les inversions (cap. 6) i transferències de capital (cap.7) ha estat el següent: 

a) Total inversions (capítols 6 i 7) 1.028.176,00 1.108.614,20 80.438,20 7,82% 

b) Finançament:   0,00  

- Ingressos ordinaris 357.021,00 91.140,00 -265.881,00 -74,47% 

- Ingressos extraordinaris 671.155,00 1.017.474,20 346.319,20 51,60% 

Total cobertura  1.028.176,00 1.108.614,20 80.438,20 7,82% 

 

B) ESTAT D’INGRESSOS 
 

1) Ingressos ordinaris (Capítols 1 a 5, excepte contribucions especials/quotes d'urbanització) 
 
Les modificacions més importants (més de 100.000 €), respecte de les previsions de l’exercici 
anterior, són les següents: 
 

Subconcepte 
Pressupostari Variació Concepte i explicació 

113.00 -274.400 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana: adaptació a 
la previsió de liquidació 2015. 

116.00 150.000 Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana: adaptació a la previsió de liquidació 2015. 

290.00 -393.000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: adaptació a 
situació econòmica del mercat immobiliari. 

321.00 -135.000 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques: adaptació a 
situació econòmica del mercat immobiliari. 

391.20 130.000 Multes per infracció de l’Ordenança de Circulació: adaptació a la 
previsió de liquidació 2015. 

420.00 157.820 
Participació en els tributs de l’Estat: previsió que comprèn la 
previsió de les entregues a compte, minorades per devolució PIE 
2009 i 2013. 

551.01 -100.000 Cànon explotació cementiri. 

552.01 330.000 Dret superfície Escola Hamelin. 
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2) Ingressos extraordinaris (capítol 6, 7 i 9) 

Els ingressos extraordinaris previstos en el capítol 7 (transferències de capital) són els que figuren 
explicitats en l’annex d’inversions, document integrant de l’expedient del pressupost, com a font de 
finançament d’aquestes inversions. No hi ha inicialment cap previsió d’ingrés per aquest concepte. 

Respecte del Capítol 9 Passius Financers, es preveu la concertació de dos préstecs a llarg termini 
d’1.452.474,20 euros. 

C) ESTAT DE DESPESES 
 
A grans trets, l’explicació de les variacions fonamentals és la següent: 

L’augment del capítol 1 (despeses de personal)‚ és de 104.483,16 €. (3,16%). L’increment es 
produeix bàsicament  per l’augment d’un 1% de les retribucions del personal (Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2016) i per la creació de la plaça de director de serveis.  

Respecte del capítol 2, destinat a despeses corrents en béns i serveis, experimenta un increment 
de 375.611,84 € (7,40%), degut a la correcta pressupostació dels contractes i les concessions 
vigents. 

− Territori i sostenibilitat 

L’àrea de Territori i Sostenibilitat és la que gestiona major despesa. De la qual 2.997.000 € es 
destinen a béns i serveis. D’aquests, un 81 % correspon a despesa compromesa derivada dels 
contractes d’enllumenat, recollida, eliminació i tractament de residus, neteja i manteniment de la 
via pública i de parcs i jardins. 

Pel que fa als diferents programes que gestiona l’àrea de Territori i Sostenibilitat aquests s’han 
dotat dels recursos suficients per mantenir l’actual nivell de qualitat del servei. Així mateix, s’han 
incrementat els programes d’Administració General d’Urbanisme i Habitatge i el de 
Clavegueram. El primer per fer front a la despesa derivada de la sentència per l’expropiació 
d’uns terrenys esmentada anteriorment i el segon per a incorporar millores en el servei de 
manteniment preventiu i correctiu del clavegueram. 

− Serveis a les persones 

Aquesta àrea gestiona els programes d’Acció Social, Ensenyament, Joventut, Cultura i Esports. 
De tots aquets el programa d’Assistència Social Primària amb una dotació de 296.152 € pel que 
fa al capítol de béns i serveis és el més rellevant. Tanmateix cal observar aquests recursos es 
complementen amb una dotació de 294.800 € assignada al capítol 4 en concepte d’ajuts 
individualitzats  

 Pel que fa als programes en matèria d’Ensenyament, dir que s’han incrementat un 20,9%, la 
qual cosa ha fet possible desenvolupar nous projectes com ara les ajudes a projectes educatius 
dels centres, o les beques per a treballs de recerca. 

La dotació pressupostària assignada als programes de Joventut i de Cultura i Festes es manté 
respecte la d’exercicis anteriors. El lleuger percentatge de reducció, inferior a 1%, respecte 
l’exercici anterior és el resultat de la redistribució i centralització de despeses comunes de 
funcionament general dels serveis municipals. 

Amb els programes d’esports es completa el pressupost d’aquesta àrea. Aquests programes, 
amb un increment mitjà del 15,63%, mantenen el nivell de despesa amb l’excepció de la partida 
pressupostària destinada a les subvencions a entitats esportives, la qual cosa permetrà 
replantejar el projecte de subvencions i, al mateix temps, ampliar les entitats beneficiàries. 

− Desenvolupament Local 

Amb un increment del 8,29% el programa central d’aquesta àrea és el de Foment de 
l’Ocupació. Val a dir que aquest programa es complementarà durant l’exercici amb les 
aportacions d’altres administracions amb competències en aquesta matèria. 
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− Govern i Ciutadania 

Els principals programes de despesa de l’àrea de Govern i Ciutadania són, d’una banda, el 
d’Administració General i, d’un altra, el conjunt de programes de serveis econòmics que afecten 
principalment els capítols 3 i 9. 

Al respecte destacar que l’increment del 29,4  % del programa d’Administració General és 
resultat de la centralització de les despeses de funcionament general que, com ja s’ha apuntat 
anteriorment, s’ha efectuat amb l’objecte de fer una licitació agregada i millorar-ne la gestió i el 
control. 

Pel que fa al capítol 3 (despeses financeres), que inclou comissions i interessos per préstecs i 
operacions de tresoreria, experimenta un increment de 463.150€ (12.027,89%), com a 
conseqüència del compliment de la sentència del 2013, sobre el qual es calculen els interessos, i 
de les noves operacions d’endeutament que s’hauran de concertar per poder fer-li front.  

Respecte del capítol 9 (passius financers) referit a les amortitzacions per préstecs concertats, 
experimenta una minoració de 102.260 €.  

Amb relació al capítol 4 (transferències corrents), experimenta un increment de 47.883 € (4,76%), 
però cal tenir en compte que com a conseqüència de la voluntat política de fomentar i promocionar 
l’activitat de les entitats esportives municipals (+33.000 euros).   

Les inversions (capítol 6) estan suficientment recollides a nivell individual, juntament amb el seu 
finançament, a l’annex d’inversions, document integrant de l’expedient del pressupost. L’import 
d’aquest  capítol (1.108.614,20 €) representa un augment de 80.438,20 € (7,82%).  

Per acabar, explicar que seguint l’informe de l’interventor, dir que les principals conclusions 
derivades de la revisió del projecte de Pressupost per l’exercici 2016 són: 

L’estat de despeses reflexa de forma general les dotacions pressupostàries necessàries per fer 
front les despeses obligatòries i preferents de l’Ajuntament i la societat municipal, així com el 
meritament dels contractes adjudicats i la càrrega financera dels crèdits projectats.  

El projecte de Pressupost consolidat de l’exercici 2016 s’aprova en superàvit per import de 
8.590,00 euros, donant compliment al que disposa el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.”  

La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu la memòria de fet que ha presentat l'Alcaldessa és 
suficientment detallada i concreta i explica els termes més rellevants del pressupost, per 
lo tant intentaré complementar-la amb alguns aspectes. Principalment una mica centrar-
nos amb els objectius i els aspectes que ha condicionat a l'hora l'elaboració del 
pressupost. En primer lloc un que és evident, que és garantir el compliment de les 
obligacions compromeses per l'Ajuntament i poder fer front al que són les obligacions 
legals i els contractes vigents i aquelles despeses de caire obligatori. Tota aquella 
despesa en definitiva que està compromesa i és obligatòria assumir. En segon lloc un 
altre aspecte important però no menys rellevant és garantir la continuïtat dels serveis 
municipals dotant-los de recursos tot i que amb ombres i diverses aspectes durant aquest 
procés la Llei de Racionalització i Sostenibilitat, l'anomenada LRSAL, ha limitat i ha posat 
en qüestió diversos serveis municipals; l'ajuntament no només la nostra sinó la gran 
majoria d'ajuntaments municipals municipis en general esta compromesa amb els serveis 
que es presta a la ciutadania i aposta per continuar garantint i prestar aquests serveis per 
lo tant l'ajuntament ha continuat amb partides pressupostaries encara que poguessin ser 
condicionades però segons la línea general  també amb molts de les entitats locals. El 
tercer objectiu però per nosaltres primordial per part de tot l'equip de govern ha estat la 
voluntat de prioritzar la inversió social,com ja ha dit l'Alcaldessa els problemes 
d’assistència social primària o d'ensenyament en son un clar referent d'aquesta voluntat. 
Finalment un quart objectiu però no menys important és més de caràcter tècnic que és la 
reestructuració d'uns àmbits del pressupost que és una racionalització d'alguns conceptes 
una redistribució d'alguns conceptes una redistribució de la despesa per millorar encara 



   
Ajuntament de Montgat 

 
18 

 

més la gestió i el control i avaluació del pressupost  i també permetre impulsar processos 
de licitació sobre aquestes tasques. Estem parlant de temes molt diversos: des de serveis 
de missatgeria als serveis de despeses comunes com pot ser impressions diversitat de 
temes puntuals, quotidians però que cal una política genèrica  i a més a més simplificar el 
que és el procés de licitació i no fraccionar contractes com de manera normal s'havia anat 
fent perquè faltava aquesta visió global; tot i que val a dir que aquesta tasca ja s'havia 
iniciat en l'anterior mandat en alguns aspectes però encara hi havia molt de marge de 
millora i és amb el que hem volgut aprofundir. Un altre aspecte a destacar és el procés 
que hem endegat aquest any per lo que és la elaboració i presentació del que ha estat 
l'avantprojecte de pressupost ja que per primera vegada es va plantejar fer i es va 
celebrar en aquesta mateixa sala una audiència pública per presentar a la ciutadania el 
projecte de pressupost. Di també que abans de les festes de Nadal es va concertar 
reunions amb els diferents representants dels grups municipals en la comissió Informativa 
de l'Àrea Econòmica, que son els que dictaminen els temes que s’eleven al Ple 
d'aquestes matèries i on es va informar exhaustivament i es va lliurar amb els 
representants que van tenir la possibilitat d'assistir a aquestes reunions l'avantprojecte de 
pressupost que pràcticament és el que s'ha elevat com a projecte avui en el Ple. 
Assenyalar també que conjuntament amb el pressupost com ha comentat quan ha parlat 
del capítol I la Sra. Alcaldessa s'aprova cada any la plantilla i la relació de llocs de treball  
que la principal modificació respecte l'exercici anterior és l'adequació de les places 
previstes a la plantilla de personal eventual a la normativa vigent. Amb els pressupostos 
anteriors aquestes places de personal eventual lo dit col·loquialment el personal de 
confiança política estaven definides tres places quan la legislació vigent els limitadors i els 
conceptes no estaven clars ni s'ajustaven al que la Llei determina com a funcions en 
aquests llocs en definitiva. Això representa a la pràctica que el lloc de gerent que definia a 
la plantilla com a eventual o de confiança política ha passat a ser un lloc de directiu 
professional d'acord amb el que estableix l'estatut basis dels empleats públics. Per acabar 
dir que conseqüents amb el compromís de tot l'equip de govern lo que és la transparència 
i la millora de la qualitat democràtica progressivament s'aniran adoptant mesures per 
permetre que la ciutadania pugui fer el seguiment de l'execució del pressupost així com el 
destí de la despesa; més enllà de tot el que ens marca la Llei de Transparència i el dret 
que tenen els regidors a l'accés a la informació pública amb l'aprovació de la Llei de 
Transparència aquests tres també s'han obert a la ciutadania i seguirem treballant només 
amb la part que les properes setmanes i de manera progressiva conforme anem adaptant 
els nostres sistemes de treball de manera que ho facin possible s'aniran publicant accés 
públic sinó que també s'anirà  planificant periòdicament sessions i audiències públiques 
de rendiment de comptes i de presentació dels diversos projectes. Una mica resumir el 
que ens ha condicionat però també el que volem que sigui el pressupost; treballar 
contínuament tot procés té les seves complicacions, tot canvi, la implicació de temes com 
la transparència, el treball col·laboratiu no és fàcil, és complexa, tothom ha de trobar el 
seu encaix i així treballarem perquè progressivament sigui i tothom pugui col·laborar i que 
les forces que lamentablement no ha pogut participar en aquest procés previ i informatiu 
doncs a les properes ocasions doncs tinguin el seu espai i les seves agendes els hi 
permetin incorporar-se i també poder fer les seves aportacions que tot i que sigui 
responsabilitat de l'equip de govern és bo que siguin col·laboratives i participades per 
tothom i desprès lògicament cadascú pren les seves decisions, faltaria més no. Però 
aquesta és la voluntat de treball que continuem treballant perquè sigui més fluida 
possible.         
 
El Sr. Abad (MES) diu encara que la nostra veu a l'hora d'elaborar el pressupost ha estat 
de poca incidència podríem fer nostres varies explicacions al mateix tal com dèiem en el 
nostre programa electoral. Vista l'estructura pressupostària ens costa poder comparar 
amb l'exercici anterior, malgrat estem molt agraïts de les explicacions rebudes per 
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l'equipo de govern. L'augment en les partides d'urbanisme, serveis territorials i 
sostenibilitat en grans trets són els que porten el manteniment de la via pública i aixó fa 
que el dia a dia de la gent del poble sigui el més interessant. Destaquem de forma clara 
l'augment amb el tema del clavegueram; casi bé és el doble. En aquí volíem fer esment ja 
que la gent del carrer del Mar i la gent de la Riera d'en Font, pateixen i patim inundacions. 
Estarem molt al tanto en l'aplicació d'aquest pressupost. També ens complau la 
contractació d'un coordinador de serveis amb una dotació pressupostaria de més o 
menys 40.000€. Nosaltres entenem la necessitat d'aquesta contractació perquè creiem 
que ha de ser de la durada de la legislatura; i entenem que ha de ser seguint els criteris 
d'igualtat, mèrit i capacitat; aquesta figura també entenem que ha de ser el pont per posar 
en marxa i coordinar les decisions polítiques i el treball dels nostres empleats.  
 
En parcs i jardins també veiem un augment i ens agrada però volem remarcar que el parc 
més antic de Montgat i dic més antic amb tota l'extensió de la paraula, és el més antic 
perquè és el més deixat i el més descuidat; és el Parc de la Riera d'en Font. Estem 
assabentats que per fer un projecte d'un parc municipal ho fa l'Àrea Metropolitana i no té 
cost a les arques municipals. Volem ja un projecte pel Parc de la Riera d'en Font. També 
volem en aquest cas que es contempli les baixades d’aigües dels terrenys adjacents 
perquè sinó no servirà de res que arreglem el parc. També volem remarcar que aquest 
pressupost tingui en compte que els parcs que depenen de l'Àrea Metropolitana tenen 
una incidència de qualitat, que el Parc de les Bateries i el Parc de la Riera d'en Font 
comptin també amb aquest grau de qualitat. Ens agrada remarcar que tenim crec que 
onze parcs municipals i en cap hi ha cap element per persones amb problemes de 
mobilitat. Remarco: en cap hi ha cap element per persones amb problemes de mobilitat 
reduïda. I també voldríem dir que seria interessant pensar amb la gent gran que cada dia 
som més i també volem disfrutar dels nostres parcs.  
 
En la partida d'esports també compartim l'augment pressupostari però ens aportar 
consideracions ja que les entitats que no precisen d'instal·lacions municipals estan poc 
considerades; l'actual estructura reben subvencions les entitats que fan servir les 
instal·lacions municipals. El que ens agradaria que poguéssim destinar els recursos a 
totes les entitats grups i espais que fan i practiquen l'esport.  Recolzem de forma clara a 
les entitat existents és mereixen tot el nostre recolzament però també hauríem de pensar 
amb tots els demes. També volíem fer esment de que en els moments en que ens trobem 
hi ha gent amb pocs recursos econòmics i igual seria interessant pensar amb algun tipus 
de beca / ajut pel tema del lleure i l'esport.    
 
A l'apartat destinat a l'acció social remarquem necessari de dotar dels mitjans necessaris 
en el moment en que vivim i valorem positivament l'augment de recursos en aquest 
capítol.    
 
En ensenyament i joventut tots els recursos sempre són pocs. Valorem també l'increment 
destinat en aquesta partida. Entenem el traspàs d'ensenyament a serveis socials i tal com 
hem comentat abans que la situació actual cal obrir portes a les necessitats que avui 
també tenen gent de la que es diu la classe mitjana. Que no ho sembla però tothom té 
moltes dificultats.  
 
Ara si em permeteu com no parlar de les festes populars. Per nosaltres i  per mi en 
particular  he estat, estic i estaré participant actiu; ja que crec i creiem que donen vida, 
participació i integració i fan gaudir de la vida del poble. Remarcar que valorem la 
consideració de Montgat 1705 acte que ens dóna notorietat, cohesió entre barris bon 
rotllo i orgull de poble. Gaudim de la mateixa aportem presencia i notorietat en el nostre 
entorn i en el nostre país. Important també l'augment a les partides destinades a ocupació 
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i promoció turística de molta importància en els moments en que vivim. I per anar acabant 
no seria de ben nascut a qui si us plau i d'una (vegada) per totes la rehabilitació de la font 
de la Plaça Sant Joan. Per tot això i per moltes coses més expressades en aquest 
pressupost d'haver estat confeccionat pel meu grup tindria segur varies divergències, 
encara que també coincidiríem en moltes coses. Comptant amb el seu compromís polític, 
la seva esperada capacitat de gestió el treball dels tècnics i dels empleats del nostre 
Ajuntament, Montgat espera que això vagi endavant. Gràcies. Vull manifestar que el 
nostre vot serà l'abstenció.      
 
El Sr. Pablos (C's), diu primero agradecer a la Sra. Ribot,  la atención y el tiempo que nos 
dedico para explicar el presupuesto que fue mucho tiempo, fueron varias horas y es de 
agradecer y espero que la pauta no se quede allí sino que sea algo cotidiano. Dicho esto 
que es de ley agradecerlo, Sra. Funtané los números que ha hecho está muy bien el 
Presupuesto de ahora es de once millones quinientos y pico mil euros que comparados 
con los del 2014-2015, que estaban prorrogados eran de diez millones y pico pero ese 
incremento del 8% no lo veo; yo veo una recesión de un 4 y pico %; porque si al 
presupuesto le quitamos el millón y medio de euros de la expropiación del terreno nos 
quedamos con un presupuesto de diez millones  que comparado con el 2014-15 eran 
diez millones y medio; entonces no veo ese crecimiento. Era una puntualización. El resto 
de todo lo que es el Presupuesto una vez que lo hemos estudiado con los datos que 
tenemos, lástima que nos falta mucha información para poder una valoración más 
exhaustiva i más detallada, lo vemos bien; evidentemente como nuestro compañero Sr. 
Abad agradecemos y estamos contentos que se haya subido  todas las partidas que son 
de subvenciones tanto como las que son de dedicación a parques y jardines, educación, 
todo lo que sea servicios sociales, evidentemente siempre estaremos contentos que 
estos presupuestos suban. También agradecer a las entidades que imagino que nos 
prestan el dinero Diputación, Área Metropolitana, que esperamos que no aflojen nunca, y 
podamos seguir haciéndolo con lo cual en esa postura estamos perfectamente bien. Sólo 
para resumirlo y no hacerlo muy largo, creemos que son unos presupuestos que en un 
principio tal y como están podrían ser aprobados perfectamente pero nosotros tenemos 
una problemática que primero no tenemos una ejecución del 2015 ni el 2014 ni 2013, no 
sabemos si realmente basándonos en los anteriores estos presupuestos tienen una base 
lógicas la cantidad de dinero que se va a gastar o se prevé gastar es justificativa puesto 
que no sabemos lo ejecutado anteriormente, entonces allí estamos un poco cojos en 
opinión y después dos puntos primordiales: un importe de 1.115€ que ya saben ustedes 
que no estamos desacuerdo que se aplique; que ya saben ustedes que pensamos que no 
debería estar aquí, que debería estar o salir del bolsillo de los concejales que valoren esa 
situación. Y el otro punto que nos da bastante miedo es el millón de euros de multas. 
Nosotros pensamos que un ingreso de multas debería de ser unos ingresos 
extraordinarios con lo cual habría de ir como bien a un remanente para posibles 
emergencias. Aquí estamos viendo que el presupuesto está bastante coherente, bastante 
bien, estamos contentos con él, pero vemos que como la gente sea muy cívica y no 
tengamos ese millón de euros de multa no se podrá cubrir el presupuesto. Y no quisiera 
yo que dentro de tres meses a la Policía se le azuce para que ponga multas porque hace 
falta ese millón de euros para cubrir el presupuesto. Espero que no pase. Pero por 
desgracia sabemos que hay muchos municipios que lo hacen; y les obliga y les exige 
unas tasas a los policías, un cupo de multas; sabemos que existe. Dicen que es leyenda 
urbana, pero no sabemos que existe y es verídico, esperemos que aquí no pase; porque 
vemos desmesurado ese millón de euros cuando precisamente el presupuesto de 2014-
15 era de ocho cientos y pico mil euros. La norma y la pauta es que cuando pones un 
sistema sancionador como pueden ser los más descarados, los más destacados que 
tenemos aquí en Montgat que es la grabación del semáforo de las Mallorquinas y el radar 
de 50 es que nos solamente los propios Montgatinos que en seguida la primera multa 
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aprendemos y ya no repetimos con lo cual, sino incluso todas las personas que pasan por 
aquí que muchas veces suelen ser las mismas que circunvalan porque van a trabajar a 
Barcelona o van a trabajar a la zona del Maresme también aprenden y lo normal es que 
las multas vayan en recesión año tras año. Me consta porque en su momento cuando se 
puso el semáforo y hubo la complicación y la manifestación famosa cuando estaba de 
Alcalde el Sr. Francesc pedí la información y por meses desde que se puso la grabación 
de video del semáforo de enfrente la Estación y el primer mes las  multas me parecen 
que fueron 1.900 y pico multas el primer mes pero en el doceavo mes ya eran trescientas 
y pico multas. Esa tendencia es lógica; entonces lo que no entiendo es ampliar el ingreso 
en multas y lo vemos peligroso porque yo hubiese preferido que eso fuese un extra; 
sabemos que las multas existen que la gente es incívica por desgracia lo es o por suerte 
para las arcas del ayuntamiento; sabemos que lo es y tiene que estar pero hubiésemos 
preferido que fuese más un extraordinario; es que tal y como está puesto en el 
presupuesto vemos que es un necesario. Y si no se cumple ese millón vamos a cojear en 
un montón de sitios. Igual habrá subvenciones que no se podrán dar o no sé. Esa es la 
situación; con lo cual como esa postura no la vemos y a pesar de agradecer la atención 
de la Sra. Ribot, como tampoco en su momento se nos ha llamado para  hacer ni siquiera 
una mínima pequeña aportación también un poco adelantamos que nuestra postura será 
de abstención.    
 
El Sr. Garcia (CiU), diu Sra. Alcaldessa, intentaré ser breu però no li prometo res, perquè 
tinc bastanta cosa i la veritat és que, bé, a veure com, a veure si té la capacitat de 
contextualitzar tot el que el meu grup ha obtingut de l'estudi d'aquests pressupostos. 
Primer dir-li que dividirem la nostra intervenció amb la valoració del pressupost primer 
estudiant la forma i després el fons. Amb la forma li haig de dir que tots els grups 
municipals en presència, no en aquest Ajuntament, sinó en tots els ajuntaments, designen 
als seus portaveus; també designen els seus representants a les comissions informatives, 
als òrgans supramunicipals, etc. Convergència i Unió a Montgat, cinc Regidors a Montgat 
la força més votada, també ho ha fet i ha designat igual que tots vostès  a un Regidor 
doncs tots de comú acord, cada Regidor és el que assisteix a les comissions informatives, 
etc. Comissions informatives d'assumptes que van al Ple. Quan vostès diuen que el 21 de 
desembre van iniciar i van convidar els partits a participar i a explicar els pressupostos, bé 
a participar en la confecció ja estic segur que no, perquè els altres partits comparteixen 
amb nosaltres que no hem sigut convidats en una taula de treball a la creació dels 
pressupostos però si que els van convidar o ens van convidar a l'explicació. Bé jo li haig 
de dir que en el cas del MES possiblement si perquè el Sr. Regidor també és el portaveu. 
En el cas de Ciutadans, segurament si també perquè el portaveu el Sr. Pablos; en el cas 
de Convergència i Unió fins ara no és la Sra. Ribot qui ha de decidir qui és el portaveu 
encara podem decidir-ho nosaltres i a mi no me s'ha convidat. Per tant és cert que va 
convidar vostè el Regidor que assisteix de forma delegada per Convergència i Unió a la 
Comissió Informativa d'assumptes que van al Ple de serveis econòmics. Però és que 
vostè no convidava a un Regidor per informar-lo d'un assumpte que anava al Ple. Vostè 
convidava  a un grup municipal per explicar en profunditat els seus pressupostos. Per tant 
dit això i sabent que quan finalment quan ens va convidar formalment amb un correu que 
jo vaig rebre oferint diferents opcions, sabent que dos o tres dies després es celebrava 
aquí en aquesta mateixa sala una audiència pública on presentaven vostès els 
pressupostos entendrà que la posició i el que interpreta el meu grup és que no els importa 
absolutament res la nostra opinió. Per tant no hem sigut formalment convidats com a grup 
municipal i no acceptem que sigui convidat per whatssapp ni amb una trucada telefònica 
ni verbalment un Regidor, sinó que vostès si volen que el nostre grup participi de la 
confecció si més no, de l'explicació dels pressupostos, escolti'm per properes ocasions jo 
li recomano que ho faci formalment, en la figura, si vol convidar als cinc regidors o com a 
mínim sinó, si més no a la figura del portaveu del grup municipal, que no serà escollit per 
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la Sra. Ribot, que amb el seu permís l'escollirem nosaltres. Per tant amb el primer punt de 
les formes un no amb tranquil·litat. No segurs de que no. I un desig de que millorin les 
formes. Ara entrem amb el fons i amb la presentació del pressupost; serè esquemàtic, no 
mencionaré xifrés perquè la veritat és que és molt espès i un s'ha n'adona quan està 
escoltant, no?. Bé, primer la salut de l'Ajuntament; portem diferents plens escoltant que si 
hi ha factures que si tal, que si qual, i nosaltres ens hem preocupat perquè hi ha hagut un 
moment que pensàvem i així li vaig expressar em sorprèn que vostès que alaben i han 
alabat i han parlat molt bé de la gestió econòmica de la legislatura anterior, intuïa, potser 
m'equivoco, eh? intuïa jo que s'estava posant en qüestió la salut de l'Ajuntament o si 
s'havien pagat les coses o no, no sé sonava a algo que no ens agrada. Hi ha algun 
Regidor d'algun grup minoritari que forma part del seu govern Sra. Alcaldessa que encara 
amb les reunions dins de casa es permet explicar que si el Sr. Garcia va comprar un 
columpi sense partida; jo les coses que, sincerament onze milions d'euros penso que 
hem de ser més seriosos. Li dic: de l'estudi de presentació del pressupost i anem per 
feina. Informe de la Intervenció Municipal: primer dir que dos separates pressupost de 
l'Ajuntament i pressupost de Platges. El pressupost de Platges que com a representant 
del meu grup Platges de Montgat vaig votar abstenció i desprès els hi vaig enviar un 
correu a tots dient que era una abstenció però que els hi cridava punt d'atenció i demanar 
prudència amb l'adquisició de mòduls; o sigui era una abstenció però no gratuïta; una 
abstenció però cuidado que no estem d'acord amb la presentació que ens ha fet de 
Platges. Informe del Interventor: Estabilitat pressupostaria de l'Ajuntament, correcte. Nivell 
de deute de l'Ajuntament, correcte. Compleix aquests dos indicadors que són importants. 
I un superàvit de 700.340€; i els dos indicadors d'estabilitat pressupostaria i nivell 
d'endeutament que l'Ajuntament té la capacitat i compleix a mi d'entrada m'està dient que 
la salut econòmica de l'Ajuntament és correcta. Una altra cosa és la salut de la tramitació 
que fan els òrgans, els departaments de l'Ajuntament, de les factures, etc, etc... que 
d'això entre tots ens hem d'ajudar perquè l'Ajuntament millori, gestioni millor, es paguin 
als proveïdors amb els dies; però parlem de la salut de l'Ajuntament, de la salut 
econòmica; i a dia d'avui aquest informe d'entrada m'està dient que és bona. Anem al 
pressupost que vostès presenten. Presenten un pressupost sense inversions; per tant un 
pressupost capat, si m'ho permeten, d'intencionalitat política; si que hi ha algunes partides 
que la tenen, com la de Serveis a les Persones; és una partida que si la presenten sola 
els hi aprovem. Estem totalment d'acord. S'ha de dir que tenen ajuda d’òrgans de fora; o 
sigui no tot és vocació política d'aquest equip, que segur que si, eh?, sinó que també 
tenen unes ajudes que la que els hi acaba d'arribar de la Diputació de Barcelona que els 
hi ha premés dotar les partides com la d'ajuts individualitzats  que millora i farà bé a la 
gent de Montgat; nosaltres ho celebrem. Aquesta és una partida que farem una separata. 
La resta; només començar a estudiar aquest pressupost si comencem per l'àrea núm. 1 
Alcaldia home¡, a veure si passem d'un pressupost del 2015 de 223.201€ al 2016 un 
pressupost de 295.000€, home¡ tenen vostès un 32% d'increment amb la dotació 
econòmica de la bossa retributiva de l'equip de govern, de les indemnitzacions per 
assistències a Ple, que proposen un increment però s'ho poden quedar perquè cobrar 
76€ o 100€ ens és igual. Si podem ajudar a la societat renunciant pues ja ho faríem 
perquè 75€ no ens faran rics. Sra. Funtané, ens presenta vostè una àrea d'Alcaldia amb 
un increment del 32% de la bossa retributiva creen la figura o avalen la figura del gerent 
coordinador de serveis o com vostès li vulguin dir i fixis, que nosaltres no discutirem aquí 
l'adequació i si és correcta o no que el seu equip de govern tingui aquest increment 
salarial. No entrarem a discutir això; però si li discutirem que bona part del seu equip s'ha 
passat quatre anys critiquen els augments salarials dels polítics de Montgat; s'ha passat 
quatre anys negant la necessitat de contractar un gerent; s'ha passat quatre anys dient 
que nosaltres havíem de tenir una vocació i que havíem de treballar col·loquialment 
doncs per amor a l'art, i ara vostès, a la primera que poden canvien el discurs i ens 
proposen un increment del 32%  de la partida de remuneració dels càrrecs electes i equip 
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de govern de l'Ajuntament de Montgat. Home, entendran que com a primer missatge ja no 
ens agrada. Els polítics passen d'una bossa retributiva de 151.000€ a 177.000€; home¡ 
no està malament. Si comparem amb altres partides: foment de l'ocupació; un increment 
del 8%; 8'29%, alguna trampa; algun error material, en ensenyament és detecta un error 
material d'entrada que modifica considerablement  l'increment que vostès presenten; però 
a més a més és que si agafem la taula d'ensenyament  de l'àrea de secció 22 servei 
d'educació joventut i anem analitzant totes les partides que incrementen, home¡ vostès 
només estan incrementant, no incrementen un 22% com estant anunciant un 22'8%; 
vostès l'augment efectiu perquè aquí hi ha molt de salari, seguretat social i demés; 
l'augment efectiu que fan vostès si descompte aquest error material que hem detectat és 
només del 7%. O sigui, vamos a ver, ens presenta un pressupost amb un augment  de les 
partides de la bossa retributiva òrgans de govern del 32% amb la creació d'una figura que 
fins ara era negada, absolutament vetada per vostès; vetada per vostès; ara ja no. Un 
32%, però en ensenyament un 7%; no es parla de l'escola oficial d'idiomes,ni res; això ha 
quedat en l’oblit. Foment de l'ocupació un 8%; parcs i jardins un 66%; ja però nosaltres 
creiem fer més amb menys. Per tant tampoc ens agrada. M'agradaria una proposta i un 
programa de govern que ens porti a un increment adequat a donar més serveis. Però és 
que resulta que no estem veient més serveis i ens porten aquí una proposta d'augmentar 
la partida un 66%. En esports: anem a augmentar un 37.000 a les subvencions a les 
entitats no sigui que quedem malament i no ens votin. Miri, perdoni, jo sincerament. No a 
les formes; però també li reconec que potser és una mala interpretació que s'ha fet; jo no 
crec que hagi mala fe; però no s'ha actuat bé. No s'ha actuat bé, però segur que la 
propera ho faran millor i ens posarem d'acord; ojalà. No hi ha hagut mala fe però no ens 
han convocat; a mi no; al meu partit no; a un Regidor si. No a les formes; no al 
pressupost; celebrar que l'anterior regidor que portava el tema, que ha portat a 
l'Ajuntament fins ara en un estat que sembla ser té una salut econòmica adequada. No a 
un 32% d'increment dels seus salaris. No a la figura de contractació d'un gerent que 
vostès ha dit que no volien de cap de les maneres i que ens ha impedit dotar; no al canvi 
de paraula; prou té la gent ja d'escoltar coses i desprès que els polítics els enganyin; 
vostès no es van presentar a les eleccions municipals de Montgat, dient que 
s'incrementarien aquests diners; no es van presentar dient que contractarien a un gerent, 
i etc, etc.... I no un 32% de la part de la bossa retributiva comparada amb un 8%  de 
foment de l'ocupació amb un 7% d'increment en ensenyament que és irrisori, i etc, etc... 
Per tant el meu grup no s'abstindrà; el meu grup li diu un no, segur de no. Això per 
nosaltres és un pressupost per deixar-ho sobre de la taula i trobar-se amb l'oposició, 
trobar-se amb tots i amb els 17 regidors, intentar construir  entre tots un pressupost que 
ens agradi més a tots. Amb excepció de serveis a les persones. Aquesta part crec que hi 
ha un increment notori i l'hi agraeixo. La resta ho sento; jo li demanaria que ho deixi sobre 
la taula, que ho retiri i que per dignitat política no porti més pressupostos així, perquè és 
que no hi ha per on agafar-ho. 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu en tot cas si em permet volia dir-li al Sr. Abad, que 
el tema que vostès reivindiquen en quan a la Riera d'en Font és algo que ja està 
encaminat i per tant en tot cas breument ja rebran notícies sobre això que vostès 
demanava. A més a més també amb el tema del clavegueram. Per tant quan ho tinguem 
tot més treballat ja li comunicarem, no a vostè sol, sinó a tothom però evidentment li deia 
perquè vostè ha fet esment d'aquesta necessitat.    
 
En quant a la forma de la convocatòria, cadascú pot tenir la seva percepció de com és la 
forma adequada de poder convocar a la persona que representa a la Comissió 
Informativa. Hi ha diferents espais o diferents entitats que no és el portaveu el que està 
convocat sinó que es fa per Comissions Informatives i no hi ha en aquí res escrit 
conforme qui s'ha de convocar. Nosaltres hem cregut des de l'equip de govern en que es 
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convoca a les persones que pertanyen a aquella comissió informativa que poden venir 
perfectament acompanyats de la persona que ells considerin adequat i així és com s'ha 
actuat. En tot cas ara li passo la paraula a la Sra. Ribot. 
 
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu intentaré una mica donar respostes a tots; Sr. Abad, 
molts dels plantejaments que vostè ha fet de necessitats de projectes són els que estan 
treballant i és de les línies d'acció que es desprendran de l'execució del pressupost; 
l'Alcaldessa ja ho ha comentat amb el tema del clavegueram i en d'altres. En tot cas 
després quan acabi els companys podrien explicar alguns aspectes més amplis; alguns 
dels que vostè ha esmentat són temes d'inversions i amb els quals s’està treballant ara 
quan hi hagi tot el Pla d'inversions a nivell tant de Diputació com Àrea Metropolitana i 
demés; per lo tant estan encaminats molt en la línea que vostè esmenta.              
              
Sr. Dos Santos; quan vostè parlava del tema de les multes, tingui en compte que a l’hora 
d'establir el pressupost la Llei ens indica quin tipus d'actuacions, despeses, fonts 
d'ingressos s’han d’incloure i aquest és un del que esta tipificat; no podem fer altres 
interpretacions i crear altres conceptes; han d'anar al Pressupost i en un capítol 
determinat. Dir-li només que si bé la previsió de l'any 2014 i prorrogat al 2015 d'ingressos 
en conceptes de multes era de 870.000€ una mica la quantitat que vostè esmentava,els 
drets reals reconeguts a l'any 2014 van ser d'1.638.000€ i al 2015 ha estat inferior; però 
aquest inferior és relatiu és d'1.584.000€ els drets reconeguts. Amb això s'ha aplicat un 
principi bàsic quan fas el pressupost d'ingressos, la prudència absoluta. I hem limitat amb 
100.000€. També tenint en compte, perquè una part que aquí inclou totes les multes però 
també una part està condicionada per contracte perquè implica una part de despesa i això 
ha d'estar previst. Has de pressupostar els ingressos previstos reals que tens 
d’expectativa, perquè una part financen un contracte per lo tant un pressupost de 
despeses i l'has d'equilibrar perquè són percentuals. Per lo tant entenem que l'exercici  
que s'ha fet conjuntament amb els Serveis Tècnics i la Intervenció Municipal  a l'hora de 
fer les valoracions de les previsions d'ingressos, no nomes d'aquest sinó d'altres àmbits 
s'ha regit pel principi de prudència i és ajustat i assumible.  Una mica lligant, perquè igual 
vaig fent coses disperses, perquè tots han tocat alguns temes comuns i una mica per no 
focalitzar i demés i en tot cas després donaria la paraula als companys perquè puguin fer 
els apunts als temes que vostès específicament comentaven. Pressupost d'inversions:  
Ara bàsicament el pressupost d'inversions es reflecteix amb una despesa compromesa i 
certa que és l'expropiació que ve declarada per una sentència més una petita inversió de 
despesa amb funcionament del servei i que no es podia demorar per temes de gestió de 
sistemes de tractament d'informació. El projecte d'inversions tenint en compte que estem 
a l'inici del mandat i com bé saben encara que no ho tinguin en compte en aquí bé 
condicionat pels plans de finançament i d'inversions de les administracions 
supramunicipals.  Diputació amb les Meses de Concertació o l'Àrea Metropolitana. Fins 
que això no està definit, i en aquests moments s'està treballant tant pel que fa amb la 
Diputació i també s'està treballant els projectes que abans era l'Àrea Metropolitana i el 
seu projecte d'inversions del mandat que al principi serà pel voltant de l'estiu doncs 
llavors quan això sigui cert, tinguem subvencions i aportacions per projectes certs, llavors 
els podrem incorporar al pressupost; no abans. Una cosa està condicionada per l'altra. 
Per lo tant aquesta incorporació del pressupost d'inversions quan tinguem confirmats els 
projectes de mandat finançat per aquestes administracions s’incorporen.       
 
Abans comentàvem casos de partides concretes, que s'ha anat per les dues bandes, una 
amb un to una mica tendenciós que és amb el tema de les aportacions previstes en el 
programa d'esports. Mentres un partit ens reclama i una mica aquí doncs resposta que 
alinea una mica amb l'objectiu que hem tingut nosaltres quan hem fet el pressupost que 
és equiparar a totes les entitats esportives del poble perquè realment puguem aplicar una 
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política de promoció de l'esport, que és una mica el que vostè plantejava, Sr. Abad, 
aquest és el motiu perquè hi ha un increment perquè no podem canviar d'un model a un 
altre d'un dia per l'altre. Aquí hi ha hagut un model que facilitava l’accés i l’ús de les 
instal·lacions esportives i es modificava, però per contra no donava accés a la resta 
d'entitats. Aquest és un any de traspàs per lo tant s'ha de mantenir el model anterior i 
obrir una nova línea d'ajuts per realment desenvolupar; aquest és el motiu de l'increment 
d'esports. Clar, arribar a la conclusió que això ho fem per motius electoralistes; home¡ si 
m'ho digues l’últim any del mandat, evidentment no ho seria, però que fiques aquest 
argument; a vegades hi ha la facilitat de traslladar als demés el que un faria; no dic que 
sigui el seu cas; però a vegades hi ha aquesta tendència. Estem a principis del mandat; 
estem fent un canvi de model i aquest és el motiu d'aquest increment en les partides 
d'esports. Totes les entitats del poble han de tenir possibilitat d'accedir; actualment no era 
així fins ara. 
   
Alguns aspectes més: vostè s'ha centrat molt amb lo que és el pressupost de l'Àrea 
d'Alcaldia que és un pressupost que pràcticament la despesa que gestiona real és de 
funcionament, hi ha una part de retribucions que amb el punt posterior ja tractarem per lo 
tant no val la pena atendre’ns ara amb el debat a discutir, quan vostè està parlant d'un 
16%, estem parlant d'un increment de vint i pico mil euros, val, aquesta és la gran 
tragèdia, en tot cas amb el punt que hi ha després ja debatrem aquest tema i vostè es 
centra després amb la figura del Director de Serveis. A veure: la discrepància que pugui 
haver hagut anteriorment és un concepte de la figura; abans hem explicat o jo he fet 
esment que havia hagut un canvi de model; havia de definir una figura com eventual, 
persona de confiança política, aquí està definit una figura d'un directiu professional, amb 
unes finalitats més d'un perfil més tècnic. Amb una funció molt clara i amb uns objectius 
marcats de gestió alineada amb lo que és els canvis organitzatius i de funcionament i 
sobretot alineat amb tots els canvi que la legislació ens obliga a adoptar i en aquesta 
administració anem una mica retardats en el tema. Per lo tant entenem que és necessari 
per millorar i vertebrar millor el funcionament de l'organització per aportar un coneixement 
i una visió externa; a vegades les organitzacions es tanquen en elles mateixes i això fa 
que quedi una mica desencaixades del món a més a més en uns moments en que els 
canvis normatius, aplicacions directes per transposició directiva de serveis, directives 
europees, lleis de transparència, la nova llei de procediment administratiu, etc.. tot això te 
un impacte i és necessari i cal personal qualificat que el pugui desenvolupar i portar a 
terme. Vostè abans també ha posat en valor la situació financera de l'Ajuntament; fins ara 
nosaltres no hem qüestionat la situació financera de l'Ajuntament. Hem qüestionat el 
model de gestió; el que ens hem trobat. I en aquí hi hagut un abús reiterat de formes 
d'adjudicació directe, adjudicacions sense procediment, fraccionaments de contractes; el 
que ja vam explicar fa uns mesos i no ho tornaré a repetir. Una quantitat de factures pels 
motius que fossin; aixó hi era; tot aixó és el que hem estat qüestionant. L'incompliment de 
preceptes legals, la tramesa d'informació tant al Ministeri com a la Sindicatura de 
Comptes; hi ha documentació que ens estant reclamant que és de l'any 2013 i 2012, que 
no s'ha fet i no s'ha complimentat. Tot això és el que estem qüestionant. Els motius? els 
que siguin. Estem treballant per resoldre-ho, gestionant amb la mateixa gent el dia a dia, 
més tot allò que s'hauria d'haver fet. Temés com son l'obligació legal des de l'any 2007 de 
comunicar i informar al Ministeri el que és totes les subvencions que s'atorguen; siguin 
dineràries com no dineràries. L'obligació de comunicar els contractes tant al Ministeri com 
a la Generalitat. Tampoc s’està fent, ni s'ha fet en cap moment. La remissió de la 
informació trimestral periòdiques; quantitat de qüestions formals que a més a més posen 
en risc les finances de l'Ajuntament perquè el no compliment vol dir: paralització de les 
transferències de la PIE de la qual l'Ajuntament es finança amb un gran percentatge, de 
la qual hem tingut advertiment i també la paralització dels pagaments de les subvencions 
per part de la Generalitat. Tot això és el que li hem qüestionat fins ara, val?. Les finances? 
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estant equilibrades. També perquè molta part de la despesa d'inversió s'ha traspassat a 
les contractes. Per lo tant no hi ha deute financer amb els bancs; però està aplicada amb 
els contractes. Això també és endeutament. I això fa que els contractes tinguin quanties a 
vegades una mica elevades. I quan vostè diu amb alguns contractes en algunes partides 
l'increment, l'increment ve per la revisió de preus. Aquí estem comparant les dades amb 
les que hi havia al 2014 prorrogat al 2015. Durant aquest any hi hagut increments de 
revisions de preus i modificacions de contractes. Amb contractes d'aquests prou 
importants. Tot això genera un increment; no és que estem incrementant sinó que estem 
regularitzant i estem dotant la quantitat justa i necessària per assumir les ampliacions de 
contractes i les revisions de preus que han anat vencent o que venceran aquest any; per 
lo tant una gran part del pressupost és despesa obligada i compromesa degut a tot això.    
Per lo tant el que hem garantit és l'obligació que tenim d'assumir compromisos passats 
com administració pública i fer front a aquestes despeses. Evidentment quan vagin 
vencent tots aquests contractes ja treballarem per la gestió i per millorar i treballar al 
màxim perquè els resultats de les licitacions siguin els més factibles possibles en funció 
del Mercat i en funció d'ajustar, que haurem d'ajustar la qualitat dels serveis a les nostres 
necessitats a les nostres disponibilitats reals de pressupost i aquest treball es farà com 
farà amb el control del dia a dia, com s'està fent amb la despesa de control de supervisió, 
etc.... però que quedi clar que l'increment no és que ara en anem a gastar més si no que 
estem regularitzant i aplicant en pressupost allò que durant tot aquest temps es va 
aprovar amb els últims dos anys revisions de preus, ampliacions de contractes, algunes 
no consignades, val? tot això és el que s'està tirant endavant. Una mica per aclarir 
conceptes. Per aclarir una qüestió més que res perquè quan parlem de xifres i quan 
parlem de percentatges, els percentatges de vegades són una mica malèvols i a vegades 
en qüestions focalitzem l'atenció i dir per exemple que quan estem parlant de les 
despeses que gestiona l'Àrea d'Alcaldia més enllà de les retribucions dels càrrecs electes 
que desprès les comentem, igual que les assistències als òrgans de governs, que 
desprès les comentarem, nomes les enumeraré, perquè tinguem en compte; estem 
parlant com a partides de disposició que tindrà l'Alcaldia són: la formació de càrrec 
electes que es mante els 2.000€ que hi havia la legislatura passada o les assegurances 
dels càrrecs electes que són 1.500€; la mateixa quantitat que la legislatura passada i 
despeses de transport que de 350€ hem passat a 700€. Aquesta si, l'hem incrementat un 
100%, però clar 350€ 700€. Aquesta és la magnitud real efectiva. Ho dic perquè o 
globalitzem tot i aquesta és la despesa; perquè la despesa de funcionament està 
traspassada a les àrees gestores. Per lo tant focalitzem molt amb l'Àrea d'Alcaldia, però 
estem parlant d'aquestes despeses amb aquests destins que és la disposició que té 
l'Alcaldia per entomar i en definitiva lo que agafa és tot l'equip de govern; bàsicament és 
això.  I em deixava una cosa que no vull ometre que és l'altra part que aquí inclou com 
abans a apuntat el Sr. Dos Santos encara que s'hagi focalitzat només a una, tot lo que 
són les aportacions de l'Ajuntament de transferències d'altres administracions per valor de 
455.000€ que això s'equilibra pràcticament respecte l'any anterior i sí, l'Alcaldia hi ha una 
previsió d'aportacions a entitats d'Alcaldia en 800€ per actes puntuals que també es 
manté respecte l'exercici anterior. Per lo tant estem, és que a vegades em sembla que té 
una certa fixació que, segur que m'equivoco, eh¡ les percepcions sempre poden ser 
equivocades i no li dic que no, però és que a vegades tinc la percepció que hi ha una 
certa fixació quan hi han coses molt més interessant o de més interès de cara la 
ciutadania que una miqueta anar reflectint.  
 
Abans ha parlat de temes de via pública, d'espais verds; el Sr. Salguero en tot cas si els 
hi sembla.      
 
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu en todo caso yo voy a ser rápido y el tema a la pregunta 
del Sr. Abad de la Riera d'en Font y del Parque de las Baterías, si no le importa le 
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contestará mi compañera la Sra. Emma, pero si me gustaría hacer dos matizaciones muy 
rápidas; una es al comentario del Sr. García Arrocha y cuando ha hablado de un partido 
minoritario como si hacerle publicidad al PRE fuese eso algo, el PRE un partido que en su 
momento le permitió sacar adelante en la pasada legislatura dos presupuestos; pero este 
partido no va a cometer los errores que usted cometió; no va a cometer el error de no, 
pues recuerdo que el presupuesto del 2014 lo aprobamos con usted y el primer 
presupuesto del 2011 nos abstuvimos lo que le permitió también sacarlo adelante. Dicho 
esto, me refiero más que nada porque lo que no va ha hacer este partido es cometer los 
errores que usted cometió; yo aprendo la canción muy rápidamente; des del 
Departamento de la Sra. Laura se me dijo si usted quiere hace algo usted hace una 
reserva de crédito y después ejecutamos. Y yo me ciño a eso cosa que usted no hizo. 
Con respecto para no enfrascarme en temas que tampoco interesa mucho al personal 
pero sí que voy a decir que por ejemplo el tema del clavegueram nosotros vamos a coger 
el toro por los cuernos de un tema endémico que des de hace 39 años nadie ha querido 
coger y es el tema que a través del impuesto que viene reflejado en el recibo del agua 
hay una pequeña partida para clavegueram y demás. Hasta ahora lo que se venía 
haciendo pues mira cuando petaba pues íbamos haciendo actuaciones concretas y 
reparando; este año no sé si es que están viniendo todas las plagas a Montgat pero ha 
reventado por muchas sitios. Entonces vamos a destinar lo que por Ley tendríamos que 
haber hecho. Se va a ejecutar un contrato programa y se ha consignado una partida para 
empezar a trabajar en ese campo y poco a poco iremos solucionando el tema de 
clavegueram que es bastante antiguo en Montgat. En todo caso le paso la palabra a  la 
Sra. Emma. 
 
La Sra. Ros (ICV), diu, respecte el tema dels parcs, el que estem treballant des de l'equip 
de govern és per desenvolupar conceptes que donen un valor afegit als nostres parcs; 
Montgat té aquesta característica especifica; realment és molt ric en aquest patrimoni i a 
nivell de desenvolupar conceptes en valor afegit, ens referint tant pel la reivindicació del 
que és el Patrimoni Natural com també que pugin esdevenir un torn d'aprenentatge i en 
aquest sentit desenvolupar el Parc de la Riera d'en Font és una cosa a la que estem 
treballant des del primer moment. Perquè la idea és generar el que seria com una mena 
de concepte de Parc Fluvial adaptat a Riera. En aquest sentit ja tenim la conformitat de 
l'Agencia Catalana d'Aigües perquè si no, no podíem operar perquè realment quedés 
integrat i d'altra banda doncs justament la setmana passada ja varem entomar amb la 
Sra. Alcaldessa reunions amb l'Àrea Metropolitana per treballar i desenvolupar aquest 
concepte de Parc Fluvial. Per tant ens alegra que és una cosa que puguem tirar 
endavant. Pel que fa al Parc de les Bateries  també voldríem treballar aquest paradigma, 
es veu un Parc molt més ampli del que contemplem com a zona de passeig que seria 
contemplar tota la integració en si de la muntanya que és el que seria el Parc. I en aquest 
sentit primer em de treballar un Pla d'usos per poder després demanar i desenvolupar a 
través d'Àrea Metropolitana i de Diputació el que seria un estudi del Parc que en un futur 
ens portes a desenvolupar, probablement per fases, el que seria el Parc en si mateix. En 
aquest sentit son projectes que com bé comentava abans la Sra. Ribot estan més dins de 
l'Àrea pressupostaria d'inversions que es contemplarà o s'incorporarà en un futur.                      
 
Al Sr. Abad, diu contestant al que ha dit el Sr. Abad, referent a la mobilitat com ha 
comentat també als parcs que hi ha dificultat d'accessibilitat per persones amb mobilitat 
reduïda, doncs que hi ha previst fer una revisió de totes les cruïlles del poble a partir del 
mes de juny un Pla d'ocupació que obrirem per intentar millorar totes aquelles cruïlles 
com he dit i també pren nota amb els Parc que tenim a Montgat intentar millorar alguns 
d'ells que no tots alguns hi tenen rampes però alguns no i intentarem revisar això. 
Gràcies. 
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La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu per una mica concloure, les intervencions de vostès, 
responen al Sr. Garcia, l'Alcaldessa una mica ja ha fet l'apunt, vull dir el com gestionar o 
presentar les coses doncs cadascú té els seus interlocutors el tema del proper treball 
amb el tema del Pressupost es va comentar a una Comissió Informativa, on es va 
assabentar als assistents que es volia fer una Audiència Pública que es va parlar amb el 
Regidor present a la Comissió Informativa i es va dir de concertar una entrevista; i així es 
va quedar. A veure  en qualsevol moment el Regidor podria haver dit incorporar més gent 
o convocar a algú altre. Llavors en el moment en el que el Sr. Odilo va comunicar que ells 
volien centralitzar amb el seu portaveu el mateix dia es va enviar una proposta; gairebé 
per l’endemà i pel dia següent. Em van dir que no tenien temps i se'ls hi va enviar una 
altra proposta. La voluntat de participar i informar hi era, el seu funcionament intern el 
desconeixement, evidentment, però en qualsevol moment podia haver comentat el Sr. 
Odilo que aquella reunió, podien haver vingut amb més gent o podria haver dit: escolti jo 
no soc l'interlocutor vàlid; parli amb el meu portaveu. O podia haver fet en el moment que 
així ho va comunicar es van proposar les dates. I així és com han anat les coses. Llavors 
a partir d’aquí cadascú pot fer les seves lectures pot gesticular tot el que vulgui però clar 
si jo parlo amb una persona, amb un Regidor, a mi no em diu res i quedem amb ell per 
informar, jo no tinc perquè pressuposar res. En el moment que ho diu es fa la proposta; si 
hem de ser formalistes perquè un és el Portaveu o President del grup, cap problema. 
Fem i fem aquest tractament; en el moment que se'ns va fer aquesta opció així ho vam 
fer. Per lo tant, ho dic perquè a vegades també tots gesticulem coses i després les coses 
són molt més simples. Senzillament es dir les coses en el moment oportú; quan es 
convoca a una reunió que després per motius professionals la persona no va venir i no va 
poder avisar, coses que passen eh, no és cap retret; coses que passen. Hagués pogut dir 
perfectament doncs adreçat convoquem altra data no es va produir i per lo tant en tot cas 
podríem dir que les culpes són compartides i ho deixem en taules. Val, però, aquí 
evidentment  tothom va, o sigui la voluntat hi era i vostès no van donar cap resposta o el 
seu interlocutor a la Comissió Informativa no va manifestar res després es va gesticular 
molt i desprès es van conduir, vostès no han assistit, no han respòs els últims correus, no 
passa res. En tot cas un pren les seves decisions i totes són respectables; en tot cas 
cadascú ho veu com li convé a vegades.  
 
La Sra. Edo (CiU), diu Sra. Ribot, jo vaig ser la persona que va demanar que volíem anar 
els cinc regidors; vaig ser jo. Estaven vostès entre Comissions Informatives i ho vaig 
demanar jo.     
 
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu quan varem concertar la data i ara no és qüestió d'entrar 
en debat, i els hi diem haver vingut; jo concreto la data amb algú; evidentment poden 
venir qui vulgui; és que a vegades.... bé no muntem un espectacle que no val la pena. 
 
La Sra. Edo (CiU), diu no, no, jo no vull muntar un espectacle; jo només vull preguntar i 
saber quantes vegades s'han de demanar les coses perquè es facin? Perquè jo a demés, 
és que estava parlant amb la Sra. Sanllehy i amb vostè; i sap de que estava parlant? dels 
vint i nou mil euros i escaig de la Diputació i jo recordo que vaig dir: jo vull a que es 
destinaran. I la Sra. Sanllehy va dir: ho veurem en els Pressupostos. I jo vaig dir: tant jo 
com tots els meus companys del grup municipal els volem veure; els pressupostos. 
Simplement. Volia dir que vaig ser jo el que ho va demanar.  
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu penso que ja ha quedat bastant clar, la visió de 
cadascú del que ha succeït i cadascú es quedarà amb la percepció que consideri. En tot 
cas fem una segona ronda d'aportacions. 
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El Sr. Abad, (MES) diu vull agrair, primer dir que primer marxaré content perquè hi ha una 
paraula que no he sentit; de tot el que he demanat ningú m'ha dit que està pendent d'un 
informe. Amb lo qual me’n vaig mont content cap a casa. Agraeixo la resposta de tots 
però només vull matisar un parell de coses; amb el tema mobilitat no sé si he estat molt 
èxplicit però em volia referir que en els parcs no tenim elements de joc i distracció per 
gent que té la mobilitat reduïda; un columpi, per explicar-me. I alguns elements per a gent 
gran, que ho comencem a necessitar. I després volia rectificar al company de la meva 
dreta que ha dit, parlant del tema de les multes, la gente es incívica. Paraules textuals. 
Alguna gent, molt poca per sort, és incívica. Gràcies. 
 
El Sr. Pablos (C's), diu un millón y medio de euros como acaban de decir, es que hay 
mucha gente incívica; por desgracia. Ojala cambie. Referente a ese punto, claro la 
percepción que nosotros estamos haciendo y la valoración que estamos haciendo y la 
decisión que tomamos es sobre los números que tenemos encima de la mesa; usted 
sabe Sra. Ribot que le hemos solicitado el ejecutado del 2015 o que fuese del 2014 o que 
fuese del 2013 para hacer una base comparativa; evidentemente ha sido imposible que 
nos lo cedan porque no lo tienen. O no sé si lo tienen, el caso es que yo no los tengo. 
Nosotros no hemos conseguido el ejecutado entonces no sé cuanto se ingresado el año 
pasado en multas, usted si lo sabe, lo acaba de decir; yo me acabo de enterrar ahora, 
pero porque lo he solicitado y no se nos ha dado; entonces no puedo cotejar. 
Basándonos en los números es la valoración que hacemos con los datos que tengo. Si 
tuviese más información pues yo opinaría de otra forma; porque cuantos más datos 
tienes mejor conclusión sacas. Yo mi conclusión final es con lo  que tenemos. Y espero 
que el año que viene si podamos tener toda esa información más ampliada para yo poder 
cotejar, bueno todos poder cotejar si realmente es todo equiparable y está en su línea; 
simplemente era el detalle. 
 
El Sr. Garcia (CiU), diu bé, de diferents punts que he anat apuntant coses; primer dir que 
celebro que a partir d'ara podré assistir d'acompanyant a les comissions informatives; he 
interpretat; per fi?  o no?. 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu no. 
 
El Sr. Garcia (CiU), diu ah seguirà sent que no,no? d'acord. Perquè, per si no ho sap la 
gent, nosaltres som el grup amb més presència de regidors en aquest Ajuntament i el seu 
portaveu va demanar assistir acompanyant a les comissions informatives sense cobrar i 
sense vot, evidentment, només per acompanyar als regidors; com havia passat l'anterior 
legislatura. Que regidors d'altres agrupacions, demanàvem venir acompanyats i escoltem 
com que es tracta d'informar i ens omplim la boca de la transparència a mi quan era 
Alcalde em semblava  normal doncs que un partit enlloc de venir el portaveu, venia el 
portaveu i un altre més; continua sent que no. És que ho havia interpretat malament i 
pensava que hòstia, mira algo em portaré de bé. Bé, si és que no, és que no. Segon dir 
que Sra. Ribot tornem a la salut administrativa, el comportament administratiu d'aquest 
Ajuntament i jo estic d'acord amb vostè en que aquest Ajuntament té moltes mancances 
internes, que no venen perquè la gent no vulgui fer la seva feina bé; no és això. Hi ha 
personal molt capacitat i els treballadors crec que volen fer la feina ben feta, però potser 
la formació que tenen determinats treballadors de determinades àrees cabdals, troncals, 
no és l'adequada i s'haurien de considerar posar-los en altres llocs; s'han de fer coses. I 
estic segur que vostè està en la línia de fer-les. I no és que ho digui jo; és que hem 
intentat poc a poc, però havia tanta cosa per fer; home¡ no ens ha donat temps; espero 
que tinguin més sort que nosaltres; però és que l'exemple d'això que jo els hi estic dient 
és l'informe que al maig del 2015 emet la Sra. Interventora que va estar aquí fent una 
suplència i textualment vostès sabent el que deia aquell informe. I deia: que el personal 
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de l'àrea de serveis econòmics, home¡ no tenia la preparació per estar on estaven. I va 
ser molt preocupant; i deia moltes més coses i ja no me'n recordo però vostès tenen la 
còpia. Perquè això va generar la convocatòria d'una Junta de Govern urgent amb 
l'adopció de mesures urgents. I vostès Esquerra Republicana estaven amb Convergència 
i Unió en aquell moment. Clar, miri si sabem, que te raó amb això. I que poc a poc i amb 
voluntat de tots s'ha de solucionar. Parlen de la salut administrativa i de si nosaltres no 
hem comunicat o no han fet no sé què. Nosaltres som polítics. Hi ha personal al càrrec de 
l'Ajuntament de la capa tècnica, de la capa que treballa, que no som nosaltres, nosaltres 
som polítics que marquem les tendències polítiques, diem les coses que s'han de fer a 
l'Ajuntament, el municipi pel nostre projecte que és el projecte en el qual ens hem 
presentat a unes eleccions. I els treballadors de l'Ajuntament, els tècnics ha de controlar, 
fer-ho amb la legalitat; que sigui possible si és que és possible i sinó, dir-ho, per buscar 
els camins adequats. Vostès fa mesos que estan dient que tancarien el 2013 i tampoc ho 
han pogut tancar o no sé si està tancat, ha marxat el Regidor d'Hisenda anterior i podria 
haver aportat una mica de llum, però  vostè segur que també; no s'ha presentat..., falta el 
tràmit final. Home¡ jo també li podria dir que porta mesos marejant la perdiu i no ho ha 
presentat;  també li diria: ni nosaltres som tant dolents ni vostès són tant bons. A veure si 
és que hi ha algo més?.  Però és que aquí compti amb nosaltres. Li volem ajudar, eh¡.  Si 
ens hem equivocat ho direm; però és que nosaltres treballem amb l'administració que 
tenim; no amb la que voldríem tenir. I l'administració que ens ha tocat hem d'aconseguir 
que sigui millor; però no és perfecta; nosaltres tampoc com a polítics.  
 
La figura del Gerent; Sr. Salguero vostè em va ajudar a aprovar, va aportar el seu vot 
favorable al Pressupost del 2014;  a canvi d'un acord de pressupostos en el qual vostè, el 
seu partit,  i nosaltres es va escenificar en una foto amb una signatura, estàvem d'acord  
perquè eren bones coses pel municipi; centralitzades en un barri més en concret o no, bé 
hi havien coses bones pel municipi. Nosaltres ens vem posar d'acord ràpidament. Una: un 
pressupost; al 2011 vostè es va abstenir perquè va voler; d'acord, gràcies. Però no hi 
havia cap acord de govern, ni vostè ens va entregar el vot; no va ser així. Ens ha votat en 
contra més vegades que a favor. I quan va votar a favor, home¡ ja ho va cobrar bé; vostè 
políticament ja ho va saber fer. Per treure el rendiment polític, cosa que va fer bé. Va 
lluitar pel seu programa electoral. Perfecte; ens vem posar d'acord molt bé; jo estic molt 
content d'aquell pacte, d'aquell acord puntual. Però també, miri recordi, primer dues 
coses: referent a la figura del Gerent i els sous. Vostè s'ha estat quatre anys dient que no 
era el moment d'agumentar-se el salaris; amb aquestes paraules. I s'ha estat quatre anys 
dient que no era el moment de contractar cap Gerent. Que nosaltres ja sabíem on ens 
ficàvem. Ara li dic jo a vostè: vostè no s'ha presentat a les eleccions del 2015 explicant al 
seu electorat que s'augmentaria el salari de la bossa retributiva i que contractaria un 
Gerent amb 40.000€; no s'ha presentat amb això per tant voti en contra. Voti en contra 
per coherència que la té. El PSC igual. Iniciativa lo mismo. Esquerra no està en aquest 
sac. Per tant siguin coherents ara i recuperi i repari la seva coherència política. Repari la 
seva coherència política; no enganyi a la gent que li ha votat; quan ha estat quatre anys 
amb un discurs. Ara em dirà: no és que l'he canviat. A vale, perfecte; pues ha canviat el 
discurs. Aquí ens posarem d'acord.   
 
Sr. Salguero, com a Regidor de Via Pública i d'Urbanisme, miri: si agafa l'Àrea núm. 3 del 
Pressupost que avui presenten, Territori i Sostenibilitat, la part de Territori són, fet ràpid, 
1'8 milions euros anuals. He gestionat prop de vuit milions? porti vostè les factures a 
veure que jo he dit que les facin; jo no dic que no hi hagi algo; però jo he anat a l'oficina 
de compres, sempre, perquè es va crear l'oficina de compres i l'Alcalde no es saltava 
l'oficina de compres; que vostè dirà: no segur que allà ho va... bé, no li dic que no. Tots 
ens equivoquem; però Sr. Salguero, que he gestionat vuit milions d'euros. A veure si amb 
la magnitud ara sobre vuit milions d'euros, no és que ha autoritzat 40 mil euros; ostres no 
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ho sé. Si no dic que no m'hagi equivocat. Però a veure les magnituds. Perquè no 
m'agradaria que s'instal·li un missatge de que aquest govern, sistemàticament esquivava 
l'oficina de compres. No era així. El Departament de Compres el vem crear nosaltres. 
Que ens hem equivocat en coses? no som perfectes. Segur, i li donaré la raó. Però 
home¡, els missatges ben orientats que vostè també és molt polític i home ja s'ho fa anar 
bé. Però no és això exactament; vuit milions d'euros. I poca cosa més. Ens preocupa, se 
m'ha passat però ara quan he sentit al Sr. Juan Carlos, he fet memòria, jo no sé com 
assoliran el milió d'euros que han pressupostat en sancions que venen derivades del 
sistema de control del radar del municipi de pacificació, quan vostès aquest sistema l'han 
de treure. Perquè s'han presentat a les eleccions dient que ho trauran. Per tant no seria 
més prudent pensar que no tindran el milió d'euros o és que també han canviat d'opinió?; 
potser és que han canviat d'opinió, també. Però es van presentar a les eleccions molts de 
vostès dient que retirarien els radars i que buscarien sistemes alternatius. Ja li vaig 
demanar fa temps. Escolti estic esperant a veure quins són els sistemes alternatius; 
potser els troben i potser són millors. Però el cas és que aquest milió d'euros, home¡ no 
m'acaba d'agradar. I per acabar i en l'apart de personal, que m'he descuidat i perdoni, Sr. 
Secretari, s'aprova també la relació de llocs de treball en aquí?. No he trobat a 
l'administrativa de la Policia. En la relació de llocs de treball que proposen; potser no ho 
he sabut trobar. I a més a més volia demanar explicacions referent a la modificació que 
han fet del lloc de treball de la responsable de l'OAC. I ho dic perquè més o menys m'han 
explicat i vull entendre que és un problema amb el procediment que no va ser adequat, 
però han passat tres anys. Vull entendre que és que hi ha una treballador que es va 
presentar i que no se li va contestar en aquell moment amb una sol·licitud que feia; però 
han passat tres anys; no seria un silenci administratiu? no seria negatiu? perquè ens 
posen ara a contractar, perquè nosaltres agafem una treballadora  que va estudiar, que 
es va presentar a una oposició interna de promoció interna, que va fer l'examen que ha 
estat tres anys formant-se amb la dedicació adequada i que per mi, com a mínim, te la 
capacitat; perquè ara la rebaixem de salari i la tornem d'administrativa, cosa que 
nosaltres no havíem fet; havíem fet algun canvi però fèiem servir el complement transitori 
el CPT; però crec que hi ha alguna cosa que caldria acabar de matisar i no dic que no 
sigui cert; potser hi ha un error; però si s'ha produït un error, home¡ com a mínim, jo si 
que recordo que quan es va produir, quan es va celebrar aquesta oposició, crec que el 
Secretari era el mateix que ara, potser a lo millor entre tots, bé alguna cosa hi havia que 
se'ns va escapar. Ara també ho és, bé; la nostra reflexió és: han passat tres anys. És la 
treballadora responsable i ha de partir les conseqüències d'un error que va produir 
l'administració? nosaltres creiem que no. Per tant la solució no ens acaba d'agradar i 
tampoc veiem amb la RLT l'administrativa de la policia. L’últim apunt i ja acabo; li prometo. 
Ens agradaria saber si hi ha alguna normativa que segur que si, que regula el règim de 
dedicacions dels regidors que són funcionaris d'altres administracions, perquè ens 
agradaria comparar si estem complint; ens agradaria avançar sobre aquest punt. Si els 
regidors que treballen com a funcionaris d'altres administracions, m'explicaré: no pot ser 
que treballin  el 100% en aquí o el 80% en aquí i 80% a Montgat; no treballaran 80 hores 
a la setmana. Per tant, això com s'ha de gestionar?. D'acord. Els hi he donat una mica 
més de feina. 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu no pas, encantats. 
 
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu per aclarir-li: les comissions informatives la seva 
composició les estableix la Llei de Bases de Règim Local; com se li va dir el seu dia, 
puntualment, en temes concrets pot participar vostè a comissions i actes concrets que hi 
hagi temes d’interès. Com per exemple es va obrir una comissió a tots els membres quan 
va haver la presentació del projecte del mercat. Per lo tant temes concrets es demana i 
segur que el President de la Comissió Informativa, que és el que es va dir en el seu 
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moment; no de manera ordinària i de funcionament ordinari perquè està marcat i establert 
com han de funcionar. A veure, quan estem parlant de totes les mancances i deficiències 
que hi hagut en el funcionament que tenen un impacte i un risc important per l'Ajuntament 
d'accions que no s'han fet en el seu moment, jo no he parlat en cap moment dels 
treballadors; els treballadors evidentment tenen unes ordres, se'ls hi prioritza les tasques i 
se’ls hi dóna unes indicacions i ells treballen en aquesta línia. I l'equip de govern i els 
responsables i l'Alcalde com responsable últim de tot el personal té responsabilitat sobre 
això; d'això i sobre totes les accions i decisions que es facin; siguin correctes o 
incorrectes. S'apunta les medalles i pringa quan algú la caga. Perdoni que sigui així de 
barruera si vol, però per ser entenedora, i deixar-nos d’eufemismes. L'equip de govern 
més els directors maquen prioritats i aquestes es fan destinant recursos prioritzant 
accions i el tema és que es prioritza una acció de cara la galeria perquè queda bé, o una 
cosa que pot ser important; en tot cas has de buscar recursos i veure i assumir que pots 
fer o que no pots fer amb els recursos que tens. I als treballadors se'ls hi prioritza les 
coses. I a vegades s'han d'adoptar mesures com són les que estem intentant; i a més a 
més nosaltres no tenim més recursos dels que havien abans; estem treballant amb la 
mateixa gent; gent amb la que està fent la feina del dia a dia, més tirar endavant feina 
que s'hauria d'haver fet en el seu moment. Per lo tant a mi d'entrada tot el reconeixement 
per la gent del Serveis Econòmics, com a personal; perquè tenen una càrrega de feina i 
de pressió considerable. Que a més a més a la gent se li ha de dotar de mitjans, eines, 
plans de treballs clars que es puguin planificar les tasques, prioritzacions adequades, no 
només a lo que li tenim més rendiment sinó allò que hem de fer, perquè les 
conseqüències posteriors poden ser importants i a més a més establir eines i eines vull 
dir formació adequada. Els treballadors, qualsevol treballador sigui públic o privat la seva 
obligació és estar actualitzat i a més a més avui en dia en un entorn tant canviant. Però 
l'empresa té responsabilitats. I a de fer plans de formació i s'ha de preocupar de dotar 
recursos perquè aquestes persones es vagin capacitant progressivament. Per lo tant 
aquest és una mica el context que estem parlant.  Per lo tant no siguem i traslladem tota 
la responsabilitat amb els serveis municipals que no és el cas, perquè ells en principi en 
funció dels recursos que es doten i de les prioritats han d'actuar i han de gestionar la seva 
jornada laboral com bé poden.                  
 
Vostè, per exemple comentava, com ho diria, barreja conceptes no, quan una mica vol 
focalitzar allò del tema de com s'han fet les coses. I amb el Sr. Salguero li comentava el 
fet li podia retreure que han hagut actuacions que no tenien un suport formal a darrera. A 
veure, una de les qüestions que s'ha anat remarcant en diverses vegades i n'hi han i no 
és un tema de quantificar però és que això és conseqüència del que jo deia abans. Agafar 
una dinàmica de treball de tirar pel dret. De voler donar respostes a vegades, fem ja, 
perquè jo ja, vols això val ho tens, no.  S'ha de fer uns processos; s'ha de tramitar d'acord 
amb uns procediments; val? no anar directament a aquello, fas, tires pel dret i després ja 
regularitzarem. Aquestes són les qüestions, val formals que a vegades la pressió dels 
treballadors de ho vull per demà, val? que vostè ens l'aplica a nosaltres, ho vull per demà; 
queda molt bé, val? son molt ràpids molt eficients, si, però no és només això; no és 
només aixó. Les coses s'han de fer però amb una garantia jurídica i del dret i s'han de fer 
bé; formalment respectant una sèrie de garanties que hi han. I a vegades potser ha sigut 
amb bona intenció; la voluntat de dir val ja ho tens; però és que no; estem obligats, 
gestionem diner públic. I s'han de garantir uns aspectes que no sempre s'han respectat, 
potser per aquesta voluntat de donar respostes ràpides; però és que no és aixó; val? per 
lo tant quan es diuen aquests aspectes doncs senzillament és això i això és lo nosaltres 
ens qüestionem i ens trobem aquestes mancances. I les estem treballant, definir 
protocols, procediments, treballant amb un pla de formació pel personal i prioritzant els 
recursos; que fa que siguem lents?  si. Podem ser lents, li pot semblar lents però clar, és 
com abans he dit estem fent, i els nostres serveis especialment de recursos econòmics 
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estan fent la feina d'aquest any més posant al dia tot lo anterior. Això té un temps; per lo 
tant, però tranquil que ben aviat, anirem tancant exercicis aprovarem els comptes i els 
remetrem a la Generalitat, alguns del 2012 no tot, però alguna documentació que ens 
reclamen, del 2013,etc.... ens anirem posant al dia amb la mateixa gent i amb la 
complicitat dels treballadors que s'estan deixant la pell. Val?, per lo tant no m'ha agradat 
una mica, m'ha semblat que vostè estava  traspassant la responsabilitat als treballadors; 
no. Els responsables polítics que estem al davant  evidentment fem de polítics però 
també hem de dirigir i aquesta és part també de la nostra responsabilitat. Quan vostè ara 
parlava del Regidors que més a més són funcionaris públics per partida doble. A veure, 
això ja ho hem dit. Vem explicar-ho aquí hi ha dos regidores que som treballadores 
públiques; som funcionàries de carrera. I evidentment hem reduït en la nostra 
administració de referència com marca la Llei el nostre sou i la nostra dedicació i s'ha 
declarat la compatibilitat perquè per Llei ho preveu. Per lo tant senzillament, ja ho vem 
explicar en el seu moment quan es va tornar a treure aquest tema. Però bé potser és que 
li fem nosa i vol que marxem; no? igual li fem nosa. Li fem nosa? vol que marxem? I que 
no aportem el nostre coneixement i fer la nostra acció política a poble? Li molesta? 
 
El Sr. Garcia (CiU), diu vull transparència Sra. Ribot.   
 
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu però és que sempre pregunta el mateix i li hem dit la Llei 
això ho preveu. Per lo tant la resposta és evidentment es compleix la normativa, tenim 
declarada la segona activitat en el nostre Ajuntament tenim un reducció de jornada i tenim 
una reducció de sou que segons el cas és bastant notable, va?l per lo tant cap problema i 
ho assumim i com li vaig dir i consten en acta de les anteriors sessions la nostra vocació 
és de servei públic. Com a treballadores públiques i com càrrecs electes. I així treballem i 
aquests són els nostres principis rectors tant de la Sra. Sanllehy que igual vol afegir 
alguna cosa, com meu. I escolti aportem la nostra experiència de més de trenta,en el meu 
cas, soc ja, tinc una edat, de més de 35 anys, no 34 anys, faré 35 aquest any 
d'experiència en el sector públic a l'Ajuntament i la intento portar bonament amb allò que 
puc; igual que la Sra. Sanllehy. Jo crec que aportem valor, i rigor i intentem fer-ho, 
aquesta és la nostra premissa i si vol cap problema. Ens tornem a casa? Doncs em 
sembla que la resposta serà que no. No és la nostra intenció; seguirem treballant en aquí 
i treballant en els nostres llocs de residència amb la corresponent com ja he dit reducció 
de jornada i sou en els nostres ajuntaments d'origen.   
 
Vostè comentava i ha barrejat coses que no són del pressupost; però en tot cas li 
respondre molt breu. Vostè ha fet referència a un procés selectiu que es va realitzar a 
l'any 2012 amb el qual una de les parts va presentar un recurs que en aquell moment no 
es va respondre i traspassat el temps la persona ha exigit una resposta. I això ha implicat 
que un tema que nosaltres no teníem ni molt menys a l'agenda ni sobre la taula no teníem 
perquè quan una persona presenta un recurs o demana que es reobri el tema perquè no 
se li ha atès, val? l'obligació de l'administració de resoldré i contestar un recurs 
senzillament l'hem avaluat i hem obert; i en allà s'han identificat una sèrie d'errors que 
generaven una sèrie d'accions que són les que s'han adoptat. Havia un error amb la 
composició del tribunal, no es va complir el que establien les bases de la convocatòria, es 
va donar per fet en aquell moment i es va tirar endavant el procés, tampoc es complia 
una disposició de l'estatut bàsic dels treballadors que l'article 60 estableix i fa referència 
explicita de com i quins criteris s'han d'aplicar per a la composició del tribunal; quan es va 
materialitzar i es va concretar no es va tenir en compte i això fa que el tribunal que va fer 
tot aquell procés no fos vàlid; i aquest acte s'han tingut que anul·lar. I això fa que totes les 
accions posteriors siguin nul·les. I automàticament tenim previst en breu reempendra el 
procés, com així es va animar a aquesta persona que s'havia presentat que es tornés a 
presentar. I aquesta és la situació i llavors és un tema de, que es dóna una situació hi ha 
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una persona que no se li ha donat resposta en el seu moment reclama, s’obra el tema es 
posa en evidència que el que plantejava en el seu moment tenia raó i s'actua. I a partir 
d'aquí s'han de prendre decisions. És el dret de dues persones; i tant és el dret d'una 
persona com de l'altra. I ara senzillament el que s'haurà de fer és repetir el procés a partir 
de la composició del tribunal. A nivell de retribucions, les retribucions d'una persona són 
les del lloc de treball que desenvolupa; i quan s’anul·la el procés la situació ha de tornar a 
on estava. Per lo tant aquí no té lloc l'aplicació d'un complement personal transitori. Val? 
per lo tant  s'ha aplicat la normativa i la legislació en aquest aspecte, fil per randa i espero  
que durant aquest mes es convoqui novament el tribunal i el mes de febrer aquest tema 
quedi resolt i es resolgui a fi de bé; en tot cas aquesta persona segueix adscrita a l'OAC, 
però els serveis que té com un punt d'atenció al ciutadà a la Policia Local que també hi ha 
un punt d'atenció; per lo tant segueix  desenvolupant una tasca valuosa per l'organització 
i intentarem salvar i resoldre lo més aviat perquè els temes no es quedin enquistats; per 
lo tant entenc que el mes de febrer, entre febrer i març aquest tema hauria de quedar 
resolt val aquest és el motiu, el que ha provocat, i reitero els drets són de tothom; tant 
d'una persona com de l'altra; i a partir d’aquí quan es reobre s'ha de veure que diu la 
normativa i actuar en conseqüència.     
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bé, el Sr. Salguero volia intervenir. 
 
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu si; Sr. García usted me acusa habitualmente de ser muy 
hábil con las palabras, pero usted no se queda corto; desde luego. Primero un comentario 
muy rápido porque seguramente en el siguiente punto hablaremos de la retribuciones de 
los regidores por lo cual ahora lo voy a obviar y parece ser que les cuesta pronunciar la 
palabra PRE; usted no pactó con el Sr. Salguero, pacto con el PRE. En todo caso yo era 
el Regidor representante del PRE y ahí fruto de las negociaciones  todas las partes ceden 
igual que ahora; y eso no es renunciar a nada ni renunciar a tus principios; es una 
negociación entre dos grupos que intentan llegar a un acuerdo  y bueno ahí mismo usted 
me coló seguramente el tema del Gerente. Porque no es que yo esté aprobando ahora; 
es que usted consiguió meter en la plantilla la figura del Gerente a la cual yo me negaba. 
Pero fruto de unos acuerdos; usted renunció a incrementar la fachada del ayuntamiento y 
yo renuncié a otras cosas. Y eso no significa renunciar a mis ideales ni a mi 
posicionamiento en el programa electoral. Es fruto pues lógicamente de acuerdos que en 
su momento llegue con usted igual que ahora tengo otros acuerdos con el equipo de 
gobierno y decir una cosa porque usted vuelve a ser hábil. En ese momento no me ha 
nombrado pero como me estaba usted mirando y había hecho toda su argumentación 
hablando de mi, le recordaré que si es verdad que el PRE se pronunció en contra de los 
radares pero usted no encontrará en el programa electoral del PRE que fuéramos a quitar 
los radares; en ningún sitio. Estudiaremos, sigo creyendo que es un error, una 
administración no puede vivir de eso, pero usted no me puede decir a mí que  el PRE 
puso en su programa electoral que eliminaríamos los radares. Aquí lo tiene usted, a su 
disposición. Y bueno, seguramente en el siguiente punto podremos hablar de la 
retribución de los regidores. Muchas gracias. 
 
El Sr. Abad (PSC-CP), diu si voldria contestar al Sr. Garcia referent al tema dels radars; 
com bé ha comentat doncs el nostre grup el PSC va fer una campanya per eliminar els 
radars i volia comentar que des del Departament de la Policia Local estem treballant amb 
altres alternatives per pacificar la via i aquest any no traurem els radars perquè hi ha un 
contracte amb l'empresa que està encara vigent per aquest any i no es pot treure. Per 
altra banda li volia comentar que vostès són els que van convertir l'ingrés aquest de 
radars amb el 10% del pressupost. Que li respecto però vostès van creure en aquesta 
manera de pacificar la via. Com li dic volem mirar altres opcions per pacificar la via, que 
no sigui això, perquè sembla molt repressiu; perquè tothom la resposta que va tenir en el 
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seu dia va ser molt repressiva i només volia afegir-li aquest apunt.   
 
La Sra. Sanllehy (ICV), diu bé per la meva part des d'Iniciativa EUiA en l'anterior 
legislatura sempre s'ha defensat que els regidors han d'estar ben retribuïts. El problema si 
en algun moment no es va aprovar el seu pressupost va ser com es van donar els 
números; no amb el contingut. Sempre hem dit que qualsevol persona que està ostentant 
un càrrec públic ha d'estar ben retribuïda. De fet amb el Ple que es va discutir això el Sr. 
Salguero i jo teníem idees bastant diferents. L'altra qüestió és respecte al Gerent, 
segurament és cert que no estàvem d'acord en incorporar-lo a la plantilla; però per una 
qüestió; era un càrrec de confiança polític sense cap procés de selecció; no estem parlant 
d'això. Estem parlant d'una figura d'una Gerència Tècnica que segueixi el procediment 
administratiu adequat. I la tercera qüestió, seria que ja li ha dit el meu company el Sr. 
Abad, crec que en el nostre programa no posava que trauríem els radars; el que si tenim 
molt clar és que les actuacions dels equips precedents de govern condicionen les del 
següent equip. És a dir, si tenim uns contractes i estiguem d'acord o no els hem de 
complir; perquè l'incompliment penalitza a l'administració però sobretot penalitza als 
ciutadans; amb lo qual ens agradi o no hem de complir amb això.         
 
El Sr. Abad (MES), diu jo entenc que vostè és la responsable del Ple; jo li demanaria que 
portem dues hores i deu minuts que fessin un petit recés perquè amb tanta paraula el cap 
està a punt d'explotarme. No sé si això és possible.  
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu és que estem en el punt quart i si no li fa res 
esperem una mica més.   
 
El Sr. Abad (MES), diu doncs intentem no ser tant reiteratius. 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu amb això estic totalment d'acord. 
 
El Sr. Garcia (CiU), diu si molt breu; ho sento Sr. Abad, però em toca; és molt ràpid i 
acabo. Sra. Ribot, no es molesti perquè li preguntin coses; perquè sembla vostè que 
oblida que com a regidors de l'oposició d'alguna manera partits de control de govern, 
tenim tot el dret de preguntar-li tantes vegades vulguem les coses; i li preguntaré quan 
cobra vostè, quines són les seves retribucions, quins dies ve i vostè em contestarà o no; 
igual em dirà pues no li contesto. Val, pues no em contesti. Però no em digui: que si fa 
nosa. A mi ni em fa nosa ni res. Vostè pot governar tranquil·lament mentre tingui la 
majoria que té. Perfecte; això són les normes del joc. Però no podrà evitar que els partits 
de l'oposició li preguntin cada vegada que vulguin, perquè és el dret que ens atorga la 
Constitució, i faltaria més; per tant no m'agrada la pose que ha fet vostè que si vol que 
marxi a casa i tal. Vostè marxi a casa si vol. Vostè no és imprescindible, eh¡, Sra. Ribot, 
no se n'oblidi; ni d'això, ni de que no li tenim por. Per tant jo li demano home¡ li he fet una 
pregunta i és una  pregunta molt adequada i potser algun dia l'entendrà. I ja està; i si és 
que és correcte ja li faré per escrit perquè ens l'haurà de contestar per escrit demostrant 
que és correcte; i segurament ho serà. Però no es molesti; no faci aquestes poses; no 
ajuden al clima polític. Res més, i ja he acabat.        
  
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu només una qüestió; no és que em molesti, contesto i a 
més a més els que m'han patit quan m'han fet preguntes saben que puc estar molta 
estona responent. Jo el que li he dit és que clar em sorprèn sempre la seva fixació amb 
una sèrie d'aspectes aquesta pregunta ja se la va fer  se li va donar una resposta i es va 
motivar. Per lo tant quan reiterativament esta presentant la mateixa pregunta, doncs què 
vol que li digui?. Pues lògicament o vostè té memòria feble, amb tot el carinyo del món, o 
bé té una obsessió amb algun tema. 
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El Sr. Garcia (CiU), diu preguntaré allò que cregui que haig de preguntar. Vostè no 
condicionarà les meves preguntes.     
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Garcia el que no pot fer és prendre la paraula a 
un altre Regidor. Sra. Ribot si vol acabar. 
 
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu no, no; és que em dóna la impressió que vulgui sembrar 
dubte davant de l'audiència. Evidentment per això li dic. I aquesta és la percepció que em 
dóna. Ja hem parlat avui varies vegades de percepcions, no?. És la que jo tinc i 
lògicament doncs se li ha respost i si vol el Ple proper ho torna a preguntar i li tornarem a 
repetir el mateix. Cap problema.  
 
Sotmesa a votació és aprovada per: - Vots a favor: 9 dels Regidors dels grups municipals d’Esquerra-AM, PSC-CP, ICV, 

PRE-AR. - Vots en contra: 5 dels Regidors del grup municipal de CiU. - Abstencions: 3 dels Regidors dels grups municipals de C’s i MES. 
 

V.- MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS REGIDORS AMB DEDICACIÓ I 
DELS IMPORTS PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DEL PLE I DE LES 
COMISSIONS INFORMATIVES. 
 
A continuació se sotmet a consideració del Ple una proposta de la Regidoria de Recursos 
Econòmics, de data 20 de gener de 2016, la qual es transcriu a continuació: 
 
“El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària de data 29 de juny de 2015, va 
acordar les següents retribucions als càrrecs amb dedicació parcial que s'especifiquen: 
  

CÀRREC RETRIBUCIÓ 
ANUAL 

(14 PAGUES) 

Alcaldessa 20.689,00€ 

1r. Tinent d’Alcalde i Regidor de Serveis, Equipaments, Obres, 
Infraestructures i Ensenyament  

17.232,40€ 

2n. Tinent d’Alcalde i Regidora d’Acció Social, Dona i Salut  17.232,40€ 

3r. Tinent d’Alcalde i Regidor d’Ordenació del Territori i Esports  17.232,40€ 

4r. Tinent d’Alcalde i Regidor de la Via Pública, Parcs i Jardins  17.232,40€ 

5è. Tinent d’Alcalde i Regidora de Recursos Econòmics, 
Serveis Interns, Ciutadania i Participació  

17.232,40€ 

Regidor de Promoció Econòmica, Consum, Cultura i Festes  15.000,00€ 

Regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Transport i Joventut  15.000,00€ 

Regidora de Sostenibilitat, Comunicació i Promoció de la Vila  15.000,00€ 
 
En la mateixa sessió es va acordar fixar a favor dels membres d’aquesta Corporació que 
no tinguin dedicació parcial els imports següents per assistència a òrgans col·legiats:  
  

- Per assistència al Ple: 76€  
- Per assistència a les Comissions Informatives: 28’50€” 
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El referits imports van ser aprovats tenint en compte la disponibilitat pressupostària que hi 
havia per a l’exercici 2015. Amb l’aprovació del Pressupost de l’exercici de 2016 ja es 
poden aprovar les mateixes quantitats de retribucions que hi havia aprovades l’any 2011 i 
es poden incrementar les quantitats destinades a assistències a òrgans col·legiats. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local; l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 32 i següents 
del ROM, en relació al règim de dedicació i drets de caràcter econòmic dels regidors, els 
quals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs amb dedicació 
parcial. 
 
Vist el que disposa l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local i l’article 34 a) del ROM, en relació a les quantitats econòmiques que 
tindran dret a percebre en concepte d’assistència als òrgans col·legiats dels quals formen 
part, tots aquell regidors que no tinguin règim de dedicació exclusiva ni parcial. 
 
Atès que les retribucions proposades per dedicació parcial respecten el límit legal 
establert per l’article 75 bis de la LRBRL i per la Disposició Addicional 90 ena de la Llei 
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014. 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
A C O R D S : 
 
Primer- Modificar les retribucions dels càrrecs que són exercits en règim de dedicació 
parcial, aprovant els següents imports amb efectes des del dia 1 del mes següent al de 
l’entrada en vigor del Pressupost municipal de 2016: 
 

CÀRREC RETRIBUCIÓ 
ANUAL 

(14 PAGUES) 

Alcaldessa 20.689,00€ 

1r. Tinent d’Alcalde i Regidor de Serveis, Equipaments, Obres, 
Infraestructures i Ensenyament  

20.074,00€ 

2n. Tinent d’Alcalde i Regidora d’Acció Social, Dona i Salut  20.074,00€ 

3r. Tinent d’Alcalde i Regidor d’Ordenació del Territori i Esports  20.074,00€ 

4r. Tinent d’Alcalde i Regidor de la Via Pública, Parcs i Jardins  20.074,00€ 

5è. Tinent d’Alcalde i Regidora de Recursos Econòmics, Serveis 
Interns, Ciutadania i Participació  

20.074,00€ 

Regidor de Promoció Econòmica, Consum, Cultura i Festes  18.655,00€ 

Regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Transport i Joventut  18.655,00€ 

Regidora de Sostenibilitat, Comunicació i Promoció de la Vila  18.655,00€ 

TOTAL...................................................................………………. 177.024,00€ 
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Segon.- Fixar a favor dels membres d’aquesta Corporació que no tinguin dedicació 
parcial els imports següents per assistència a òrgans col·legiats, a partir del dia 1 del mes 
següent al de l’entrada en vigor del Pressupost municipal de 2016: 
  

- Per assistència al Ple: 100 €  
- Per assistència a les Comissions Informatives: 50 € 

 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la gestoria ARC Consultors, als efectes que 
s’apliquin les noves retribucions a partir del dia 1 del mes següent a l’entrada en vigor del 
Pressupost municipal de 2016. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al Departament de Recursos Humans, i a la 
Intervenció i  Tresoreria Municipals pel seu coneixement i als efectes pertinents.” 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bé bona nit; en el moment que vem celebrar el Ple 
del 29 de juny la disponibilitat pressupostària per aquest concepte era la que era i per tant  
ens vem haver d’emmotllar essent més regidors dels que érem en l'anterior legislatura els 
conceptes econòmics. Ara amb el nou pressupost hem pogut eixamplar una mica aquesta 
disponibilitat pressupostària ja que des de l'any 2011 han passat de 13 regidors a 17 
regidors i per tant s'ha pogut incrementar amb un 30%. Això ha comportat que respectant 
i a més a més mirant també el sou dels regidors del mandat 2011-2015 tothom pogués 
tenir les retribucions iguals que hi havien en l'anterior mandat. Excepte amb el tema de 
l'Alcaldia que té dotze mil euros menys. I a més a més també perquè creiem  que per 
assistència al Ple i pel treball que també comporta les comissions informatives dels grups 
que estan a l'oposició, doncs evidentment també volíem tenir un gest de poder 
incrementar aquestes assignacions pressupostàries. En tot cas aquesta és la nostra 
proposta i ens agradaria que rebéssim el seu vist i plau tot i que entenem que puguin ser 
discordants amb aquesta proposta.  
 
El Sr. Abad (MES), diu jo és que qualsevol aportació econòmica em sembla bé; però el 
que passa que la dedicació la tinc de cor i d’ànima. Però hi ha coses que de vegades em 
semblen un pel ridícules. El meu treball i el meu esforç no me l'ha de pagar ningú; però si 
que ha de tindré una compensació.  I aquesta és la que espero que sigui l'enteniment de 
la gent. Perquè a la política està clar que no he vingut per fer cèntims. Gràcies. 
 
El Sr. Pablos (C's), diu efectivamente en el Pleno de junio ya hicimos la aportación 
cuando se aprobó el cartapacio ya tuvimos la opinión de lo que vimos y lo que 
pensábamos sobre los precios que se habían puesto, los sueldos de los regidores, 
consideramos que realmente eran muy bajos  con lo cual tenemos que ser coherentes 
con lo que opinamos; evidentemente estamos a favor de aprobar esto porque la 
coherencia  tiene que ser ya que dijimos lo que dijimos pero evidentemente seguiremos 
insistiendo en la dedicación; yo sigo pensado que como usted ya bien dijo Sra. Alcaldesa 
un día los 17 que estamos aquí somos regidores somos regidores las 24 horas del día los 
365 días del año, pero los que están cobrando están cobrando por presencia en el 
ayuntamiento. Entonces yo prefiero no perder el control y que se siga cumpliendo y yo 
por lo menos seguiré; estoy de acuerdo en este incremento de los sueldos puesto que así 
lo expresamos en junio pero me gustaría que evidentemente todos cumplan con los 
horarios que ellos mismos se han puesto. Si bien que no pueden cumplir esos horarios 
presenciales pues que se los bajen; eso lo seguiremos controlando pero estamos a favor.  
 
El Sr. Garcia (CiU), diu molt breu perquè la nostra posició ha quedat clara en el punt 
anterior. Dir que no estem en contra que els regidors siguin retribuïts en funció del treball i 
de la responsabilitat que representen però crec que s'ha d'exigir una presència. S'ha 
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d'exigir uns horaris d'atenció, s'ha d'exigir uns horaris amb la jornada d'obertura de 
l'Ajuntament de 8 a 15; manca control, manca transparència, nosaltres ja hem dit en 
alguna ocasió que dubtàvem de la dedicació d'algun Regidor; no abundarem més, estem 
en desacord amb l'aplicació; no estem en desacord amb la bossa retributiva. Nosaltres 
amb la bossa retributiva, escolti’m, apliquin la que digui l'Associació Catalana de 
Municipis i estarem d'acord exactament igual.  Però ojo no tots som iguals. Per tant com 
que no tots som iguals aquell regidor que té més dedicació, té més esforç i que 
reconegudament  se li veu al carrer i etc, etc... i que despatxa de 8 a 15, doncs el 100% 
de retribució;  i aquest regidor que adapta el seu temps de treball i amb el seu esforç 
màxim fa un 20%  doncs que cobri un 20%. I aquí és un lloc on ens podríem posar 
d'acord i fins i tot acceptaríem la bossa retributiva que demani l'ACM o la que sigui. Però 
ens hem de posar d'acord en que el Regidor, l'electe ha de cobrar pel temps que dedica. 
No ha de cobrar perquè el partit polític té la força per exigir el seu salari. Per tant és un 
tema que suposo que algun dia els partits ens posarem d'acord i exigirem tots i això serà 
una cosa natural.  Avui dia no ho és; per tant veig vint mil, vint mil, vint mil; no sé si tots 
han de cobrar vint mil. O uns han de cobrar 25.000 i altres 10.000; per tant el nostre vot 
és en contra perquè no respon al criteri que nosaltres creiem que s'ha de treballar això. I 
a més a més pels motius politics que ja he expressat en el punt anterior.  
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu gràcies Sr. Garcia; el que si li puc dir és que estic 
molt satisfeta del meu equip de govern, i a més a més ja li puc dir que no tinc cap dubte 
de la seva dedicació; la dedicació no és de 8 a 15. La dedicació molts la fem de 8 a 15; 
molts altres la fem en tardes; molts altres la fem amb nits, molts altres les fem amb caps 
de setmana. I evidentment tot és treball, perquè són 24 hores al dia 365 dies a l'any; per 
tant el fet d'estar presencialment com tenim moltes reunions amb els tècnics de la casa i li 
puc assegurar que no ens les acabem les reunions perquè hi ha moltíssimes i hi ha 
moltíssima feina a fer; i la presència d'aquest equip de govern a l'Ajuntament, amb 
matins, tardes, i caps de setmana és total. I no són les hores que posa en aquí sinó que 
són moltíssimes més.        
 
Sotmesa a votació és aprovada per: - Vots a favor: 12 dels Regidors dels grups municipals d’Esquerra-AM, PSC-CP, C’s, 

ICV, PRE-AR i MES. - Vots en contra: 5 dels Regidors del grup municipal de CiU. 
 
VI.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 14 DE GENER 
DE 2016, RELATIVA A PROCEDIR A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2015 
DEL PRESSUPOST DE L’ACTUAL EXERCICI, PER INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DE CRÈDITS PER A DESPESES GENERALS I PER A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2015. 
 
Tot seguit es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 14 de gener de 2016, 
relativa a procedir a la modificació de crèdits núm. 15/2015 del pressupost de l’actual 
exercici, per incorporació de romanents de crèdits per a despeses generals i per a 
despeses amb finançament afectat del pressupost per a l’exercici 2015, la qual es 
transcriu a continuació: 
 
“Resolució d’Alcaldia 
Expedient Núm.: 4168/2015 
Assumpte: Procedir a la modificació de crèdits número 15/2015 del Pressupost de 
l’actual exercici, per incorporació de romanents de crèdits per a despeses generals i per a 
despeses amb finançament afectat del Pressupost per a l’exercici 2015. 
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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
         
Fets: 
 
Atès que la Regidoria de Recursos Econòmics, mitjançant proposta em comunica, 
 
Per poder procedir a l’aprovació de diferents obligacions referents a compromisos 
contrets en l’exercici 2014, és necessari disposar de consignació suficient en el 
Pressupost 2015. 
 
Vista la relació de romanents de crèdits afectats del pressupost de 2014 elaborada per la 
intervenció municipal, els quals d’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei 39/88 
Reguladora de les Hisendes Locals, el R.D. 500/90 i les bases que regulen l’execució del 
Pressupost municipal, han de ser incorporats al Pressupost del 2015. 
 
En virtut de les facultats que m’atorga la legislació de Règim Local vigent, 
 
R E S O L C :  
 
Primer.- Procedir a la modificació de crèdits número 15/2015 del Pressupost de l’actual 
exercici, per incorporació de romanents de crèdits per a despeses generals i per a 
despeses amb finançament afectat del Pressupost per a l’exercici 2015,  d’acord amb el 
següent detall: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
Altes en partides de Despeses 
 
Orgànic Progr. Econ. DENOMINACIÓ Import 
43000 155 62101 Implantació horts públics C. Casanovas 1.123,58 
41000 920 62201 Reforma Ampliació Ajuntament (2ª fase) 559.554,18 
41000 920 76400 Reforma Pl. de la Vila 1.106.913,04 
43000 133 62302 Senyalització vertical del municipi 51.608,97 
45000 171 62902 Parc del Vaixell 4.229,98 
45000 171 62903 Pl Segadors 26.983,00 
42000 920 63501 Mobiliari Ajuntament 6.843,92 
12200 920 64102 Programari OAC 10.883,95 
43000 150 76400 Front Marítim 183.268,83 
42000 920 20200 Lloguer naus serveis municipals 50.635,88 
36200 342 63200 Construcció vestuaris camp de futbol municipal  305.186,97 

32100 320 64001 
Estudis adequació i millora accessibilitat CEIP S. 
Espriu 21.750,96 

32100 320 63200 Obres escola Salvador Espriu (1ª fase) 753.077,76 
12100 241 13101 Retribucions pers laboral temporal Montgat Social 14.186,66 
12100 241 16001 Seguretat Social Montgat Social 4.230,81 
12100 241 13100 Retribucions pers laboral temporal Plans Ocupació 12.364,75 
12100 241 16000 Seguretat Social Plans Ocupació 7.612,83 
32000 320 13100 Retribucions pers laboral temporal PFI 11.180,40 
32000 320 16000 Seguretat Social PFI 3.344,97 
32000 323 22706 Estudis I treballs tècnics educació 3.280,50 

32400 323 13100 
Retribucions pers laboral temporal Curs proves Grau 
Mitjà 5.362,15 

32400 323 16000 Seguretat Social  Curs proves Grau Mitjà                                                          1.115,01  
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33000 241 13100 
Retribucions pers laboral temporal Servei 
dinamització comercial 5.953,17 

33000 241 16000 Seguretat Social Servei dinamització comercial  1.234,54 
   TOTAL  DESPESES 3.151.926,81€   

 
L'existència d'aquests romanents de crèdit resulta de la previsió de liquidació del 
pressupost de l'exercici anterior. 
 
El finançament de la incorporació es realitzarà de la següent manera: 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Altes a la partida d'Ingressos 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ QUANTIA 
870.10 Romanent de Tresoreria afectat per a despeses amb 

finançament afectat 
1.222.992,04€ 

870.00 Romanent de Tresoreria per a despeses generals    692.278,13€ 
76400.32100 AMB PAMMU 2013 Obres escola S.E 1.249,37€  
76400.41000 AMB PAMMU 2014 Reforma Ajmnt. 106.831,56€ 
76401.41000 AMB PAMMU 2014 Reforma Pl. Vila 207.167,60€  
76402.41000 AMB PAMMU 2015 Reforma Pl. Vila 225.394,40€ 
76402.41000 AMB PACT 2012-15 Reforma Pl. Vila 524.351,04€  
76400.43000 AMB PACT 2012-15 Front Marítim 171.662,67€  

TOTAL INGRESSOS                                                                                3.151.926,81€ 
 
Segon.- La present Resolució tindrà efectes legals amb data 30 de desembre de 2015. 
 
Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que tingui lloc.” 
 
Els Srs. Regidors assistents resten assabentats de la Resolució de l’Alcaldia de data 14 
de gener de 2016, relativa a procedir a la modificació de crèdits núm. 15/2015 del 
pressupost de l’actual exercici, per incorporació de romanents de crèdits per a despeses 
generals i per a despeses amb finançament afectat del pressupost per a l’exercici 2015, 
 
VII.- APROVAR ELS ACORDS DE DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2015, NEGOCIATS 
AMB ELS LEGALS REPRESENTANTS DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL, 
EN ELS TERMES ESTABLERTS EN L’ACTA DE NEGOCIACIÓ I ENTENDRE 
MODIFICATS L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL 
FUNCIONARI I EL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL 
INCORPORANT LES MILLORES APROVADES. 
 
A continuació de sotmet a consideració del Ple una proposta de la Regidoria de Servies 
Interns de data 21 de gener de 2016,  
 
“Vist l’informe de la tècnica de RR.HH la part dispositiva del qual es transcriu a 
continuació: 
 

“La publicació del Real Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i 
s’adopten mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, (BOE 
núm. 219, del dissabte 12 de setembre),  contempla entre d’altres algunes novetats 
tals com  la recuperació de part de la paga extraordinària i addicional dels empleats 
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públics corresponents al mes de desembre de l’any 2012 (art.1), la modificació del 
número de dies de permís per assumptes particulars, restituint el sisè dia, i  
l’increment dels dies de permís per assumptes particulars  i de vacances en funció de 
l’antiguitat  (art. 2). 
  
L’article 19 punt 2 de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre  de pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2016 disposa que “para el año 2016, las retribuciones del personal 
al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 
1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”,  la qual cosa obliga a la 
aprovació del  percentatge a aplicar en concepte d’increment. 
 
Vist lo anterior, en data 5 de novembre de 2015, es reuneix la mesa de negociació de 
matèries comuns, en la que s’acorda reconèixer les següents condicions de treball 
per a tot el personal d’aquesta Corporació en els següents termes: 

 
A) Recuperació del sisè dia d’assumptes propis. 
B) Recuperació dels dies d’assumptes propis per antiguitat: 
- 2 dies a partir del sisè trienni. 
- 1 dia més per cada trienni a partir del vuitè 

 Els dies del 2015 es podran gaudir excepcionalment fins el 30 de juny de 2016  
 
C) Dies addicionals de vacances segons l’antiguitat: 

- Als 15 anys: 1 dia més 
- Als 20 anys: 2 dies més 
- Als 25 anys: tres dies més 
- Als 30 anys o més: quatre dies més 

Els  dies  del 2015 es podran gaudir excepcionalment fins el 30 de juny de 2016  
 
D) Dotar pressupostàriament dintre del pressupost del 2015 per fer efectiu el 

pagament del 26,23% de la paga de Nadal de 2012. 
E) Previsió en el pressupost del 2016 del crèdit necessari per a l’abonament de La 

part restant de la paga de Nadal de 2012. 
F) Increment de  l’1% de les retribucions  amb efectes de l’1 de gener de 2016.  
 

Vist lo anterior, la tècnica sotassignant informa que els articles corresponents de l’acord 
de condicions de treball del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal 
laboral, restaran modificats en tot allò que entrin en contradicció amb aquests acords, de 
tot el qual haurà de ser aprovat per l’Òrgan competent, en la propera sessió que celebri”.  
 
Vist que la despesa que suposa aquesta modificació resta contemplada en el pressupost 
anual per a l’exercici 2016, d’acord amb l’informe econòmic-financer d’intervenció de data 
18 de gener de 2016, que consta incorporat a l’expedient d’aprovació del pressupost 
municipal per a l’any 2016. 

 
La Regidora sotasignant proposa  al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S :     

 
Primer.- Aprovar els acords de data 5 de novembre de 2015, negociats amb els legals 
representants del personal funcionari i laboral, en els termes establerts en l’acta de 
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negociació  i entendre modificats l’acord de condicions de treball del personal funcionari i 
el conveni col·lectiu del personal laboral incorporant les millores aprovades. 
 
Segon.- Donar trasllat de l’acord al delegat del personal funcionari i al comitè, als 
departaments de  Secretaria,  Intervenció i a Recursos Humans als efectes escaients.”  
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels 17 Regidors assistents. 
 
VIII.- ASSABENTAR DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 23 DE 
DESEMBRE DE 2105, RELATIVA A APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
PER IMPORT D’ONZE MIL EUROS A L’ENTITAT ESABAR SAHARAUI BADALONA 
COOPERACIÓ. 
 
Seguidament s’assabenta al Ple de la Corporació, la Resolució de l’Alcaldia de data 23 de 
desembre de 2015, relativa a aprovar la concessió d’una subvenció per import d’onze mil 
euros a l’Entitat Esabar Saharaui Badalona Cooperació, la qual es transcriu a continuació: 
 
“Resolució d’Alcaldia 
Expedient Núm.: 4225/2015 
Assumpte: Aprovar la concessió d’una subvenció a l’Entitat Esabar Saharaui Badalona 
Cooperació.   
  

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
Fets: 
 
Atès que la Regidoria d’Acció Social, Dona i Salut, mitjançant proposta em comunica, 
 
Vist l’informe Tècnic de la Coordinadora de Serveis Socials, en relació a la proposta 
d’atorgament de subvenció a l’Entitat Esabar Saharaui Badalona Cooperació,  per a 
rehabilitació d’escoles dels campaments de refugiats dels Sahràra 
 
Atès que la proposta escau plenament dins del àmbit de la Cooperació 
 
En virtut de les facultats que m’atorga la legislació de Règim Local vigent, 
 
R E S O L C : 
  
Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció per un import d’ONCE MIL  EUROS 
(11.000€) a l’Entitat Esabar Saharaui Badalona Cooperació amb NIF G-65601254, per a 
la rehabilitació d’escoles dels campaments de refugiats del Sahara.  
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’Entitat Esabar Saharaui 
Badalona Cooperació, amb  càrrec de la partida 11000.920.48100 del pressupost 
municipal de l’entitat per a l’exercici del 2015. 
 
Tercer.- Assabentar a l’Entitat Esabar Saharaui Badalona Cooperació d’aquest 
atorgament. 
 
Quart.- Assabentar al Ple de la Corporació dels acords anteriors. 
 
Cinquè.- Comunicar l’acord anterior a la Intervenció i Tresoreria Municipal als efectes 
comptables i pressupostaris escaients.” 
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La Sra. Edo (CiU), diu en primer lloc voldria demanar respecte pels regidors que no 
cobrem cap sou però que ens prenem en serio la nostra feina; el dimarts vem anar a 
veure l'expedient informatiu, ja sé que és un assabentat, però fruit de com va anar la 
comissió informativa que en paraules de la Sra. Sanllehy, era el “camarote de los 
hermanos Marx”, i volem estudiar els documents demanaria respecte perquè aquests 
documents estiguessin a la disposició dels regidors quan van, que van quan poden; i hi 
ha regidors que no dinen per anar a veure uns documents d'una informativa; dimarts no hi 
eren; soc conscient que dimarts la van trucar i li van comentar que la Regidoria els volia 
veure i dimecres si que hi eren cosa que li agraeixo perquè els he pogut veure abans del 
Ple. Bé, respecte d'aquest tema van poder veure que hi havia un projecte que no estava 
la documentació tècnica que si que hi havia el pressupost de l'escola que aquí el que 
estem parlant i el que estem votant és de dotar amb onze mil euros del Fons de 
Cooperació del 0'7% amb una entitat de Badalona. Bé, com deia; si que estava el 
pressupost de l'escola; el pressupost de l'escola no estava amb euros, ho hem tingut que 
traduir i creiem que són 5.300.070 dinars argelians; algerians perdó, són 45.175'56€; 
nosaltres dotem 11.000€ correcte; no hi havia la documentació tècnica. Si que hi havia un 
informe de la Coordinadora de Serveis Socials que donava l'ok, a la subvenció, advertint 
no obstant, que a Montgat hi ha una entitat que és “Huellas del Sàhara” i la tècnica 
advertia dels mèrits d'aquesta entitat i dels mèrits que havia fet aquesta entitat que havia 
fet recollides d'aliments, etc... Bé, vostès no li van concedir en aquesta entitat perquè 
diuen que no té capacitat. Jo amb això no entro  a discutir perquè ells han presentat una 
pregunta al Ple, o parlaran ells, soc conscients que estan casats perquè no estan 
acostumats a aquests Plens, me’ls acabo de trobar al lavabo i desprès parlaran ells del 
seu tema.            
 
Molt bé li concedissin a Esabar Saharaui Badalona, que no sabem si té o no té aquesta 
capacitat que “Huellas del Sàhara Montgat" pel que veiem vostès han desestimat perquè 
no la té; i no ho podem saber perquè no hi ha informació sobre aquesta entitat dins de 
l'expedient. Si que diu l'informe que a través del seu President en Manuel Fernández 
Pachón els hi ha fet arribar la possibilitat de col·laborar en la reconstrucció d'aquestes 
escoles afectades. Molt bé; com s'entera el President d'Esabar Saharaui Badalona que 
tenen aquests onze mil euros? Com s'entera? doncs suposo i la veritat suposo i vull 
suposar que té a veure amb el Sr. Salguero. Imagino que el Sr. Salguero li haurà explicat 
a vostè, perquè, doncs resulta que el Sr. Salguero fa anys va anar al Sàhara amb una 
caravana per portar aliments amb un dels sis viatges, que diu la tècnica i la coordinadora 
de Serveis Socials, que ha realitzat Esabar Saharaui Badalona al Sàhara; ha fet sis 
viatges al Sàhara i un d'aquests viatges el Sr. Salguero hi anava. Que des de les hores té 
una bonica amistat amb aquest Sr. Manuel Fernández Pachón, President d'Esabar 
Saharaui Badalona. Tant és així que el passat més d'abril del 2014 es va fer en aquesta 
sala una xerrada titulada: Un estiu a Badalona, d'Esabar Saharaui Badalona i del seu 
President presentada pel Sr. Salguero, on vaig assistir personalment; val? amb el Sr. 
Garcia concretament, i crec que vostè també hi era; on es van explicar totes aquestes 
anècdotes, que jo ara estava fent referència i que m'he referit. Serà aleshores, dedueixo 
jo, que el Sr. Salguero li ha comentat al seu amic President de l'Entitat Esabar Saharaui 
Badalona, que l'Ajuntament del qual ell és Regidor disposa d'onze mil euros per gastar en 
Cooperació. Bé, en un Ajuntament no es poden entregar els diners dels contribuents per 
colegueo o per amistat; i més sorpresa encara, estic, quan  resulta que des del 30 
d'octubre de l'any 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que és i 
segons la seva web llegeixo: El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una 
organització formada per Ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes que 
destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al 
desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits; gestiona de 
forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades, fet que 
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permet unificar  els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposar d'un equip tècnic 
d'especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financien 
superant la dispersió d'esforços, les duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques 
de molts ajuntaments".  
 
Podria seguir però no els vull avorrir. Té el seu web, aquest Fonts Català de Cooperació, 
disponible per tots els ajuntaments una campanya des del 30 d'octubre que precisament 
fa referència a les inundacions als campaments de refugiats Sahrauís Campanya 
d’emergència des del món local; que ve coordinada dels Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament conjuntament amb la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris 
pel poble Sahrauí; que fa una crida a la necessitat que els ajuntaments catalans a sumar-
se a la resposta davant de les inundacions que han afectat als campaments de refugiats 
Sahrauís del Tinduf, cosa que és certament dramàtica, per cert. Reiteren l'ajuda als 
ajuntaments i a les institucions adherir-se a aquesta crida. Bé, jo la veritat, és que no ho 
entenc. Aquests diners, jo pel que dedueixo estaven compromesos perquè el Sr. Salguero 
li digués al seu amic que hi havien onze mil euros i que aquesta entitat de Badalona que 
no és de Montgat .... 
 
La Sra. Sanllehy (ICV), diu si deixa d'explicar el conte, li podré explicar. 
 
La Sra. Edo (CiU), diu, acabo, acabo. Bé, com hem dit, no podien ser per entitats de 
Montgat; ells després parlaran amb qui creguin convenient; no podien ser pel Fons de 
Cooperació; i jo només vull dir una cosa que ha dit la Sra. Ribot avui: obro cometes i les 
tancaré: "gestionem diner públic". val? potser hauríem de ser una mica més seriosos; 
gràcies. 
 
La Sra. Sanllehy (ICV), diu bueno ara em toca a mi explicar el conte de la Lechera; quan 
em referia que la comissió informativa era el “camarote de los hermanos Marx”, és perquè 
nosaltres vem haver d'esperar 15 minuts a que vostè s'incorporés, tot i, i jo li vaig explicar 
que si no estava present després diria que no l’havíem volgut informar; per tant com a 
Presidenta de la Comissió Informativa vem esperar 15 minuts perquè vostè s'incorporés. 
Va tenir tot els temps del món per fer les preguntes pertinents; de fet va preguntar si 
aquests onze mil euros es faria un projecte específic per gastar-los o si es donaria només 
el que costa una escola; lo qual jo li vaig contestar que el pressupost seria el de l'escola. 
L'altre qüestió que vem aclarir. La primera que va mirar el Fons Català de Solidaritat vaig 
ser jo. Perquè? per dues qüestions; primera: perquè l'Associació que es va constituir a 
Montgat que jo crec que ha tergiversat una mica l'informe de la Tècnica però bé 
l'Associació que es va constituir aquí, es va constituir a finals del mes d'octubre. Nosaltres 
sempre li hem donat el suport i li hem dit que si presenta projecte i en funció de les bases 
d'execució que presentin, l'ajudarem amb lo que és les Vacances amb Pau. Que és que 
determinats nens del Sàhara vinguin aquí a l'estiu i des de l'Ajuntament se’ls i donaria el 
suport. Aquesta és una qüestió; però oh¡ casualitat; al cap d'un mes i mig d'estar fundada 
aquesta Associació, no sé com però fan dimitir a la Presidenta que era la persona que 
tenia la representació del Polisari. Clar¡ com vostè ha dit són diners públics; però això ja 
ens comença a sonar bastant malament. Però no només això; o sigui no traiem la 
legitimitat que tinguin per fer alguna acció en relació al poble Sahrauí; però no n'han fet 
cap. Lo cert és que al mateix que estan constituïts no n'han fet cap. Com és munta 
l’Associació aquí? L'Associació aquí, com vostè sap jo no hi era, es va muntar arrel de les 
charles que van establir aquí i que va haver una persona vinculada al PRE que va fundar 
aquesta Associació. Bé, molt bé; aquesta persona per poder-la fundar a Montgat va 
acudir a les persones que els hi havíem facilitat; que l'estiu passat precisament 
vinguessin nens aquí i a més els hi havia indicat tots els tràmits que tenien que seguir per 
constituir-se com a Associació. Aquesta persona a més a més és coneguda per la gent 
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que coopera a Badalona, jo em vaig assabentar a la Comissió Informativa que vostè i el 
Sr. Salguero havien vingut a aquesta xerrada; jo no hi era. Amb lo qual no hi ha cap 
relació personal amb aquesta persona. Com anava dient; amb el Fons de Cooperació té 
un problema que és que no es pot justificar determinades subvencions perquè no són 
finalistes. I aquesta és la primera opció que jo vaig explorar; perquè no volia comprometre 
a una associació que s'acabava de muntar aquí que encara no havia pogut fer ninguna de 
les gestions, ni siquiera portar a les persones, als nens, que aixó hagués sigut a través de 
la de Badalona, no volia comprometre-la amb un tema d'una subvenció d'onze mil euros 
de diners públics per veure que podien fer. A més a més amb tota la que s'ha liat, si a 
demés, hi havia una persona que estava vinculada al PRE.  
 
Tot i així es van estar mirant les maneres de contribuir amb el Sàhara. Com que jo sé que 
aquesta persona ha anat sis vegades als campaments Sahrauís, coneix el territori, coneix 
el funcionament, coneix com funciona el que es diu en allà, bé el que seria l'equivalent a 
les Alcaldies, li dic: ens interessaria, estem interessat a l'Ajuntament de Montgat a 
col·laborar; però volem col·laborar directament amb el Ministeri de Cooperació del 
Sàhara.  
 
El pressupost que vostè ha vist és el del Ministeri de Cooperació del Sàhara que 
efectivament traduït a dinars algerins són 45.000€; tinguem en compte els costos que 
tenen allà els materials ens va sembla una aixecada de camisa. Precisament la mateixa 
persona de la Fundació Esabar va ser la que va dir: no podem garantir, ni podem donar 
aquests diners perquè això no té aquest cost. Insisteixo, com que de suport a l'entitat que 
s'havia format aquí amb els objectius, no amb adjudicar-li la subvenció perquè perdonin 
l'expressió, però era una putada haver-se de responsabilitzar d'aquests diners quan no és 
té ninguna experiència en el territori, lo que vem decidir es veure si a través d'aquesta 
persona es podia engegar el projecte; i s'ha concedit la subvenció a una entitat que porta 
treballant molt de temps en aquest àmbit i que a més està l'Ajuntament de Badalona per 
gent que també coneixen. La última qüestió que volia dir: lo que es pagarà tal i com he 
dit, es donarà un avançament i es pagarà el cost de l'escola que serà una escola que ha 
contribuït a formar a l'Ajuntament de Montgat a través d'una persona que ha fet 
d’intermediària; no és l'Associació Esabar. Per lo tant la finalitat de la subvenció és que es 
construeixi una escola i que es construeixi al Sàhara. No és ni beneficiar a l'entitat de 
Badalona ni menyscabar el mèrit que pugui tenir l'entitat de Montgat.  
 
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu las explicaciones en tanto y en cuanto al dinero que se 
destina las ha dado mi compañera la Sra. Montserrat, pero si le voy a contestar a la 
acusación que usted me ha hecho de amiguismo.... 
 
La Sra. Edo (CiU), diu yo no he hecho ninguna acusación.     
 
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu y como usted se ha permitido el lujo delante del publico 
con adjetivos que considero inoportunos, de momento le voy a decir que usted miente; 
miente por no haber hablado conmigo primero. Si realmente estuvo, como es verdad que 
estuvo en aquella, usted recordará que yo hablé que el primer convoy de ayuda 
humanitaria en el año 94, fui el jefe de convoy. Los señores de Esabar Badalona llevan 
seis años o siete, no lo sé, yendo; lo desconozco; lógicamente yo no he ido ninguna vez 
con estos señores. Yo conozco al Sr. Manel Pachón el mes justo antes de hacer la 
conferencia; fruto de traer unos niños a Montgat y fruto de que se constituya como ONG; 
los únicos datos que yo doy a un amigo mío de once mil euros, es al actual presidente de 
Huellas del Sahara Montgat. Yo ni el Sr. Manuel Fernández Pachón es amigo mío, ni yo 
he ido con él al Sahara y usted miente. Hace teatro y todo lo que usted quiera. Porque 
usted ha dicho aquí públicamente, me ha acusado de amiguismo. Pues mire usted, 
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conocí a ese señor un mes antes, le invité a venir a Montgat a dar una charla y fruto de 
eso ha salido esto. No me arrepiento nunca de lo que hago, porque lo hago con cariño; 
se han beneficiado niños o se van a beneficiar niños en el Sahara, pero me molesta que 
me acusen de amiguismo y además me molesta que mientan, el tema del teatro es una 
cosa suya porque le gusta mucho el teatro; si porque es continua su gesticulación, la 
acusación que ha hecho públicamente aquí no se procede a la verdad, porque además 
está registrado; usted me ha dicho a mí que yo fui con ese señor al Sahara, que este 
señor es amigo mío, usted miente, señora; miente. Y con respecto al tema de la 
subvención la Sra. Sanllehy pues supongo que le ha dado explicaciones a usted, se las 
dará luego al colectivo de Huellas del Sáhara y yo allí ya no entro; ni me interesa ahora 
mismo. Me interesa más la acusación que usted me ha hecho a mi infundada. Miente 
señora.     
 
La Sra. Sanllehy (ICV), diu una altra qüestió; els expedients han d'estar a Secretaria 48 
hores abans del Ple; jo ho sento però vostè va fer el viatge 52 hores abans. Amb lo qual 
no és que nosaltres no complíssim amb el procediment, simplement que igual vostè no 
estava informada.          
 
La Sra. Edo (CiU), diu en primer lloc jo vaig arribar 15 minuts tard a la Comissió 
Informativa perquè no es pot entrar a l'Ajuntament de Montgat si no vas acompanyat d'un 
treballador o d'un Regidor de l'Ajuntament de Montgat; jo anava acompanyada en aquell 
moment del Sr. Raúl Abad; sense ell no podia entrar; perquè vostès estaven tots reunits a 
la Comissió Informativa  i estava preocupada per la Sra. Mònica que havia de venir 
desprès de jo a la Comissió Informativa. Això per començar. Si el Sr. Abad no m'obria la 
porta jo no podia pujar. Això per una banda. Després, jo tampoc sé i no he sigut capaç de 
veure enlloc si Esabar Saharaui Badalona té la capacitat o no de fer escoles als camps 
refugiats del Tinduf; no ho sé perquè, no hi ha reportat enlloc si aquesta Entitat es dedica 
a fer escoles, a rehabilitar-les, o no. En tercer lloc: el tema dels valors de promoció social, 
cooperació de les famílies de Montgat, del treball dels Montgatins, tot aixó s'ho haurien de 
plantejar quan donessin subvencions; i ho dic perquè vostès li han donat a una entitat de 
Badalona enlloc d'una entitat de Montgat. Potser podrien haver esperat una miqueta i 
donar-li a l'entitat de Montgat.  
 
Segueixo; Sr. Salguero si yo no me enteré bien pido disculpas; ¿de acuerdo?. Pero yo 
entendí eso; y por eso lo he sacado aquí. Y lo siento. Y por ultimo, si el Fons Català de 
Cooperació és uns diners que dones no finalistes i que no es poden justificar em poden 
explicar perquè fa tres plens vem donar uns diners al Fons Català de Cooperació pel 
refugiats a Síria?.  Perquè no ho entenc; perquè cada vegada entenc menys coses.    
 
La Sra. Sanllehy (ICV), diu si, si podem explicar-ho; perquè van crear justament una 
associació que en aquest cas si que eren finalistes única i exclusivament per això; que és 
la Xarxa de Municipis d'atenció als refugiats i pot entrar a la seva pàgina web i veurà com 
està el Fons de Cooperació. 
 
Torno a dir; vostè estava al bar prenent un café; i nosaltres estàvem esperant a dalt i 
donat que anava amb el Sr. Abad, podia haver entrat perfectament a l'hora que li tocava 
entrar. No m'expliqui pel·lícules perquè jo també en sé. No importa, simplement ho dic, 
perquè la gent tingui en compte com es va donar la informativa. I jo penso que a 
qualsevol lloc que anem hem de mantenir un respecte com a mínim per les formes. L'altra 
qüestió; lo que ha dit és que no sap si l’Associació Esabar té la capacitat per muntar una 
escola allà. Òbviament no s'anirà el Sr. Manel Pachón a muntar l'escola; el que diu 
l'informe tècnic i el que estem dient aquí és que coneix el territori; que coneix a 
l'administració que coneix a gent que farà l'obra; però és que en qualsevol cas aquest 
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senyor ha de demostrar que amb els diners de Montgat, en el lloc on es diu, s'ha fet 
l'escola. Amb lo qual, si no ho demostra ell tindrà un problema perquè haurà de tornar els 
diners, que a demés només es donaran, o sigui que es donaran segurament amb una 
part i després amb una part quan justifiqui. Igual que s'ha fet sempre amb totes les 
subvencions que s'han donat de Cooperació. Vostè diu que s'han de donar a Entitats de 
Montgat. En el Ple del dia 18 de desembre del 2014 diu el Sr. Francesc Garcia: això ho 
farem al 2015, per tant intentarem tenir la proposta dissenyada del Ple com a molt al 
febrer. I en aquest cas si que crec que retornarem el suport d'entitats i projectes solidaris 
fora d'Espanya. I aixó no ho dic jo, ho diu el Sr. Francesc Garcia; per què? perquè aquest 
és l'objectiu de les subvencions per Cooperació; no és donar-les a entitats d'aquí; que per 
cert, a mi em sembla molt bé a les entitats que es van donar, el que passa és que totes 
són de l'àmbit de Serveis Socials; i per lo tant entenc que la convocatòria a la que 
haguessin tingut que anar, és la convocatòria d'ajudes de Serveis Socials no des de 
Cooperació. I també, i soc conscient, que tots els regidors que hi havia en aquest moment 
van donar l'aprovació; amb lo qual està legitimada per tots els regidors, el que jo no sé si 
tècnicament seria lo correcte; jo crec que no; perquè podríem trobar-nos fins i tot en que 
alguna defugia potser de no complir algunes requisits per tenir dret a les subvencions de 
Serveis Socials; però això és una hipòtesis, només, que no puc demostrar.       
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bé jo crec que en aquí tothom està parlant de 
respecte; vostè demanava respecte. Penso que també s'ha faltat al respecte al Sr. 
Salguero.... 
 
La Sra. Edo (CiU), diu i he demanat disculpes.   
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu evidentment, ja li estic dient; i en tot cas si tots 
actuem amb respecte potser les coses ens aniran més bé per tothom. En tot cas és una 
petita reflexió. 
 
Els Srs. Regidors assistents resten assabentat de la Resolució de l’Alcaldia de data 23 de 
desembre de 2015, relativa a aprovar la concessió d’una subvenció per import d’onze mil 
euros a l’Entitat Esabar Saharaui Badalona Cooperació. 
 
IX.- APROVAR L’ANUL·LACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE MONTGAT AL 
PROGRAMA THAO-SALUT INFANTIL, PER A LA PREVENCIÓ DE L’OBESITAT 
INFANTIL I MALALTIES DERIVADES, AMB LA FUNDACIÓ THAO. 
 
Tot seguit se sotmet a aprovació del Ple una proposta de la Regidoria de Salut Publica, 
de data 13 de gener, la qual es transcriu a continuació: 
 
Atès que en data 26 de setembre de 2013, el Ple de la Corporació va aprovar la 
renovació de l’adhesió del municipi de Montgat al Programa THAO-Salut infantil per a la 
prevenció de l’obesitat infantil i malalties derivades, amb la Fundació THAO. Fins al 31 de 
desembre de 2016, amb una aportació anual per part de l’Ajuntament de Montgat de 
3.811,50 Euros. 
 
Atès que el Sr. Henri Garcia, President de la Fundació Thao, ens ha comunicat que per 
motius financers, el patronat de la Fundació s’ha vist obligat a prendre la decisió de 
cessament de l’activitat i tancament de la mateixa al mes de desembre de 2015. 
 
Vist que l’adhesió al Programa THAO- Salut infantil tenia vigencia fins al 31 de desembre 
de 2016. 
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Aquesta Regidoria proposa al Ple de la Corporació, 
 
A C O R D S : 
 
Primer.- Aprovar l’anul·lació de l’adhesió del Municipi de Montgat al programa THAO-
Salut infantil, per a la prevenció de l’obesitat infantil i malalties derivades, amb la 
Fundació THAO, amb NIF G65050023. 
 
Segon.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria i Intervenció Municipals. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels 17 Regidors assistents. 
 
X.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MONTGAT PER A LA INSTAL·LACIÓ I 
GESTIÓ DE LES MARQUESINES A LES PARADES D’AUTOBÚS DEL MUNICIPI.  
 
Se sotmet a consideració del Ple una proposta de la Regidoria de Mobilitat, de data 20 de 
gener de 2016, la qual es transcriu a continuació: 
     
“Vits l’escrit remés per l’Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB- de data 24 de novembre 
de 2015, registre d’entrada núm. 2015-E-RC-7377, en el qual exposa que amb motiu del 
proper venciment del contracte de gestió i manteniment de la xarxa de marquesines del 
nostre municipi, sol·licita l’aprovació per part de l’Ajuntament de Montgat del conveni  de 
col·laboració que adjunta per tal de procedir a la licitació d’aquest contracte en termes 
similars als actuals, i així garantir la continuïtat d’aquesta col·laboració que tan bons 
resultats ha donat fins ara. 
 
Vist que l’Aparellador Municipal en data 30 de novembre de 2015, en relació a la proposta 
de conveni presentada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la instal·lació i gestió 
de les marquesines a les parades de bus del municipi de Montgat, 
  
INFORMA: 
 
1.- Vist el document lliurat faig constar que aquest dóna continuïtat a la gestió que fins ara 
s’ha fet pel que fa a la implantació, manteniment i explotació de les marquesines de les 
parades de bus. 
2.- Que la valoració de les actuacions realitzades fins ara és altament satisfactòria pels 
interessos de l’Ajuntament de Montgat. 
3.- Que el conveni que es presenta permet donar continuïtat tant en l’ampliació del servei 
com en la millora de l’equipament actual. Aquest fet és important pel que fa a la 
instal·lació de noves marquesines en cas d’ampliació de la xarxa de bus. 
 
En conclusió a allò que s’ha exposat, informo favorablement respecte de la  proposta de 
conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de 
Montgat per a la instal·lació i gestió de les marquesines a les parades de bus del municipi 
de Montgat.” 
 
Vist l’esborrany del conveni tipus col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montgat per a la instal·lació i gestió de les marquesines a les parades de 
bus del municipi de montgat, i atesa la necessitat de poder garantir la continuïtat d’aquest 
servei així com la gestió i el manteniment d’aquestes instal·lacions que tant 
beneficiosament ha repercutit en la població del municipi 
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Atès el que determina la Llei 26/2010 de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment 
Administratiu  de les Administracions Públiques de Catalunya i en el articles 6 i següents 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques  
i del procediment administratiu comú, així com la resta de normativa aplicable  
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
A C O R D S : 
 
Primer.- Aprovar el conveni tipus entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
de montgat, per a la instal·lació i gestió de les marquesines a les parades de bus del 
municipi de montgat. 
 
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa – Presidenta tan àmpliament com en dret sigui 
possible, per a la signatura del citat conveni tipus, així com de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució del precedent acord. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona - Departament 
de Mobilitat i Transport,  per al seu coneixement i efectes.” 
 
El Sr. Abad (PSC-CP) diu, bé es tracta del conveni que es renova cada cincs anys i ara 
l'actual serà del 2016-2021 i és la remodelació i les noves marquesines. Habitualment 
anys anteriors s'ha anat remodelant un parell i posant-ne alguna de nova i aixó és a 
requeriment de tots els municipis de l'Àrea Metropolitana perquè no sempre es poden 
renovar tres o remodelar tres. És l'acord que hi ha; tothom fa sol·licituds i aixó és el que 
tenim cada any; una de nova i les demès les remodelen. 
 
El Sr. Pablos (C's) diu, ¿más o menos qué tiempo hay para la aplicación de la 
remodelación de todas? 
 
El Sr. Abad (PSC-CP), diu actualment tenim 28 marquesines; però la pregunta 
exactament quina és? 
 
El Sr. Pablos (C's), diu el plazo de tiempo, porque estuve leyendo que las renovaciones, 
ponerle todos sistemas tecnológicos nuevos para que los ciudadanos puedan ver el tipo, 
la zona donde van estar, el tiempo que va a tardar.  O sea tiempo de aplicación de todas 
estas reformas; dos meses, tres meses, cuatro meses, durante cinco años. 
 
El Sr. Abad (PSC-CP), diu el temps d'aplicació no li puc dir, però ho puc consultar. Però 
aquí el tema està en que les marquesines depèn de la ubicació que tenen algunes es 
poden col·locar amb publicitat, es poden connectar a la llum, altres van amb pal; el que és 
la marquesina que tenim ara actualment hi ha de noves amb el nou sistema i les antigues 
que s'han d'ampliar.  Faré la consulta i al proper Ple li contestaré.       
 
El Sr. Pablos (C's), diu hombre si porque estamos aprobando un convenio; ¿y en el 
convenio no hay esos plazos? 
 
El Sr. Abad (PSC-CP), diu no, perquè aquí no s'estableixen els terminis, en aquí em de 
preveure les necessitats que tenim amb els serveis tècnics i tirar-ho endavant per 
renovar-les totes.   
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels 17 Regidors assistents. 
 



   
Ajuntament de Montgat 

 
51 

 

La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu abans de passar a part de control voldria fer un 
esments i és que bastant sovint des de que hem entrat a l'equip de govern s'està utilitzant 
la mentida com un argument de baixa moral de poca ètica i m'agradaria que tots 
reflexionessin i que aquesta atribució que tenim tant fàcil de dir que algú ha fet alguna 
cosa que no ha fet, si no és demostrable, doncs que s'abstingui de fer-la. Perquè és molt 
fàcil dir les coses quan no són veritat. Jo lamento profundament que s'acusi a ningú, però 
a ningú dels que estem en aquí, de coses que no han succeït i que realment no són de 
rebut. Per tant és una actuació, jo trobo, menyspreable. Senzillament volia dir aquest 
esment perquè podríem treballar i col·laborar molt millor i a més a més amb més  ètica i 
més moral de cara a les persones que componem aquest plenari. I lamento molt Sr. 
Salguero el fet que l'hagin acusat. Ho sento. 
 
La Sra. Edo (CiU), diu puc parlar? 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu si. 
 
La Sra. Edo (CiU), diu suposo que el tema menyspreable anava per mi. Jo parlaré 
després amb el Sr. Salguero i reitero les meves disculpes i parlaré després amb ell. 
 
El Sr. Salguero (PRE-AR), diu aceptadas.  
 
El Sr. Pablos (C's), diu yo quiero ratificar la postura que ha dicho el Sr. Abad y como 
todavía nos queda un rato, nos queda nuestras preguntas la Moción y las del público, 
cinco minutos de descanso para hacer un intervalo, yo apoyo la Moción del Sr. Jordi 
Abad. 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu és que a les dotze acaba el Ple  i jo veig que entre 
els punts que falten, les preguntes que tenen preparades més les preguntes del públic 
poder a l'una encara estem aquí. 
 
II.- PART DE CONTROL 
 
El Sr. Secretari diu que hi havia la Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per 
un protocol educatiu contra la “Transfobia” i l’assetjament escolar per identitat de gènere", 
però en Junta de Portaveus s'ha aprovat proposar de forma unànime per tots els grups 
municipals una Moció en aquest sentit en aquest tema que amb els antecedents 
desagradables amb la mort d'un jove Rubinec transsexual de 17 anys i totes les dades de 
la Federació Estatal de Lesbianes i Gays Transsexuals i Bisexuals. 
 
I.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ESQUERRA-AM, PSC-
CP, C’s, ICV, PRE-AR I MES, PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS I POLÍTIQUES 
LOCALS D’ERADICACIÓ DE L’ASSETJAMNET ESCOLAR, L’HOMOFÒBIA I LA 
TRANSFÒBIA ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS JUVENILS. 
 
Arrel de la mort de l’Alan, un jove rubinenc transsexual de 17 anys que es va treure la 
vida el passat mes de desembre, el problema del bullying –o assetjament escolar- ha 
tornat a sortir a la llum pública i els febles o inexistents mecanismes per detectar-lo i 
abordar-lo s’han posat a debat. De fet, es tracta d’un problema sovint invisible, ja que les 
víctimes de l’assetjament acostumen patir-lo en solitud i silenci sense explicar-ho al 
professorat o la família, i en el cas d’explicar-lo, no sempre reben el recolzament 
d’aquests. 
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Atès que segons dades de la Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales (FELGTB) més del 50% dels menors LGBT pateix assetjament escolar i 
aquestes xifres són lleugerament superiors respecte quatre anys enrere. 
 
Atès que dels joves LGBT que pateixen assetjament escolar, un 43 % ha pensat alguna 
vegada en suïcidar-se, un 35 % ha preparat algun detall de suïcidi i un 17 % ha intentat 
suïcidar-se en alguna ocasió. 
 
Atès que per a l’eradicació d’aquesta xacra cal la implicació del conjunt de la comunitat 
educativa entesa en el seu sentit més ampli: professorat, direccions de centres 
d’ensenyament, alumnat, pares i mares i administracions públiques.  
 
Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats 
de la infància i la adolescència. 
 
Atès que el passat 18 d’octubre va entrar en vigor la llei 11/2014 del 10 d’octubre, 
l’anomenada llei contra l'homofòbia aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei es 
un compendi de normatives i disposicions que tenen com a objectiu fonamental eradicar 
l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i garantir els drets de les persones LGTB. 
 
Atès que questa llei estableix un règim d’infraccions i sancions per fer front a 
comportaments i accions de caire homòfob. 
 
Atès que la Llei en els seus articles 5,6,10 i 11 mandata a les administracions públiques 
de Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa. 
 
Atès que l’objectiu de la llei es establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el 
dret a la igualtat  i la no discriminació de les persones LGTB. 
 
Atès el compromís de l’Ajuntament de Montgat amb la defensa dels drets i llibertats de les 
persones LGTB. 
 
Per tot això, proposem els següents: 
 
A C O R D S : 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar els reglaments pertinents 
per aplicar les lleis 14/2010 i 11/2014, aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini 
els recursos suficients per tal que puguin desenvolupar-se de manera efectiva. 
 
Segon.- Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
conjuntament amb les entitats LGBT, a fer una diagnosi de l’assetjament escolar a 
Catalunya i dissenyar i implementar una política pública que eradiqui aquesta 
problemàtica, amb especial atenció en els casos derivats de l’orientació sexual i identitat 
de gènere. 
 
Tercer.- Desenvolupar un Pla d’Actuació Local LGBT per al reconeixement de les 
diversitats sexuals i de gènere, que tingui com un dels seus objectius la prevenció de 
l’assetjament als centres educatius, espais de lleure educatiu i espais juvenils del 
poble/ciutat. Protocol·litzant les accions que es considerin sempre que es tinguin en 
compte els assessoraments i aportacions de les entitats referents en aquesta matèria. 
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Quart.- Promoure accions d’acompanyament a menors i joves que pateixin discriminació 
o que es troben en risc de discriminació per raó de diversitat sexual i de gènere als 
centres educatius així com promoure per a tal fi la cooperació entre els ens educatius del 
poble/ciutat. 
 
Cinquè.- Promoure programes i accions de coeducació als centres educatius, espais i 
entitats juvenils, centres educatius del lleure, en consonància amb els plans i polítiques 
locals que s’estiguin implementant per la eradicació de l’homofòbia i la transfòbia. 
 
Sisè.- Instar a la coordinació i col·laboració institucional en matèria de polítiques LGBT i 
lluita contra l’assetjament entre els governs de la Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Barcelona i Consells Comarcals. 
 
Setè.- Traslladar els presents acords a les Conselleries d’Ensenyament, Justícia i de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta de la 
Diputació de Barcelona, a la Presidència del Consell Comarcal del Maresme i a les 
entitats LGBT del municipi.” 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu bé és una proposta que primer va presentar el 
grup de Ciutadans, i que posteriorment la resta de grups hem intentat ampliar el seu 
contingut. 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 17 Regidors assistents. 
 
II.- PRECS I PREGUNTES. 
 
1er. Prec del Sr. Abad (MES) 
 
El Sr. Abad (MES) diu, tinc un parell de precs; el primer ens ha arribat a la nostra pàgina 
web, cosa que ens fa molta il·lusió que a cada Ple tinguem precs fets per la gent del 
poble i en aquest cas em sembla que fins i tot han tingut la paciència d'aguantar fins 
aquesta estona, aquests altes hores de la matinada casi bé. El prec que em fan és que jo 
els hi pregunti a vostès a l'equip de govern que ens ha de dir i quines possibilitats tenim 
del tema del lloguer social.  
 
2n. Prec del Sr. Abad (MES) 
 
El Sr. Abad (MES) diu el segon és en referència a quant tindrem col·locats els cartells de 
l'AMI a l'entrada i sortida del Poble.   
 
1a. Pregunta del Sr. Pablos (C's) 
 
El Sr. Pablos (C's), diu la primera es sobre la documentación que me acaba de hacer 
llegar; le agradezco, no es lo que pedí ni tampoco es lo que los vecinos han pedido; es la 
fuente de Sant Joan. Pedi la valoración del técnico i a más se lo exprese a él i a usted 
que yo pedí la valoración económica. Ya sé que hay que pedir a los proveedores los 
presupuestos pero nuestro técnico nuestro arquitecto tiene que hacer una valoración; 
existen una serie de valoraciones como Arquitecto que él lo sabrá que es una valoración 
básica con los precios de l'ITEC que es algo estándar que no son los que se suelen 
aplicar pero para tener una base de arrancada de saber si un contratista nos lo va a 
hacer, si estamos muy por arriba. Esta valoración la pedí en la misma instancia. Es para 
saber porque usted menciono 10.000€, no sé.   
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La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu després li respondré. 
 
2a. Pregunta del Sr. Pablos (C's) 
 
El Sr. Pablos (C's), diu después sobre el tema de l'OAC, ya no pregunto; tenía pendiente 
pero ya ha salido el tema. Quería preguntar sobre el tema del problema que hubo con el 
Polígono industrial de las Pedreras, el cambio de usos que hubo un problema que no se 
le pudo conceder a la escuela de Danza porque los usos no estaban. Mi pregunta es si en 
estos meses que han ido pasando, creo que todos éramos conscientes de que 
evidentemente podría ser beneficioso que se hiciese un cambio de usos o se empezase a 
tramitar que sabemos que tarda varios meses, si se ha tomado la decisión de empezar a 
tramitar el cambio de usos del polígono para en un futuro poder darle otro tipo de 
servicios. 
 
3a. Pregunta del Sr. Pablos (C’s). 
 
El Sr. Pablos (C's), diu otro tema es, Sr. Salguero, mi pino, bueno mi pino no, la escalera 
de la calle Esglesia hacia el Cami Ral; más o menos voy viendo que efectivamente se 
pasa limpieza pero claro por mucho que pasen a limpiar al rato de haber limpiado los 
pájaros son más insistentes que nuestro equipo de mantenimiento que por desgracia son 
más hábiles ellos; entonces a ver si tomamos una resolución que muchos dicen que si 
que vale limpiarlo pero no puede estar cada 10 minutos la brigada limpiando; pero aun y 
así voy comprobando que se va limpiando pero el problema sigue siendo el que es y a 
ver si algún día le ponemos solución. Espero que no se me alargue tanto como la fuente. 
 
4a. Pregunta del Sr. Pablos (C’s) 
 
El Sr. Pablos (C's) diu, quería preguntar sobre el tema de la web; si vamos acelerando 
para conseguir tener el certificado digital para que tanto nosotros los regidores por lo 
menos, como los ciudadanos puedan pasar la instancia con una firma digital. Agilizaría 
muchísimo el trabajo, daría mucha más facilidad a las trabajadoras que están en l'OAC 
porque no estarían, no iríamos presencialmente a ocuparles un tiempo, podrían atender 
otras cosas y hacer un trabajo de back office que sabemos que su faena no es solo 
atender al público sino que tienen un trabajo de narices.      
 
5a. Pregunta del Sr. Pablos (C’s) 
 
El Sr. Pablos (C's) diu, el tema del carril bici. Que el Área Metropolitana, buena la 
Generalitat ha sido la que ha establecido según la noticia ahora durante este mes de 
enero que va a poner si o si, obligatoriamente el Área Metropolitana el carril bici por todo 
el Maresme y que va a habilitarlo principalmente, bueno es la noticia que yo he visto, que 
quieren hacerlo, principalmente por el área de la costa. Evidentemente en las zonas que 
se pueda. Entonces la pregunta era: si el Área Metropolitana o el Área de la Generalitat 
van a decir, porque parece ser leí en la noticia, que iba a ser de una forma unilateral sin 
contar con nadie sino que lo van a hacer. Es sabiendo que el Área Metropolitana 
teníamos un proyecto pendiente de hacer de ampliar el paseo marítimo no se podía 
poner el carril bici, si podía ser vinculante esta noticia con esta situación. 
 
6a. Pregunta del Sr. Pablos (C’s) 
 
El Sr. Pablos (C's) diu, después el tema de los huertos que hemos estado escuchando 
que parece ser que de todas la concesiones de los 100 huertos me parece que eran, 
parece ser o comentan que hay muchos que ya han abandonado eso y que ya no están 
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todos ocupados, era saber un poco como están.  
 
7a. Pregunta del Sr. Pablos (C’s) 
 
El Sr. Pablos (C's) diu, y la cabalgata; curiosamente nos choco a todos, no sé cómo se 
asignaba antes el servicio de la Cruz Roja pero este año de repente no los ves entonces 
era saber un poco como estaban y también a ver si para el año que viene ponen un 
poquito más de dinero para decorarla un poco más, que sea un poco más graciosa, más 
mona, algo más vestida.  
 
8a. Pregunta del Sr. Pablos (C’s) 
 
El Sr. Pablos (C's) diu, y que hay una subvención para recogida, me parece de la 
Diputación, para los ayuntamientos en el que se da una subvención para la recogida de 
los residuos. Y de todos los ayuntamientos que se han presentado me parece que 
Montgat no hemos conseguido esa subvención. Saber si ha sido un fallo técnico o un fallo 
de algo o es porque tenemos el servicio asignado a otro lado. Me parece que es de la 
Diputación o del Consell Comarcal.   
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu diria que és del Consell Comarcal. 
 
El Sr. Pablos (C's), diu si me parece que sí; se había presentado un proyecto para 
obtener una subvención de la recogida de residuos. I lo hemos perdido junto con un 
montón de ayuntamientos. Entonces saber un poco esto.  
  
1a. Pregunta el Sr. Enriquez (CiU) 
 
El Sr. Enriquez  diu jo tinc una pregunta però en dues fases, i és pel Sr. Abad. Llavors si 
em diu que si a la primera li faré la segona. Si em diu que no, no li faig. És sobre el tema 
dels auxiliars de mobilitat. Sr. Abad, vostè sap quines són les competències pròpies que 
tenen? 
  
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu després li responem i sinó després farem una 
segona ronda. 
 
El Sr. Enriquez  (CiU), diu és que si em diu que no les sap, no li faig la segona pregunta. 
És només això no li faré més. 
   
El Sr. Abad (PSC-CP), diu amb detall no.  
 
El Sr. Enriquez (CiU), diu clar, és que si em diu que no; vostè és coneixedor que els 
agents de mobilitat estan regulant el trànsit?. 
 
El Sr. Abad (PSC-CP), diu si. 
 
El Sr. Enriquez (CiU), diu és de les seves competències aixó?. Si vol la deixem pel pròxim 
Ple. Només li estic preguntant si vostè sap les competències i si me las afirma jo ni 
insistiré. Però jo només li estic dient que hi ha un fet que els agents de mobilitat estan 
regulant el trànsit.   
 
El Sr. Abad (PSC-CP), diu jo només el que li puc dir és que aquests senyors estan 
formats per això.  
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El Sr. Enriquez (CiU), diu no, no, si no estic dient que no estiguin formats. Dic si tenen 
competències en regulació de trànsit? 
 
El Sr. Abad (PSC-CP), diu a la primera pregunta li he dit que no amb detall. Li haig de 
mirar i li contestaré en el següent Ple o quan vulgui.  
 
El Sr. Enriquez (CiU), diu perfecte; perquè si fos així estaríem davant una inseguretat 
jurídica important.  
 
1a. Pregunta de la Sra. Puig (CiU) 
 
La Sra. Puig (CIU) diu, ens sembla molt encertada la política social i cultural que es porta 
a terme i evidentment el nostre grup hi està d'acord. Però un poble ha d'evolucionar 
també a nivell de territori, no? llavors com bé a dir el Sr. Abad l'increment pressupostari 
en territori i sostenibilitat serà de ben segur ben necessari pel manteniment de les 
infraestructures però també criem per projectes nous i futurs. Voldríem saber i conèixer 
quins projectes a part dels que ja estan en marxa iniciats i promoguts per legislatures 
anteriors hi ha sobre la taula per iniciar i dur a terme aquesta actual legislatura.       
 
2a. Pregunta de la Sra. Puig (CiU) 
 
La Sra. Puig (CIU) diu, després també unes inquietuds que ens ha fet arribar gent i que 
volíem posar-les aquí sobre la taula. Respecte la il·luminació i la foscor que hi ha a la 
pujada de la marquesa. 
 
3a. Pregunta de la Sra. Puig (CiU) 
 
La Sra. Puig (CIU) diu, després l'obra que s'està realitzant al costat de l'escola dels 
Montgatets durant tres dies hi hagut una fuita d'aigua bastant considerable; només com a 
caràcter informatiu, fins després de tres dies no ha vingut un tècnic de la pròpia 
constructora; només saber que això s'està pagant amb els nostres impostos i que es 
controli una mica.   
 
4a. Pregunta de la Sra. Puig (CiU) 
 
La Sra. Puig (CIU) diu, després també hem rebut una inquietud que ens dius des de 
l'Escola d'Adults TIMO hi ha un excés de calefacció que no hi ha manera de controlar-ho; 
a veure si es pot prendré alguna mesura perquè s'han d'obrir finestres i tot de la calor que 
fa ara; si es controlar una mica el tema.       
  
1a. Pregunta de la Sra. Edo (CIU) 
 
La Sra. Edo (CiU), diu és per a la Sra. Ros; des de l'1 de gener del 2015 tots els 
ajuntaments han de complir amb les obligacions de transparència en l'activitat pública i en 
les àrees de bon govern i govern obert. Que cal que hi hagi certes dades que estiguin 
informades al Portal de Transparència de la Generalitat. Només volia saber com anava 
això? 
 
1a. Intervenció del Sr. Garcia (CIU). 
 
El Sr. Garcia (CiU), diu començar per dir que, Sr. Salguero, la Regidora ja s'ha disculpat. 
La Regidora va interpretar malament una reunió o una presentació a la qual jo també vaig 
assistir; hagi de dir que em va agradar moltíssim la presentació. I que vostès, el seu partit 
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el PRE era qui portava aquest ponent que tots vem estar molt d'acord. La Regidora es va 
equivocar, li ha demanat disculpes però objectivament que el PRE va presentar aquella 
entitat és real.  Per tant jo també li demano en el seu nom perquè s'ha equivocat i ha mal 
interpretat una cosa i escolti’m, no era per ofendre'l. Però si que objectivament interpreti 
vostè que bé les coses són com són. Per tant, entenem la bona fé d'anar buscar ajuda 
d'aquesta entitat per a la seva idoneïtat, home¡ si que hem de ser molt curosos perquè 
amb el que veiem per la tele que no veas, doncs intentar extremar per polir aquella 
sensibilitat. Aquelles coses que poden semblar el que no són, escolti’m, doncs busquem 
altres vies, que segur que tots quedarem més contents, simplement. I Alcaldessa, Sra. 
Alcaldessa, aquí com que vostè es dirigia al meu grup, aquí no hem dit que mentia ni hem 
dit res. Si li explico les vegades que el Sr. Salguero a mi m'ha dit que mentia; unes 
quantes, i som amics. Per tant estem en un clima polític, aquí hi ha certes discrepàncies i 
jo puc admetre alguna vegada que em diguin alguna cosa però no vulgui fer veure que hi 
ha una intenció fosca i mal interpretadora i torticera. No és això; nosaltres si hem ofès a 
alguna persona li demanem disculpes i ja està i ens hem equivocat. Però dit això, hi ha 
termes objectius que seguim defensant.     
 
1a. Pregunta del Sr. Garcia (CIU)  
 
El Sr. Garcia (CiU) diu, pregunta sobre el servei de neteja dels edificis públics. Una 
inquietud que ens arriba i sembla ser que hi ha una de les treballadores que ha marxat de 
l'empresa per motiu x que no coneixem, i hi ha netejadores, treballadores que tenen una 
dedicació diària molt inferior a la seva capacitat. Una senyora fa una hora i mitja, una altra 
fa dues hores; llavors elles presenten aquesta pregunta i diuen: home¡ si ha marxat una 
persona que feia quatre hores al dia i ja hi han treballadores que ja són de l'Ajuntament, 
bé d'aquesta empresa, que una fa dues hores al dia i l'altra una hora al dia, sembla 
coherent que aquestes hores que ara sobren siguin repartides i que aquestes 
treballadores puguin guanyar una mica més, puguin treballar una mica més. Sembla ser 
que no és així i que l'empresa està buscant personal extern i voldríem saber si és així i si 
és així, si es deu a una mala interpretació o si ho poden reconduir.       
 
2a. Pregunta del Sr. Garcia (CIU)  
 
El Sr. Garcia (CiU) diu l'obra que ha mencionat la Regidora Sra. Puig, sobre les tanques 
també d'aquesta obra que crec que el Promotor és Verganarcea constructor OHL, en 
diferents ocasions s'han caigut aquest dies amb el vent. Em consta que la Policia ha estat 
eficient i anat allà i ha fet una feina, però ha fet una feina que no li toca. I la nostra 
pregunta perquè de fet les tanques continuen estant, doncs són molt lleugeres, creiem no 
adequades pel desnivell que hi ha. Si s'ha procedit a obrir un expedient per part del 
serveis tècnics municipals per la manca de seguretat que aporta aquesta obra?.  
 
3a. Pregunta del Sr. Garcia (CIU)  
 
El Sr. Garcia (CiU) diu, demanar informació sobre, recentment ha succeït un accident que 
ha produït que una persona jove ha mort i que en fi un fet molt desagradable i molt 
lamentable d'un veí jove de Montgat. Voldríem saber si l'Ajuntament ha prestat tota l'ajuda 
a la família, que pot ser que siguin persones que necessiten un cop de mà i en quins 
aspectes s'ha produït.  
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu doncs procedirem a contestar. Sr. Sánchez amb el 
tema del lloguer social. 
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El Sr. Sánchez (Esquerra-AM), diu sé que és un tema que s'està treballant però està en 
fase de molt d’embrió; no li puc dir més. En quan es desenvolupi el tema del lloguer social 
i veiem quines actuacions podem fer els hi informarem.  
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu pel que fa al tema de l'AMI ara que aprovem el 
pressupost, ja es va fer la demanda per saber qui és el cost i evidentment de seguida que 
puguem ho posarem, perquè evidentment ens interessa. 
   
Pel que fa als pressupostos de la font de Sant Joan, estan encara rebre el quart 
pressupost segons m'han informat; jo li he portat el projecte que és el que jo havia entès 
que demanava; en tot cas no tinc cap inconvenient en quan els tinguem tots els podem 
examinar; però més o menys van pel voltant dels diners que havíem comentat llavors.  
 
Pel tema del canvi d'usos de les naus de les pedreres s'està iniciant la tramitació, però 
això té una durada d'entre un any i un any i mig; les persones que volien fer aquest canvi, 
bé que creien que era oportú, ja se'ls va informar i a més a més també estem fent moltes 
valoracions;  no és tant sols el fet de dir ja engeguem i punt. Senzillament ha d'haver 
aquest canvi d'ús dels locals per tal que puguin fer aquesta activitat.   
 
Pel que fa a la web, el certificat digital la Sra. Ribot contestarà. 
 
La Sra. Ribot (Esquerra-AM), diu en quant al certificat per poder fer tràmits electrònic ben 
aviat estarà disponible; probablement confio que a partir de primers de març doncs 
podem obrir tota la part de la tramitació. Respondré també una qüestió, pregunta ha fet la 
Sra. Edo, a la Sra. Ros i és un àmbit de la meva competència, i és sobre el tema de la 
transparència. Estem treballant i aquesta seria una qüestió que probablement en una 
setmana obrirem el que és l'espai de transparència que esta integrat amb el que és el 
Portal de Transparència que és el que estableix la Llei de Transparència Catalana. No 
només aixó sinó que a més a més ja està disponible les de l'1 de juny que era quan 
entrava en funcionament; ja hi ha informació publicada en el catàleg de tràmits de la web; 
el que és el dret d'accés, la informació pública i el dret de fer propostes i suggeriments en 
els serveis públics. Això ja està funcionant; no hem tingut cap demanda però hi és, està 
publicat els formularis i l'explicació de com s'ha de fer el tràmit. Però el tema del Portal de 
Transparència és molt més. No és només treure un certificat; dir tinc un certificat això no 
és transparència; això és un tema d'imatge. Si no això vol dir treballar amb tot una sèrie 
de continguts orientats a bon govern i un d'ells és la publicitat activa; que és el que quan 
vostè es refereix, entén que es refereix a aixó. Quan està parlant de transparència és una 
de les petites parts que configuren tot el que és les politiques de transparència; com 
l'elaboració de codis ètics, etc.. que progressivament anirem desplegant per la seva 
complexitat; per lo tant és un tema complexa per la qual hem de gestionar i compaginar 
amb els recursos propis; tenim els mateixos problemes que molts ajuntaments. Avui 
precisament treballant amb un grup de treball que formo part de la Federació de Municipis 
es ficava en evidencia la problemàtica de molts ajuntaments que tot i tenir els recursos 
que el Consorci AOC ens ha facilitat a nivell d'eines, el problema és intern. Gestionar i 
treballar per poder facilitar aquesta informació estructurada, cosa que evidentment no és 
la realitat en molts ajuntaments i especialment del nostre. Per lo tant estem treballant, 
sortirem ben aviat amb una part dels indicadors de transparència públics i 
progressivament anirem treballant per anar complint tots els altres que són d'indole més 
complexa, i hi ha alguns que són d'aplicació a partir del desenvolupament de la Llei, com 
temes de participació o l’avaluació dels canvis normatius, etc..  que evidentment encara 
no es poden aplicar perquè no s'han dut a terme circumstàncies que no s'han generat 
canvis normatius en aquest sentit que o avalin i permetin obrir totes aquestes fases. Per 
tant és un treball extens important amb el qual s'està treballant i en breu donarem 
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resposta a la ciutadania perquè pugui lliurement accedir i veure informació directament i a 
partir d’aquí crear-se la seva pròpia opinió a partir de dades i informades. 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Ros si vol fer intervenció del seus punts. 
 
La Sra. Ros (ICV), diu més que res volia respondre al tema del carril bici que comentava 
de Generalitat en verdad la noticia era un estudio para hacer un carril bici de Badalona a 
Blanes. Un estudio que además se enteraron por los medios de comunicación; por 
ejemplos los técnicos del Área Metropolitana, porque justamente coincidimos el mismo 
día que salía público y estaban alucinando porque no entendían como lo iban a hacer; 
claro del estudio a que se haga realmente ese carril bici no podemos dejar hipotecado el 
tema del paseo Marítimo. O sea el paseo marítimo se va a trabajar a su ritmo y cuando 
llegue ese estudio pues que se implemente.       
 
A nivel de temas huertos; sí que es cierto que hay abandono de parcelas des de que se 
inicio el proyecto en la legislatura anterior, se vinieron acumulando; si no se ha procedido 
a la otorgación desde que yo estoy y estoy al caso del tema, es porque estamos en un 
proceso de cambio de Reglamento fruto de una demanda que se hizo dentro de la 
asamblea de la asociación de Hortelanos para cambiar el modelo de gestión de los 
huertos con lo cual de momento vamos a esperar para hacerlo ya todo de golpe porque 
no tiene mucho sentido ir avanzando en un proceso que luego va quedar cambiado. 
 
En cuanto a la subvención no me consta que al Consell Comarcal hayamos solicitado una 
subvención para la recogida de residuos; preguntaré. Pero si que es cierto que se 
pidieron subvenciones a la Generalitat sobre prevención de residuos y una campaña para 
la fracción orgánica que estaba más vinculado a educación ambiental, sí que es cierto 
que inicialmente no se nos otorgaron pero bueno se han recurrido i se nos han otorgado 
al final.       
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Ramirez vol intervenir?. 
 
El Sr. Ramírez (PSC-CP), diu en cuanto al tema de la calefacción de la escuela TIMO lo 
cierto es que es primer noticia; en todo caso mañana a primera hora será uno de los 
temas que vamos a gestionar.   
 
En cuanto al tema del personal de limpieza comentar que si que vamos a reconducir la 
situación en el sentido que se ha abierto una selección de personas del municipio para 
cubrir estas vacantes que hay i se han producido en el servicio; uno de los argumentos 
que nos dava la empresa era la incorporación de colectivos con riesgo de inclusión social 
para el cumplimiento de la RMI y les hemos dicho que evidentemente estamos por 
cumplir con ello y que nos parece bien pero que entendemos aunque en el contrato en el 
pliego de condiciones no se establece que tengan porque darles estas horas al personal 
que ya tienen dentro, que entendemos que si es personal cualificado  que además les 
podemos mejorar su calidad de vida pues que incorporen ese número de horas, que 
además son unas horas mínimas para el personal que tenemos; es más hay un acuerdo 
pero que es verbal  que siempre todo el personal de limpieza que tiene menos horas  en 
el momento que se producen oportunidades de incrementar las horas históricamente se 
les ha dado.  Y es uno de los argumentos que hemos utilizado y vamos a tener respuesta 
inmediata porque se han de cubrir vacantes ya la semana que viene.  
 
En el tema de seguridad en este caso han mencionado lo de esta obra, nos ha ocurrido 
en la escuela Sant Joan también con el tema del viento ha sido un problema. Ha sido un 
problema porque teóricamente y según los servicios de prevención de cada una de las 
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direcciones facultativas de cada una de las obras todo estaba correcto. Bueno, no se 
había contemplado del todo que hubiera tanta carga de viento y al final hemos tenido 
problemas. Se ha actuado no solamente por parte de la policía sino que también ha 
habido momentos que la Brigada para asegurarnos que la seguridad sobre todo, porque 
por desgracia nos ocurre al lado de instalaciones educativas, para poder reaccionar.  Si 
que estamos haciendo ya desde que nos ha ocurrido esto porque además el problema 
era un continuo y era un sufrir cada día a ver si hacia más o menos viento y lo que hemos 
hecho es pedir  a los servicios de prevención que nos aseguren más allá del documento 
que realmente se va a cumplir i no tengamos el problema. Por ejemplo en la escuela Sant 
Joan lo que se ha hecho es habían unas telas que protegían por un tema estético, se han 
retirado porque hacían efecto vela. Y la obra que ha mencionado lo que se ha hecho es 
reforzar toda la instalación a petición de nuestros servicios técnicos.  
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Chimisanas. 
 
El Sr. Chimisanas (Esquerra-AM), diu en resposta a la pregunta del Sr. Pablos pel que fa 
al tema de la Creu Roja informa que les darreres cavalcades hi havia una ambulància que 
donava servei a la cavalcada i en cas d'accident aquesta ambulància agafava la persona i 
la portava a l'hospital.  Llavors quan ha arribat el moment ens hem posat en contacte amb 
la Creu Roja  amb el tema d’organitzar la cavalcada i Creu Roja ens ofereix un vehicle, no 
una ambulància de servei vital, sinó un vehicle amb servei tècnic qualificat. Des del Pla 
d'Autoprotecció que tenim a l'Ajuntament decidim que aquesta ambulància ha d'estar pels 
possibles accidents i a més a Montgat que desgraciadament fa uns anys vem patir un 
accident doncs el que volíem era mantenir el servei que es va donar l'any anterior i 
mantenir també aquest any. És el fet de mantindre un servei de seguretat d'un servei vital 
en el moment d'accident. Les percepcions de la cavalcada  si era més maca o no, hi ha 
gent que li ha agrada més hi ha gent que li ha agradat menys, això va per barris.      
         
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sr. Salguero. 
 
El Sr. Salguero (PRE-AR) diu Sr. Pablos también le podría responder el Sr. Chimisanas 
porque es un tema que he tocado con ambos y es el pino que está en el parterre que une 
el Camí Real con la calle Iglesia saben que esto se necesita una grúa porqué, primero 
con el permiso de la Regidora Sra. Ros, porque estamos diciendo de talar un pino; es un 
pino que está en un parterre que además es muy inclinado y cualquier día se nos viene 
abajo; además es el pino donde se apoyan las palomas y tiene toda la zona; entonces 
ahora que tenemos presupuesto porque claro estamos hablando de un camión pluma, 
dos operarios, entonces esperemos hacerlo en breve y que no pase como con la fuente. 
Intentaremos darle salida rápidamente.   
 
El tema que comentaba la Sra. Puig es la calle Aurora Bertrana que es entre el camino de 
la marquesa, tenemos una valoración para cambiar la iluminación de ahí que es muy 
deficiente que esta en 25.000€. Vamos con retraso; la empresa Elecnor no nos está 
sirviendo en tiempo sabe que estamos también pendiente lo de la calle Monsolis y demás 
y es una pelea continua; hoy se ha reunido el técnico con el técnico de Elecnor y si fruto 
de esta reunión no da ningún paso yo la semana que viene ya hablare con el director 
general y me pondré muy serio; porque ahora ya me están tomando el pelo a mi también. 
Pero igualmente el tema concretamente de Aurora Bertrana  no será para mañana; 
pueden pasar meses porque todavía esta la valoración hecha lo tenemos en mente 
hacerlo pero no será de hoy para mañana.              
 
Sr. García, quiero que me comprenda usted también me he sentido atacado, yo soy una 
persona de sangre caliente, he respondido seguramente fruto de ese carácter que yo 
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tengo, que después vengo y también me arrepiento; yo acepto en cuanto al ataque 
directo que ha habido a mi persona, acepto las disculpas de la Sra. Edo; yo también si he 
levantado la voz también creo que me he equivocado; bueno fruto también un poco de los 
dimes y diretes de esto; pero quiero que lo entienda. No hay amiguismo y eso si me ha 
dolido un poco, creo que no soy de ese tipo de personas y me he sentido pues; por lo 
demás por mi parte ya estoy.  
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu Sra. Sanllehy. 
 
La Sra. Sanllehy (ICV), diu dues qüestions; l'amiguisme teòricament era amb el meu 
consentiment, amb lo qual òbviament jo no coneixia al Sr. Pacho de nada.  
 
I l'altre qüestió és, a fet una pregunta que és molt delicada per contestar en un Ple. 
Simplement el que li puc dir és que els serveis tècnics han col·laborat amb el que calgui.             
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu han preguntat sobre els projectes que tenim en un 
futur; crec que ha estat la Sra. Puig. Ara estem dins de les demandes de les Meses de 
concertació de la Diputació de Barcelona; arrel d'això també hem demanat els 
pressupostos dels projectes que volem desenvolupar. Fruit d'això i a més a més comptant 
amb el suport que ens pot donar l'Àrea Metropolitana de Barcelona a partir d’aquí el que 
farem serà determinar quines són les accions que podem fer. Un cop tinguem elaborades 
aquestes propostes evidentment les elevarem en aquí. Crec inclús si no m'equivoco que 
per anar a les Meses de Concertació ha de passar pel Ple i com a mínim s'ha de fer un 
assabentat i igualment ho compartiríem; no pateixi per això. En quant a l'Àrea 
Metropolitana les últimes notícies que tenim és que sortiran al juliol; juliol-agost; tot i que 
més o menys tenim una orientació del que és el que podem tenir com a poble al municipi 
de Montgat.     
 
La última cosa que volia dir, és que el tema de mentir no ho he dit ni en un sentit ni en un 
altre. Si no amb el sentit global d'una millor convivència dins d'aquest Ple; senzillament 
això. 
 
Ara si volen, tot i que crec que hem respost a tot el que han preguntat, si volen farem un 
segon torn.  
 
El Sr. Abad (MES) diu molt de gust que em doni la paraula però haig d'esperar al meu 
interlocutor que com te necessitats com tothom i no hi hagut mitja part, doncs ha hagut 
d’absentar-se. 
 
El Sr. Pablos (C's), diu con el tema de los huertos por el comentario que ha hecho me 
imagino o espero, no sé si habrá dado tiempo o no, pero que se toma algún tipo de 
medida de limpieza; ya que si han sido abandonados y están en una situación y todavía 
no se podrá ejecutar una nueva licitación para se vuelvan a hacer, vigilar por lo menos 
que no se empiece a hacer broza o a crecer las plantas de una forma desmesurada, que 
por lo menos lo tengamos con un ojo echado. Y lo del carril de bici de la Generalitat que 
es verdad que a mí me pareció entender que casi era casa una decisión muy unilateral mi 
intención al leer la noticia y comentarla no era por bloquear lo que tenemos; porque claro 
al contrario mi idea era que si realmente la Generalitat tal y como yo había mal 
interpretado que lo iba a ejecutar unilateralmente mi intención era decir aprovechemos la 
situación para acelerar el proceso que el Área Metropolitana se juntase con ellos para 
hacerlo; porque me pareció leer que era una decisión como muy unilateral y que iban a 
tirar si o si para adelante con el tema. La idea era acelerar el proceso no bloquearlo, al 
contrario. 
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El Sr. Abad (MES), diu comentar; el famós pi. Em vaig comprometre que faria gestions 
amb el veïnat; compte. Molts estan a favor i poquets estan en contra; cuidado. Hem de 
tornar a parlar. I si al final es decideix que s'ha de treure, et recordo que el meu veí i amic 
li va comentar que els arbres són molt cars treure'ls amb una grua. Ara el que fan es 
començant tallant des de d'alt cap a baix i s'ho emporten amb una furgoneta que és mes 
barat. Que ho tingueu en compte; gràcies. 
  
El Sr. Pablos (C's), diu bueno retomo la palabra y efectivamente decir lo mismo; no hace 
falta que venga una pluma para arrancar; se empieza a podar desde arriba. Y mientras se 
haga el proceso que se haga lo que si podría hacerse es ir podando por lo menos las 
ramas que están por encima justo de las escaleras, para evitar que los pájaros; podar 
justo las que están encima la escalera que eso la Brigada si que lo hace cada dos por 
tres; podarlas y no vaciar el pino. De todas formas se puede hacer el proceso que ha 
dicho el.  Y para acabar la ronda; la fuente Sra. Alcaldesa, a mi me gustaría tener, primero 
que el plano que acabo de ver, no me cuadra para nada con el que en una reunión que 
tuvimos con la asociación de vecinos, que se ponía un bebedero para perros para evitar 
que la gente subiese los perros.  Eso me consta que se hizo, o sea se notifico y se dijo 
que se valorase y yo la reunión que tuve con los vecinos sí. 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu és la font de la Riera d'en Font, aquesta que vostè 
es refereix. Però ja li contestaré després.        
     
El Sr. Pablos (C's), diu la que estoy hablando yo es la fuente de la calle Sant Joan; ese es 
el plano que me ha dado. De esa es de la que estoy hablando y de ese me consta que 
tenía que haber un bebedero, pero bueno.  De todas formas lo que yo también solicitaba 
era la valoración económica de nuestro arquitecto. Yo no quiero los presupuestos de los 
distintos proveedores que se está consultando, no. Yo quiero la valoración de nuestro 
arquitecto que tendrá una, claro; para que nos sirva de baremo para decir si los demás 
son caros o baratos.   
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu alguna pregunta més?. 
 
El Sr. Garcia (CiU), diu nosaltres Sra. Alcaldessa no preguntarem res més, és molt tard, i 
hi ha ciutadans que estan esperant a fer la seva lectura de les seves reivindicacions i per 
respecte donarem per acabat.  
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu en quan a la Riera d'en Font, les converses que 
hem tingut amb l’Associació de Veïns és que el que volien era una font al Parc de la Riera 
d'en Font en la qual esta a dos nivells; un en el que els gossos poden beure i l'altre per 
beure les persones; sinó es troben en una font en la que els gossos beuen del mateix lloc 
on beuen les persones. Per això hem demanat aquest tipus de font. Si estem equivocats 
o no, com que tindrem una reunió a finals d'aquest mes de febrer si ens posem d'acord 
amb l'hora ja concretarem i comentarem. 
 
PREGUNTES DEL PÚBLIC. 
 
1) Escrit presentat pel Sr. J.C.B.M en data 26 de gener amb registre d’entrada núm. 408. 
 
Exposa: 
 
En el Ple del dia 29/10/15 la Il.lm. Sra. Alcaldessa es va comprometre a posar les plaques 
identificatives de l’AMI a les entrades del municipi, ratificat posteriorment en altres plens. 
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En aquest moment les plaques no estan posades. 
  
Sol·licito: 
 
Realitzar una pregunta en el Ple del dia 28/1/16 sol·licitant que se’ns informi d’un termini 
concret,amb especificació de la setmana d’execució de la intervenció, de la col·locació de 
les seves plaques.” 
 
La Sra. Alcaldessa (Esquerra-AM), diu que s’han donat les explicacions oportunes.   
 
2) Escrit presentat pel Sr. W.M. en data 27 de gener amb registre d’entrada núm. 436. 
 
Exposa: 
 
En el mes de octubre se propone en la Regidoría de Benestar Social, la ayuda de 
Cooperación para los campamentos de Tindoof (Sáhara)  se mira una posibilidad y nos 
dicen que nos informan de cómo realizarlo. Con fecha 21/1/16 se nos informa 
extraoficialmente que han concedido la ayuda a una entidad similar de otro municipio.  
 
Sol licito: 
 
Respuesta por parte del Gobierno en el próximo Pleno del 28/1/16.” 
 
Per part de la Regidora d’Acció Social, es donen les explicacions oportunes al tema 
exposat.   
 
I atès que no hi ha més assumptes què tractar, la presidència dóna per acabada la sessió 
de la qual s’estén aquesta acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-la 
la Sra. Alcaldessa juntament amb mi el Secretari, que en dono fe. 
  


