ACTA DE LA SESSIÓ

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

2017/3
Ordinari
3 de març de 2017
8 de març de 2017
13:00 h. – 15:50 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

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

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
S’ha excusat d’assistir-hi:

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les Actes de data 25 de gener i 8 de febrer
de 2017.
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Sr. Alcalde: El primer punt de l’ordre del dia és aprovació de les actes del 25 de gener i del 8 de
febrer. Si no hi ha cap comentari, es donarien per aprovades.

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a les
redaccions dels esborranys de les actes de les sessions del Ple de dates 25 de gener i 8 de
febrer de 2017.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número del 910 al 964 de 2016

La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.
2. Donar compte dels Decrets de regidors del número 772 al 852 de 2016
La Corporació queda assabentada dels Decrets de regidors, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets de regidors resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.

2. Donar compte dels Decrets del número del 965 a 1101 de 2016 i del número 1 al 303
de 2017.

La Corporació queda assabentada dels Decrets dictats des de l’última sessió ordinària i dels
que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets resten transcrit íntegrament en el Llibre de
resolucions.

3. Intervenció. Expedient 2223/2017. Donar compte del Seguiment del Pla
d'Ajust de l'exercici 2016
Número: 2223/2017
Serveis Econòmics

De conformitat amb el que estableix l’ article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012, l’anàlisi de les
desviacions produïdes en el calendari d‘execució o en les mesures del Pla d’ Ajust ha de ser
retut amb la periodicitat establerta.

S'adjunta informe "Donar compte del Seguiment de Pla d’Ajust 2016.pdf"

4. Intervenció. Expedient 1365/2017. Informe de Morositat. Informació al Ple
sobre terminis previstos en la Llei de Morositat
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DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ DEL 4T TRIMESTRE SOBRE
L’ACOMPLIMENT DE TERMINIS PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
Expedient número: 1365/2017
Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat
Tràmit: Donar compte al Ple

INFORMACIÓ AL PLE
En virtut del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials,
s’adjunta informació del 4t trimestre sobre compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de les entitats locals, que inclou el nombre i
quantitat global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint els terminis.

Veure Document "Remissió al Ple Informe Morositat 4T 2016.pdf" adjunt

5. Intervenció. Expedient 2229/2017. Aprovar, si escau, la proposta de
modificació de les Ordenança General número 1 de l’exercici 2017.
Identificació de l’expedient:

Modificació Ordenança numero 1 per l’exercici 2017

Núm. expedient:

2017/Hisenda/Intervenció

Tràmit:

Dictamen Comissió Informativa

Fets
1. Atès que l’equip de govern té la intenció de facilitar al ciutadà el pagament dels deutes tributaris i
altres de dret públic a favor de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp mitjançant les modificacions
establertes en els criteris d’ajornament i fraccionament per tal de flexibilitzar-los i adaptar-los a
les necessitats dels ciutadans.
2. S’ha resolt la incoació de l’expedient de modificació Ordenança numero 1 per l’exercici 2017,
disposant que s’elaborin els estudis i informes oportuns.
3. L’interventor ha emès favorablement el seu informe.
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4. El Secretari General emet favorablement l’informe corresponent.
5. Aquest Ajuntament pretén
aprovar l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels

tributs i preus públics municipals per l’exercici 2017 que a continuació es detallen, d’acord
amb l’establert a l’article 15 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 1 de març
de 2017.

Fonaments de dret
1. Els articles 15, 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de les Hisendes locals,
estableix que els ajuntaments podran aprovar i en el seu cas modificar les ordenances fiscals.
2. Article 25.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. Estableix que es poden
establir preus públics inferiors al cost del servei per raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic.
3. Article 24.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de les Hisendes locals. Estableix que per
determinar l’import de les taxes es podran tenir en compte criteris genèrics de capacitat
econòmica dels subjectes passius.

El Ple de l’Ajuntament acorda:
1. Aprovar la modificació de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
preus públics municipals de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’any 2017, en la manera
en que es troben redactades i que consten en l’expedient adjunt.
2. Els articles modificats són el 72, 73, 75 i 76 de l’ordenança, que es detallen a continuació:

Article 72è. Sol·licitud
1. La sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament es podrà presentar dins dels
següents terminis:
a) Deutes en període voluntari: abans de la finalització del període voluntari fixat per a
cadascun d'aquests. En el cas de deutes per declaracions-liquidacions i autoliquidacions:
abans del termini de presentació d'aquestes.

b) Deutes en període executiu: en qualsevol moment abans de la notificació de l'acord
d'alienació dels béns embargats.

2. La sol·licitud ha de contenir les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social, número d’identificació fiscal i domicili del sol·licitant, i, si és el
cas, de la persona que el representa amb l’acreditació documental del poder de
representació.

4

b) Deute per al qual sol·licita
l'ajornament o fraccionament de pagament, indicant-ne l'import,

el concepte i la data de finalització del termini d'ingrés en període voluntari.

c) Motiu de la petició i ajornament proposat.

d) Garantia que ofereix.

e) Qualsevol altre documentació que es consideri oportuna, amb l’objectiu de posar de
manifest que existeix una dificultat transitòria en matèria de liquiditat, que impedeixi el
pagament del deute tributari.

Concretament, i pels ajornaments i fraccionaments amb un deute superior a 18.000 euros,
caldrà aportar:

§ Persones físiques: darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF), document on consti la fincabilitat del sol·licitant: finca, adreça, dades
registrals i càrregues existents.
§ Persones jurídiques; societats de capital: darrers comptes anuals depositats al Registre
Mercantil, o darrera declaració de l’Impost sobre Societats, així com document on
consti la fincabilitat del sol·licitant, en els termes descrits en el punt anterior.
§

Persones jurídiques; resta: estats financers actualitzats, certificats per l’òrgan
d’administració, així com document on consti la fincabilitat del sol·licitant, en els
termes descrits en els punts anteriors.

L’Ajuntament es reserva el dret de requerir al sol·licitant qualsevol altre documentació de
tipus tributari, econòmic o financer, que consideri necessària per a justificar la manca de
liquiditat que impedeixi atendre a l’interessat les obligacions tributàries.

f) Les dades que permetin identificar el compte bancari on s’ha de carregar el deute.

g) Lloc data i signatura.

Article 73è. Garanties
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1. No s’exigirà la constitució
 de garantia:

a)

Si l’import del deute és igual o inferior a 18.000 euros.

b)

Si l’import del deute és superior a 30.000 euros i inferior a 60.000 euros, quan es faci un
lliurament inicial de, com a mínim, un 10%.

c) Si l’entitat titular del crèdit dispensa de garantia. Quan es presentin sol·licituds
d’ajornaments o fraccionaments en les quals es faci constar la impossibilitat d’aportar
garantia, BASE sol·licitarà a l’ens titulars del crèdit l’emissió d’una resolució sobre la
dispensa d’aportació d’aquesta. El termini d’emissió de la resolució serà de 10 dies des
que es notifiqui la sol·licitud, transcorregut el qual sense haver-se emès s’entendrà
desfavorable a la dispensa.

d) Si el deutor és una administració pública.

e) Si el Consell Rector de BASE així ho acorda en els supòsits que reuneixen les condicions
que determini, que es publicaran a la seu electrònica de BASE.

f) En els casos previstos legalment.

2. Les garanties dels ajornaments o dels fraccionaments que s’accepten són les següents:

a)

Aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança
de caució, amb vigència superior a sis mesos a partir del venciment del termini o terminis
garantits.

b) Qualsevol altres que es considerin suficients econòmicament i jurídicament.

3. Si s’ha practicat anotació preventiva d’embargament en garantia del deute, que es consideri
suficient, no serà necessari aportar una nova garantia.

4. La garantia haurà de cobrir l’import del deute en període voluntari, els interessos de demora
que generi l’ajornament i un 25 per 100 de la suma d’ambdues partides.
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5. La garantia hauran d’aportar-se
en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent

al de la notificació de l’acord de concessió, en cas contrari:

a) Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en període voluntari i aquest ha conclòs, s’haurà
d’iniciar el procediment de constrenyiment exigint-se el pagament del deute amb els seus
interessos i els recàrrecs del període executiu. Es liquidaran interessos des dia següent al
de la finalització del període voluntari fins la data del fi del termini per formalitzar la
garantia, sense perjudici de la posterior meritació d’interessos en el període executiu.

b) Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de
constrenyiment.

Article 74è. Interessos de demora per l’ajornament

1. L’import del deute, sense incloure el recàrrec del període executiu, el pagament del qual
s’ajorni, meritarà interessos de demora al tipus vigent en la data del venciment de cada
fracció o del termini concedit d’ajornament.

2. En els ajornaments es calcularan interessos de demora des del dia següent al de la
finalització del període voluntari fins a la data de venciment del termini concedit
d’ajornament.

3. En els fraccionaments es calcularan interessos de demora per cada fracció de deute des
del dia següent al de la finalització del període voluntari fins a la data de venciment de cada
fracció.

4. No s’exigiran interessos de demora si així ho decideix l’òrgan competent de l’ens delegant i
ho comunica, mitjançant trasllat de l’acord o la resolució, a BASE.

5. Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no es realitzés el pagament,
s’anul·larà la liquidació d’interessos de demora, la qual es practicarà en el moment del
pagament i es prendrà el principal com a base de càlcul.

Article 75è. Criteris generals de concessió
1.

En període voluntari no es concediran ajornaments ni fraccionaments per multes de trànsit.
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2.

En cap cas es concediran ajornaments ni fraccionaments quan l’import del principal del
deute en període voluntari o l’import de l’expedient executiu sigui inferior a 200 euros.

3.


Tampoc es concediran ajornaments ni fraccionaments quan l’import resultant entre el
quocient del deute tributari i el termini sol·licitat sigui inferior a 50 euros.

4.

El termini màxim d’ajornament o de fraccionament, tenint en compte les limitacions
esmentades al punt 2 és de 60 mesos.
Igualment, i de forma excepcional, l'òrgan competent per acordar la concessió de
l’ajornament o el fraccionament podrà ampliar els terminis assenyalats en els apartats
anteriors d’aquest article, pel temps que consideri convenient, quan, a criteri seu, les
condicions de capacitat econòmica del sol·licitant, degudament justificades, impedeixin
atendre el pagament dins d’aquells terminis. També s’ampliarà si així ho resol l'ens
delegant del deute a ajornar o fraccionar. El termini d’emissió d’aquesta resolució serà de
10 dies des que per part de BASE es notifiqui la sol·licitud, transcorregut el qual sense
haver-se emès s’entendrà desfavorable a l’ampliació.

5.

Les dates de venciment dels ajornaments o de cada fracció són els dies 5 o 20 de cada
mes, o immediat hàbil següent si el dia de venciment és inhàbil o dissabte.

Article 76è. Criteris especials en tributs de venciment periòdic.
1.

Sense perjudici de les sol·licituds contemplades en l’article 72, els tributs de venciment
periòdic de notificació col·lectiva, es concediran ajornaments per un termini mínim de tres
mesos, mentre que els fraccionaments es concediran per dues úniques fraccions que es
faran efectives en un interval mínim de tres mesos. En tot cas, la data màxima de
venciment dels ajornaments i dels fraccionaments serà el dia en què finalitzi l’exercici en
què es merita el deute a ajornar.

2.

L’òrgan competent per acordar la concessió de l’ajornament, en funció del calendari de
pagament previst pel municipi afectat, determinarà les dates en les quals es carregarà el
deute en el compte bancari indicat per l’obligat tributari.
Serà requisit indispensable per concedir l’ajornament o fraccionament que en la sol·licitud
s’indiquin les dades del compte on carregar el deute.

3.

Les sol·licituds s’entendran estimades transcorregut el termini d’un mes a partir del dia
següent a la seva presentació sense que s’hagi rebut notificació de la resolució.

6. RRHH. Expedient 926/2016. Aprovar, si s’escau, els acords adoptats per la
Mesa General de Negociació que va tenir lloc el passat dia 19 de gener de
2017 de modificació del Pacte de Condicions de Treball sobre jornada i horari
de treball del personal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Identificació de l’expedient:

Acords de la Mesa General de Negociació del passat dia
19 de gener de 2017.

Expedient número:

Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/sp /15/2014

Tràmit:

Aprovació
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Fets
1. El passat dia 19 de
 gener de 2017 es va celebrar la Mesa General de Negociació
col·lectiva per condicions de treball comunes funcionari i laboral de la Corporació a on es
van tractar els temes d’horari laboral per a l’any 2017 i la modificació del Pacte de
Condicions de Treball sobre jornada i horari de treball de la Policia Local de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.

2. D’aquesta sessió van sorgir, entre d’altres, els següents acords:
1r - Dies de vacances:
S’acorda que les vacances anuals es podran gaudir com a màxim fins al dia 31 de
gener de l’any següent.
S’estableix fins a un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de
serveis prestats i d’acord amb l’escala següent:
- 15 anys d’antiguitat
- 20 anys d’antiguitat
- 25 anys d’antiguitat
- 30 o més anys d’antiguitat

................
................
................
................

1 dia addicional de vacances
2 dies addicionals de vacances
3 dies addicionals de vacances
4 dies addicionals de vacances

2n- Permís per les empleades en estat de gestació:
Les empleades que es trobin en estat de gestació podran gaudir d’un permís retribuït,
a partir del dia primer de la setmana 37 d'embaràs, fins la data del part. En el
supòsit de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la
setmana 35 de l'embaràs fins la data del part.
3r- Modificar l’article 33 de Serveis Extraordinaris del Pacte de Condicions de Treball sobre
jornada i horari de treball de la Policia Local de Mont-roig, per tal d’equiparar les
retribucions brutes anuals dels agents, caporals i sergent de la Policia Local de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, passant a ser segons el següent barem:

HORA EXTRAORDINÀRIA
HORA
EXTRAORDINÀRIA
NOC./FESTIVA
HORA EXTRAORDINÀRIA NOC. +
FEST.

AGENT
18,83.-€
21,65.-€

CAPORAL
20,62.-€
23,71.-€

SERGENT
23,84.-€
27,42.-€

24,48.-€

26,81.-€

31,00.-€

4rt- El present acord tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2016, excepte pel que fa a
l’apartat número 3 de modificació de l’article 33 de Serveis Extraordinaris del Pacte de
Condicions de Treball sobre jornada i horari de treball de la Policia Local de Mont-roig, que
tindrà efectes a partir del dia de la signatura d’aquest acord.
5è-El present acord resulta d’aplicació al personal funcionari/laboral de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 1 de març
de 2017.
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Fonaments de dret
1. Article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
de la Generalitat de Catalunya (DOGC número 6830, de 13/03/2015).
2. RD-Llei 10/2015, d’11 de Setembre (BOE 12.9.2015), sobre concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i l’adopció de determinades
mesures de matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia.
3. Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
4. Articles 22 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
en quant a les retribucions del personal funcionari.
5. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en quant correspon al Ple l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de
llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i
periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

El Ple de l’Ajuntament acorda:
1.

Aprovar els acords adoptats per la Mesa General de Negociació que va tenir lloc el passat
dia 19 de gener de 2017 de modificació del Pacte de Condicions de Treball sobre jornada i
horari de treball del personal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp exposats en el punt 2
dels fets.

2.

Comunicar aquest acord als representants sindicals.

7. Secretaria. Expedient 2180/2017. Modificar, si s’escau, l’horari de les
sessions de les comissions informatives.
Identificació de l’expedient:

Comissions informatives

Exp. núm.:

Serveis Interns/Secretaria General/ Cartipàs 2015-2019/

Tràmit:

Ordinari

Fet
1. El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir
en sessió pública el dia 13 de juny.
2. El ple de 19 de juny de 2015 va determinar el nombre i la denominació de les comissions
informatives d'estudi i dictamen d’assumptes.
3. Durant el temps transcorregut s’ha verificat la necessitat de modificar l’horari establert de
celebració de els comissions informatives.
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4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 1 de març
de 2017.

Fonaments de dret
1. Articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. Article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
3. Articles 124.2 i 134 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

El Ple de l’Ajuntament acorda:
1. Modificar l’horari de les sessions de les comissions informatives de l’Ajuntament de Montroig del Camp, les quals tindran lloc el primer dimecres de cada mes. Les comissions es
reuniran a partir de les 13:00 h, i es convocaran amb una separació de 15 minuts
cadascuna de les que s’hagin de celebrar.
2. Publicar un extracte d’aquesta resolució en el Butlletí oficial de la província.

8. Secretaria. Expedient 2176/2017. Aprovació inicial, si escau, una proposta de
modificació del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp

Identificació de l’expedient:

Aprovació del Reglament orgànic municipal

Expedient número:

Secretari General/Serveis interns

Tràmit:

Aprovació inicial

Fets
1. L’objecte dels Reglaments orgànics municipals és regular, a l’empara dels articles 4.1.a),
20, 24, 62, 69 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL), modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i dels articles 8.1.a), 49, 154 i 158 de
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), el règim
organitzatiu i de funcionament dels ajuntaments així com també, articular els drets i deures
dels membres de la Corporació.
2. En virtut i reconeixement de la potestat reglamentària i la capacitat d’autoorganització de
les corporacions locals reconeguda l’article 4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals; l’article 8.1.a) i la disposició final tercera 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;
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar inicialment en sessió plenària de data 9 de
11

3.

4.

5.

6.

març de 2016 el seu Reglament orgànic municipal. Posteriorment es va sotmetre aquest a
informació pública.
En no haver-se presentat
al·legacions en el tràmit d’informació pública, el Reglament

orgànic municipal es va entendre aprovat definitivament. El Butlletí oficial de la província de
Tarragona núm. 100, de 26 de maig de 2016, va publicar el text del Reglament orgànic
municipal.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, ens local amb personalitat jurídica plena, exerceix les
seves competències en règim d’autonomia i, en ús de la potestat d’autoorganització
municipal, desenvolupa les seves funcions organitzatives, executives i administratives,
d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració, coordinació i servei
al ciutadà, amb submissió plena a la llei i al dret.
Amb la voluntat de no ser més restrictiu que la normativa superior de règim local, es
proposa modificar l’article 49, regulador del Registre dels Grups Municipals, per permetre
que cada grup municipal adopti la denominació que desitgi, independentment de la de la
llista electoral amb què es varen presentar a les eleccions municipals. Tot i això, caldrà
motivar la petició per evitar canvis de nom arbitraris i que no obeeixin a cap causa
justificada.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 1 de març
de 2017.

Fonaments de dret
1.

Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

2.

Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3.

Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

4.

Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals

El Ple de l’Ajuntament acorda:
1. Aprovar inicialment la següent modificació del
l’Ajuntament de Mont-roig:

Reglament orgànic municipal de

On diu: Article 49. Registre dels Grups Municipals
1.

El secretari de l’Ajuntament portarà un Registre de Grups Municipals, en el qual
constarà la denominació de cada grup (que serà la mateixa de la llista electoral), la
relació dels seus membres amb l’expressió de llurs càrrecs dintre del grup, i la
modalitat de tramesa de convocatòries que triï cada regidor.

Ha de dir: Article 49. Registre dels Grups Municipals
1.

El secretari de l’Ajuntament portarà un Registre de Grups Municipals, en el qual
constarà la denominació de cada grup (que podrà ser objecte de modificació de
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forma motivada), la relació dels seus membres amb l’expressió de llurs càrrecs
dintre del grup, i la modalitat de tramesa de convocatòries que triï cada regidor.


2.

Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació.

3.

Una vegada finalitzat el període d’exposició pública, en el cas que no es presentin
al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense la necessitat de resolució
expressa. En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions
presentades en el període d’al·legacions i es procedirà a la seva aprovació definitiva per
l’òrgan competent. Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació.

9. Festes. Expedient 2187/2017. Aprovar, si s’escau, la celebració de la festa tradicional
i el programa d’espectacles taurins, inclòs en les activitats de la Festa Major de Sant
Jaume de Miami Platja 2017.
Identificació de l’expedient:

Vaquetes 2017

Expedient número:

secretaria general/serveis interns/festes/autoritzar la
celebració de la festa i el programa d’espectacles
taurins.

Tràmit:

Ordinari

Fets
1. Vist que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, és l’organitzador de la festa tradicional
d’espectacles taurins que es celebra anualment a Miami Platja per la programació de la
Festa Major de Sant Jaume 2017.

2. Vist que el programa d’espectacles taurins previstos està detallat en el quadre annex:

Dia

Modalitat

Hora inici

Hora final

22.07.2017

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

23.07.2017

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

4.

Lloc
Plaça del Cinquantenari
(Miami Platja).
Plaça del Cinquantenari
(Miami Platja).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 1 de març de 2017.

Fonaments de dret
1. Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.
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El Ple de l’Ajuntament, acorda:

1. Aprovar la celebració de la festa tradicional i el programa d’espectacles taurins previst per
la Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2017, tal i com segueix:
Dia

Modalitat

Hora inici

Hora final

22.07.2017

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

23.07.2017

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

Lloc
Plaça del Cinquantenari
(Miami Platja).
Plaça del Cinquantenari
(Miami Platja).

Peu de recurs
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona en el termini
de dos mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa,
podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des de la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs
que estimeu procedent.

10. Afers sobrevinguts

El punt 10 seria afers sobrevinguts que no en tenim cap.
11. Mocions
Moció que presenta el grup socialista amb motiu del 8 de març, Dia internacional de les
Dones
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les dones i homes socialistes ens sumem a les reivindicacions del 8M per defensar els drets
de les dones i exigir la igualtat d'oportunitats a tots els àmbits. Celebrem aquesta jornada
de reconeixement i reivindicació amb el sabor amarg de viure un moment d'amenaça
internacional històrica cap a les polítiques feministes, però amb l’esperança de la resposta
massiva de dones i homes per fer-hi front.
La mateixa setmana que Putin va despenalitzar la violència masclista a Rússia, la
misogínia de Trump va començar a donar els seus fruits: un dels primers decrets ha estat
aprovar el restabliment de la "Llei Mordassa Global" on es prohibeix al govern d'EUA finançar
organitzacions internacionals de planificació familiar i clíniques on es practiquen avortaments,
o que promouen la seva legalització. A més, segons el darrer Eurobaròmetre, un 27% dels
europeus justifiquen l'abús sexual en determinades situacions (si la dona ha begut o vesteix
de manera suggerent), demostrant quant queda encara per fer per acabar amb la cultura de la
violació també aquí, a la UE, on l'11% de les europees de més de 15 anys han estat víctimes
de violència sexual.
Les xifres tant estatals com catalanes demostren que la igualtat d'oportunitats entre dones i
homes està lluny de ser real en cap àmbit i que els valors del neoliberalisme patriarcal s'han
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fet forts en una part de la nostra societat, i, el més perillós, ho està fent sota una aparença de
neofeminisme basat en la suposada llibertat d’elecció de les dones per mercantilitzar el
seu cos.

Per això, en un moment on són més necessaris que mai els estudis de gènere i l’activisme
pedagògic feminista, denunciem els atacs incessants del govern del PP als organismes
específics i polítiques d’igualtat impulsats en els darrers anys, amb l’excusa de la crisi, com la
supressió de subvencions per a la formació en igualtat o la retallada, des del 2009, d’un
47,6% del pressupost en polítiques d'igualtat i lluita contra la violència masclista.
A l’àmbit laboral, la reforma laboral impulsada pel PP i amb suport de l’antiga CiU, ha
afectat tota la ciutadania però molt especialment les dones en precarietat, temporalitat i
l'ocupació a temps parcial. Per primera vegada en 40 anys està caient la població activa
femenina, amb la destrucció de 250.000 llocs de treball, una pèrdua d'ocupació que triplica
la masculina; específicament, en el sector públic, la destrucció d'ocupació femenina arriba al
72%. L'atur femení registrat és del 51,5%. L’Estat espanyol es troba en el 7è lloc de la UE
amb major bretxa salarial. A menys sou, menys cotització i menys prestació per desocupació: la
bretxa de gènere de la prestació contributiva d'atur és del 19% i, segons els estudis d'UGT,
la bretxa de gènere a les pensions és de 37,95%. El sostre de vidre perdura: només hi ha
un 20% de dones als Consells d'Administració a les empreses de l'Ibex35 i un 17% del conjunt
d'empreses a l'Estat espanyol no tenen cap dona a càrrecs directius

Els governs estatal i català retallen i privatitzen l’Estat de Benestar, i no es creuen les
polítiques de conciliació. Les dones treballen 21 hores setmanals més que els homes en el
treball domèstic. El 82% de les persones cuidadores principals dels nens i nenes de 0 a 3 anys
són les mares, el 7,5% les àvies i només el 4,8% els pares. El govern català no inverteix en una
xarxa pública d'escoles bressol tal i com ha demostrat en aquests pressupostos, on ha invertit
3 milions d'euros en 200 escoles bressols concertades i 0€ per a les públiques.
Les dades oficials de violència masclista són esfereïdores: 60 dones van ser assassinades
l'any 2015 a tot l’Estat, 6 d’elles a Catalunya. El 2016 van ser assassinades 6 dones aquí,
44 a tot l’Estat. I aquest 2017 portem, de moment, 10 víctimes, 1 a Catalunya. I són només
la part més visible: 10.016 dones van ser ateses al telèfon per a víctimes de violència
masclista l'any passat, de les quals el 58,16% convivien amb filles i fills. El 2016 es van
denunciar a Catalunya 679 agressions sexuals i 766 abusos sexuals contra dones, sobretot
joves. Per altra banda, 9 dels 10 jutjats que donen menys ordres de protecció són
catalans. I encara estem pendents que el govern del PP confirmi si es tancaran els 29 jutjats
de violència sobre la dona a Catalunya proposat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Les dones només hem avançat amb governs progressistes, i molt especialment, governs
socialistes amb polítiques amb visió transversal de gènere: Llei d'Igualtat, Llei Integral contra
la violència de gènere, Llei de la Dependència, Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs,
plans ocupacionals d'igualtat,… i també ho fem des de l’oposició, per exemple amb la
proposta socialista del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, votada per unanimitat al
Congrés.
Reivindiquem tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos
econòmics retallats en els darrers anys amb l’excusa de la crisi, especialment centrat en lluitar
contra la violència de gènere, la bretxa salarial i la manca de conciliació.
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PER TOT AIXÒ, ES PROPOSA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE .......................L’ADOPCIÓ
DELS ACORDS SEGÜENTS:

1. Instar al govern de l’Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a reposar els
organismes i polítiques específiques d'igualtat desmantellades, recuperant el pressupost
destinat al nivell del 2009, reforçant la prevenció en violència de gènere, especialment entre
joves, i fomentar les noves masculinitats, i derogant les normatives contràries a les
competències municipals en temes d’igualtat (LRSAL...)
2. Instar al govern de l’Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a liderar el Pacte d’Estat
contra la violència de gènere amb tots els agents polítics i socials per garantir recursos,
l’acompanyament judicial personalitzat en els Jutjats Especialitzats per a les dones víctimes i la
formació específica acreditada per als membres de la magistratura especialitzada prèviament a
ocupar el càrrec. A més de garantir el manteniment dels jutjats de violència sobre la dona
VIDO.
3. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a promoure un gran pacte català per garantir
que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis vigents de lluita contra la xacra masclista:
aplicar els 53 articles vigents de la Llei d’igualtat catalana (llei 17/2015, 21 de juliol, d’igualtat
efectiva entre dones i homes), la Llei contra la violència masclista (llei 5/2008, 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista) i la llei d’igualtat estatal (llei 3/2007, de 22
de març, per la igualtat efectiva de dones i homes); totes aquestes lleis defensen l’enfortiment
del paper dels municipis com a primers garants per sensibilitzar, detectar i tractar les dones
víctimes de violència masclista, i les seves famílies, donat que són la institució més propera a la
ciutadania
4. Instar al govern de l’Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a derogar la Reforma
Laboral i aprovar la Llei d’Igualtat Salarial i la Llei d’Usos del Temps.
5. Instar al ple municipal a adherir-se a la Xarxa de Municipis lliures del tràfic de dones, nenes i
nens destinats a la prostitució, perquè les dones no són mercaderies i perquè sense clients no
hi ha tracta.
6. Traslladar aquests acords a les associacions del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de
la Generalitat, a la Diputació de ........... a la FMC, i a l’AMC.

Moció PER UN NOU PACTE CONSTITUCIONAL QUE RENOVI LES RELACIONS DE
CONVIVÈNCIA ENTRE CATALUNYA I ESPANYA

Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un referèndum de
ruptura ni està en la nostra agenda política portar a la societat a la divisió i l’enfrontament. Els
que volem seguir a Espanya, però en una Espanya diferent, fem una aposta per un nou pacte
entre Catalunya i la resta de l’Estat.
Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s’ha sotmès la societat catalana
durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí fàcil. Però, cada
dia som més les persones que defensem aquesta via com a única solució política.
En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la societat, els que
defensem que encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i integrador, dialogant i
pacifista, que rebutja tant l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que ignoren la legalitat.
Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per a la
sortida de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l’actual generació i de les
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futures. Per això, no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió Europa sense
Catalunya. És més, no ens podem permetre estar ni un sol dia fora d'Europa. Per això, cal
alertar contra qualsevol procés
unilateral, que suposi quedar fora del marc legal que preveu el

Tractat de la Unió Europea per haver trencar l'Estat de Dret i Democràtic recollit a la Constitució
espanyola, i que pugui provocar per tant, la nostra sortida de la Unió Europea.
Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni beneficia
Catalunya, ni Espanya, ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera d’entendre el món.
La nostra història ens demostra que la societat catalana funciona millor quan està unida, i per
això apostem per preservar la unitat del poble de Catalunya. La solució no és que Catalunya
marxi d'Espanya, sinó canviar Espanya.
Avui tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal Constitucional
de l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat, tant pel Parlament de
Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i posteriorment refrendat per la ciutadania
catalana, alhora que volem donar un nou impuls a la modernització de l’Estat, i desitgem dotar
d’un nou marc de convivència que pugui rebre el suport majoritari dels catalans i catalanes, i
del conjunt de la ciutadania espanyola.
Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem que:
1.- La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix en marxar
d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual situació. La solució és el diàleg, la
negociació i el pacte.
2.- Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: l’immobilisme i la pulsió
recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral de la majoria d’escons parlamentaris
independentistes que no es corresponen al sentiment majoritari dels vots emesos a les últimes
eleccions al Parlament de Catalunya.
3.- Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la ciutadania siguin
possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals de les quals ens hem dotat.
Per aquest motiu, voler imposar unilateralment un referèndum per la independència no té avui
cabuda en el nostre ordenament jurídic.
4.- Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i d’Espanya
reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una fase de distensió,
començant per la negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant: una
elevada conflictivitat competencial; un model de finançament que apliqui el principi d’ordinalitat i
el Consorci Tributari, així com la resta d’elements continguts en l’Estatut votat pels catalans i
les catalanes; el compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials com el servei de Rodalies i
el Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística que, en primer lloc,
implica la renúncia per part del govern d’Espanya a utilitzar la LOMCE com a instrument per
erosionar la immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la recuperació d’elements
d’autogovern erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional a partir de la modificació
de la legislació estatal corresponent; i el treball conjunt sobre les 46 qüestions plantejades pel
president Puigdemont, conscients que la discrepància sobre el referèndum aconsella aparcar
aquesta qüestió.
Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat catalana, i volem
obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya. Per aquest motiu el ple de ..............
reivindica un nou pacte que desemboqui en una reforma de la Constitució i que passa per:
1.- La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi Espanya en un
Estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la democràcia, que
incorpori el compromís europeu d’Espanya, i que pugui servir com a catalitzador del pacte
polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Aquesta reforma culminarà en
un referèndum sobre l’acord amb garanties democràtiques i que interpel·li a tothom.
2.- El compromís d’aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de l’autogovern
de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte.
3.- El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, història,
tradicions, dret i cultura propis.
4.- El reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la diversitat
cultural i lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a llengües pròpies, i com
a patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà, el gallec, el basc, el català i
l’aranès.
5.- La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació dels diferents
governs territorials, la veu dels diferents territoris.
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6.- Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un principi de lleialtat i
de cooperació.
7.- El blindatge de les competències
exclusives per a Catalunya en matèria de llengua, cultura i

ensenyament, així com una defensa plena del model d’immersió lingüística com a eina de
construcció d’una societat plenament bilingüe.
8.- Un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en compte les
necessitats dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El municipalisme
constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de Catalunya que cal defensar
i ampliar.
9.- La reafirmació de l’Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la corrupció, la
reforma de la llei electoral, la millora en matèria d’infraestructures i l’eficiència de
l’administració.
10.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i
als seus grups parlamentaris, a les entitats municipalistes catalanes i a l’estatal, al govern
d’Espanya i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles.

Moció presentada per C’s El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha
resuelto la cuestión de inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un
juez de lo contencioso de Guipúzcoa sobre los artículos 4.1, 4.2a) y 7.4 de la
Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía Municipal.
Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en
nuestra Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados
inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a tributación situaciones de
inexistencias de incrementos de valor.
Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya
exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos
contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de
viviendas y locales en nuestra localidad.
Fuera motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición legal,
como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria.
Se hará necesario , por tanto, una vez el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la
normativa de carácter estatal que el Pleno del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp
arbitre con carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las
administraciones locales, logren que se exija el tributo con arreglo a la capacidad
económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al
gravamen, cuando no tenían obligación.
Por ello de conformidad somete a su consideración, la siguiente MOCION por la que,
Se insta al Alcalde a fin de que :
Una vez el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la normativa de carácter estatal
que prevé la sujeción al impuesto en los casos en que no haya habido objetiva y
realmente un incremento de valor de los terrenos , de forma urgente disponga, a
través del procedimiento establecido para ello, medios materiales y humanos mediante
los cuales los contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la transmisión de
inmuebles sitos en el Municipio de Mont-roig del Camp puedan reclamar a través del
procedimiento de reclamación de devolución de ingresos indebidos las cantidades
satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

Moció C’s CREACIÓN DE UNA COMISIÓN QUE VELE POR EL SEGUIMIENTO
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Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las mociones son el instrumento político fundamental con el que cuentan los concejales y grupos
políticos con representación en el Consistorio para elevar propuestas y someterlas a la consideración
y aprobación del Pleno.
Sin embargo, muchas de las mociones presentadas por la oposición y aprobadas por el pleno no
son después ejecutadas por el equipo de gobierno, o bien su ejecución se demora más de lo
acordado o lo previsto.
Igualmente podría darse el caso que las medidas que se adoptan para cumplir con las mociones no
sean totalmente fieles al espíritu de la moción o a los objetivos que perseguía el grupo que la
propuso, ya que éste no ha podido participar en su puesta en marcha.
Desde que el Grupo Municipal de Ciutadans Miami/Mont-roig forma parte de la Corporación
Municipal nos hemos esforzado en realizar una oposición constructiva, dando nuestro apoyo al
equipo de gobierno en aquellos aspectos que nos han parecido eran de interés para todos y elevando
a debate propuestas que pueden considerarse del interés general para los ciudadanos de nuestro
municipio. Algunas de ellas han sido aprobadas.
Otras agrupaciones también han conseguido aprobar mociones que consideramos interesantes pero
el problema radica en la dificultad que nos encontramos los grupos de la oposición para llevar a cabo
el seguimiento sobre el estado de ejecución en el que se encuentra cada moción aprobada.
Entendemos las mociones aprobadas como una obligación real, las cuales deben ser llevadas a
cabo en un plazo de tiempo acorde a la urgencia y necesidad de las mismas, su naturaleza y
variedad, conscientes de la prioridad de algunas sobre otras, pero sin olvidar que el objetivo final
es su puesta en marcha y cumplimiento.
Por estas razones, el Grupo Municipal de Ciutadans Miami/Mont-roig propone adoptar el siguiente
ACUERDO
Primero. Crear una Comisión de seguimiento de las mociones aprobadas por el Pleno
para asegurar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
Segundo. Favorecer que la composición de esta comisión sea lo más plural y flexible
para que en la misma puedan participar grupos municipales, funcionarios municipales,
representantes de los ciudadanos, y cuando proceda el colectivo al cual afecten los
acuerdos adoptados para que éstos nos puedan aportar sus opiniones y asesoramiento.
Tercero. Además de la creación de la comisión, solicitamos también un plan de
seguimiento que puede ser mediante una aplicación web para facilitar el seguimiento y
estado de ejecución de las mociones aprobadas en pleno y publicación en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento, ya que los vecinos merecen conocer las resoluciones de
los acuerdos que les afectan, así como los avances y estado de las gestiones realizadas.
MOCIÓ ERC – PDeCat – PSC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CANVIADORS DE
NADONS ALS LAVABOS DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS DEL MUNICIPI
Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), al nostre municipi l’any
2014 hi van néixer 101 infants i l’any 2015 n’hi van néixer 98, un nombre que suposem que es
manté durant l’any 2016 malgrat no disposar de les dades.
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Els nadons no controlen els esfínters i, com que la seva bufeta de l’orina és molt petita s’omple
cada cop que mengen, de manera que orinen freqüentment. Els primers mesos, el nadó

requereix que se li canviïn els bolquers força sovint, ja que acostuma a fer deposicions després
de cada menjada. A mesura que el nadó es fa gran, augmenta el temps entre les seves
deposicions i no cal canviar-lo tan sovint.

Un canviador és un lloc acollidor amb una superfície còmoda per tenir el nadó estirat i que
facilita el canvi de bolquer.
Per tot l’exposat anteriorment, els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) i el Partit Demòcrata Català (PDeCAT) proposen al Ple l’adopció del següent:

ACORD

- Instal·lar als lavabos dels equipaments públics del municipi aparells per a canviar els bolquers
dels nadons (canviadors de paret).

MOCIÓ ERC – PDeCat – PSC PERQUÈ LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ESTABLEIXI UNA MORATÒRIA A LA TRAMITACIÓ DE NOUS PROJECTES D'ENERGIA
EÒLICA FINS A L'APROVACIÓ D'UN NOU PLA DE L'ENERGIA
Ningú pot posar en dubte la solidaritat de la província de Tarragona en el desenvolupament
energètic del país. Aquest territori acull gran part de la generació energètica, tant a nivell eòlic
(en quantitat de parcs, aerogeneradors i megawatts instal·lats), en energia Nuclear acollint
quatre centrals nuclears, tres en actiu i una en fase de desmantellament, la qual no conclourà
més enllà del 2030, i en el gran volum de generació mitjançant combustibles fòssils.
La balança energètica està clarament decantada cap el sud de Catalunya i de retruc l’impacte
mediambiental i paisatgístic que això comporta, essent totalment desequilibrat respecte la
majoria d’altres territoris.
Si bé som conscients que el recurs eòlic és un sector energètic que cal explotar de forma
centralitzada per tal d’evitar la generació mitjançant altres tecnologies, més contaminants i
perilloses, també és ben cert que aquest recurs s’ha d’emmarcar dintre d’un context amb
d’altres tecnologies també renovables i sota models d’explotació molt més eficients com seria la
generació distribuïda, fomentant l’autoconsum i la creació d’agències locals/comarcals i
generant electricitat de proximitat, per evitar al màxim grans xarxes de distribució i costos
mediambientals.
Així doncs, davant la més que possible proliferació de sol·licituds pel desenvolupament de
parcs eòlics de menys de 10 MW, atenent al model i procediment del Decret 147/2009, o
d'altres noves ampliacions dels parcs eòlics existents, sol·licitem analitzar detalladament l’estat
actual d’aquestes sol·licituds i en tot cas aturar-les abans d’arribar al punt d’irreversibilitat en la
corresponent implantació.
És imprescindible disposar dels temps necessari per treballar per a que disciplines com
l’energia, el medi ambient, la qualitat de vida i l’economia local s’ entenguin de manera
conjunta. I així poder dissenyar les polítiques territorials, ambientals i socials que encaixin amb
les polítiques energètiques locals i nacionals, aplicant valors sostenibles i moderns, per no patir
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les conseqüències que té l’actual model energètic actual sobre l’economia, el medi ambient i el
territori.

Aquesta moció es va aprovar al Ple del Consell Comarcal del Baix Camp el 21 de febrer de
2017.
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp els següents
ACORDS:
Primer: Sol·licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament i tramitació de nous
parcs eòlics a la comarca del Baix Camp, així com a la resta de Catalunya.
Segon: Instar a la Generalitat de Catalunya , a aprovar, dins del marc del Pacte Nacional per a
la Transició Energètica un Pla d’Energia on s’entengui l’energia com un servei bàsic. Un model
de desenvolupament energètic, que s’allunyi de les pràctiques especulatives i que afavoreixi els
desplegament de totes les energies renovables sota el marc de la generació distribuïda o
d’autosuficiència connectada. Preveient el tancament de les centrals nuclears a la fi del seu
cicle.
Tercer: Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, al
Consell Comarcal del Baix Camp, a l’ICAEN (Institut Català d’Energia), a la Direcció general
d’Energia, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

12 Precs i Preguntes
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

Fran Morancho López
Alcalde

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental

8 de març de 2017
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