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:

2017/11
Ordinari
6 d’octubre de 2017
11 d’octubre de 2017
13:00 h. – 15:00 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

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

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:
Sr. Alcalde: Bon dia a tothom. No, no he dit res. Començarem...donaríem inici al Ple ordinari.
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1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de les sessions plenàries de dates 7
i 13 de setembre de 2017.
Sr. Alcalde: Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de les sessions plenàries del 7 i 13
de setembre. Hi ha algun grup que hagi de fer algun comentari sobre les actes? No? Doncs, les
donaríem 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 7 i 13 de setembre de
2017.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2.

Donar compte dels Decrets del número 1462 al 1714 de 2017.

Sr. Alcalde: El punt dos és donar compte dels decrets, des del 1.462 al 1.714 de 2017. Es dona
compte dels decrets. Si no hi ha res, passaríem al tercer punt.
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.

3. Secretaria. Expedient 11106/2017. Aprovar inicialment, si s’escau, una modificació
dels estatuts de l’Ens públic empresarial de serveis i obres de Mont-roig del Camp
Nostreserveis
Sr. Alcalde: El punt tres és modificació, perdó, aprovar inicialment, si s’escau, la modificació
dels estatuts de l’ens públic empresarial de serveis i obres de Mont-roig del Camp,
Nostreserveis. Aquest punt ha passat ja per Consell d’Administració de les empreses per tal de
modificar, es va explicar en aquest Consell, el sentit d’aquesta modificació és poder
optar...Perdona, sí.
Sra. Aragonès: Bon dia, perdoni, tinc un dubte, s’incorpora un punt nou a l’ordre del dia?
Sr. Alcalde: Com a Afer sobrevingut.
Sra. Aragonès: Com a Afer sobrevingut.
Sr. Alcalde: Quan arribem a Afers sobrevinguts ho tractem.
Sra. Aragonès: Val, val.
Sr. Alcalde: És el canvi de nom, es refereix a això? Val. Quan arribem al punt d’Afers
sobrevinguts, el valorem, si l’entrem, etcètera. Com deia, es tracta d’una modificació dintre dels
estatuts de l’empresa Nostreserveis per tal de que l’empresa pugui optar a ajudes per la
realització de cursos dintre de l’empresa i —cursos de formació— i el que es tracta és d’aprovar
aquest punt que ja es va fer, com deia, dintre del Consell d’Administració, i ara s’hauria de
passar pel Ple. No sé si algun grup té alguna pregunta? Buenos días. Si no hi ha preguntes,
doncs, passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? El punt quedaria
aprovat per unanimitat. Sr. Velasco, estábamos en el punto de la modificación de los estatutos
de la empresa para incorporar temas de formación. Si quiere introducir su voto.
Sr. Velasco: En este caso, perdón por la tardanza pero me ha salido una urgencia en el trabajo.
Nosotros en este punto íbamos a votar a favor.
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Sr. Alcalde:Vale, gracias. Se recoge también el voto. Gràcies.
Identificació de l’expedient

Aprovar inicialment la modificació estatuts de l’Ens públic
empresarial de serveis i obres de Mont-roig del Campa
Nostreserveis

Expedient número

Serveis Generals /Secretaria/ Expedient

Tràmit

Aprovació inicial

Fets
1. En sessió plenària de data 14 de novembre de 2016 es va aprovar inicialment el
procediment de modificació dels instruments de gestió directa Empresa municipal de
serveis Mont-roig del Camp SA i Empresa municipal d’obres Mont-roig del Camp SA,
mitjançant cessió global de l’activitat en favor d’una empresa pública empresarial de nova
creació i l’assumpció per part de l’Ajuntament de determinats serveis.

2. A conseqüència d’aquell acord es va tramitar l’expedient corresponent que va derivar en la
publicació dels estatuts i la constitució de l’Ens públic empresarial de serveis i obres Mont´roig del Camp Nostreserveis.

3. D’acord amb la naturalesa jurídica del nou ens, la Fundació Tripartita ha denegat la
participació de Nostreserveis en el sistema de formació bonificada que ella financia. Per
aquest motiu es proposa la modificació dels estatuts de Nostreserveis amb la incorporació
d’un nou apartat a l’article 18.3 el qual tindrà el següent redactat:

“L’Ens públic empresarial de serveis i obres de Mont-roig del Camp Nostreserveis no es
troba inclòs en l’àmbit d’aplicació dels “Acords de formació de les Administracions
Públiques.”

4. El consell d’administració de Nostreserveis de data 27 de setembre de 2017 va aprovar
aquesta modificació dels estatuts i elevar aquest acord al ple de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp.
5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 4
d’octubre de 2017.

Fonaments de dret
1. L’article 103 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
regulen el règim de les entitats públiques d’àmbit estatal.
2. L’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local regula les
formes de prestació dels serveis públics de competència local, entre els quals, en la
modalitat de gestió directa, les entitats públiques empresarials locals.
3. Igualment l’article 249 i següents 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

4. L’article 188 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, també regulen les formes de prestació dels
serveis públics locals.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1.

Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Ens públic empresarial de serveis i
obres de Mont-roig del Camp Nostreserveis amb la incorporació d’un nou apartat a l’article
18.3 el qual tindrà el següent redactat:

“L’Ens públic empresarial de serveis i obres de Mont-roig del Camp Nostreserveis no es
troba inclòs en l’àmbit d’aplicació dels “Acords de formació de les Administracions
Públiques.”
2. Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de trenta dies, per a l’examen i
la presentació d’al·legacions i suggeriments, mitjançant edicte en el Butlletí oficial de la
província de Tarragona. En cas de no presentar-se al·legacions s’entendrà definitivament
aprovat.

4. Secretaria. Expedient 10989/2017. Sol·licitar, si s’escau, al Ministeri de Foment, la
transferència de la titularitat de la tram de la carretera N-340 en el seu pas per Miami
Platja
Sr. Alcalde: El següent punt, punt quatre, sol·licitar, si s’escau, al Ministeri de Foment la
transferència de la titularitat del tram de la Nacional 340 al seu pas per Miami Platja, En aquest
cas, el que es fa és sol·licitar al Ministerio de Fomento la transferència d’un tram de la Nacional
340, concretament el tram que va des de la Plaça Fleming, límit de la Plaça Fleming amb el
supermercat Michelangelo, per ubicar-nos, tot just des d’aquell punt cap al sud, fins al límit del
municipi que seria el límit de la Riera del Llastres. Es demana aquesta reversió, aquest tram,
per tal de poder endegar el projecte de l’Avinguda Barcelona que després passarem en un altre
punt. Alguna pregunta o aclariment? No? Per part de PDeCAT?
Sr. Chamizo: Sí, jo volia, més que tot, a títol d’informació perquè hem vist el que fica al punt i
veiem que al 2009 es va fer ja una sol·licitud per Foment, suposo, per agafar el que és la
transferència de la carretera. La nostra pregunta, dos o tres preguntes que tenim aquí només
per curiositat, al 2009 Foment donava diners per agafar la titularitat, cedir la titularitat?
Sr. Alcalde: Sí, al 2009 quan vam demanar aquesta transferència, el Ministerio donava els
diners. El que passa és que va ser tot just quan deixaven de fer-ho i no va ser possible signar
el conveni que va lligat amb aquest punt, anava lligat amb un conveni, i el conveni aquell ells ja
no el van signar.
Sr. Chamizo: Val. Suposo que es va fer, hi ha un projecte de reordenació, no?, que es va fer
també llavors, per aquelles dates? De reordenació de l’avinguda.
Sr. Alcalde: Sí, hi ha un projecte bàsic, es va fer, es va encarregar en aquell moment un
projecte bàsic de reordenació de tota l’Avinguda Barcelona.
Sr. Chamizo: Servirà aquest projecte bàsic ara?
Sr. Alcalde: Sí, hem utilitzat aquest projecte per fer l’executiu, sí.
Sr. Chamizo: O sigui, pràcticament la totalitat. No s’haurà d’afegir coses, suposo?
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Sr. Alcalde: No, no, no, bueno, el que s’ha fet és ajustar els preus. Aquell projecte bàsic es va
fer l’any...es va finalitzar dintre del 2011, han passat sis anys, s’han d’actualitzar preus, s’ha
intentat reduir l’import que hi havia previst en el bàsic, estem anant per sota de preus i...però
ens ha servit de guia el projecte bàsic, sí.
Sr. Chamizo: D’acord. Gràcies.

Sr. Alcalde: De res. Alguna pregunta més? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra?
Abstencions? Doncs, quedaria aprovat per unanimitat el punt número quatre.
Identificació de l’expedient

Sol.licitar la transferència de la titularitat d’un tram de la
carretera N-340a en el seu pas per Miami Platja

Expedient número

Secretaria/ Expedient 10989/2017

Tràmit

Ordinari

Antecedents
1. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió plenària de 30 de desembre de 2009, va
aprovar sol·licitar la transferència de titularitat del tram de carretera de la N-340a, al seu
pas pel terme municipal de Mont-roig del Camp. Aquest mateix acord aprovava també el
conveni que havia de permetre la transferència de titularitat esmentada.
2. Malgrat el temps transcorregut, en cap moment no ha estat possible la signatura del
conveni esmentat, per la qual cosa la titularitat de la N-340a, al seu pas pel municipi,
continua essent del Ministeri de Foment.
3. Donada la necessitat de realitzar, al tram de la N-340a que transcorre per Miami Platja,
obres que permetin la permeabilitat de la via, alliberin sols públics que es podran dedicar a
altres usos ciutadans, i adeqüin el traçat als usos urbans actuals, es requereix la titularitat
municipal de la N-340a en el seu pas per Miami Platja
4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 4 d'octubre de
2017.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Deixar sense efecte la resolució adoptada pel ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
en data 30 de desembre de 2009, de sol·licitar la transferència de titularitat del tram de
carretera de la N-340a, al seu pas pel terme municipal de Mont-roig del Camp; i aprovar el
conveni de transferència de titularitat.
2. Sol·licitar al Ministeri de Foment la cessió de la titularitat del tram de la carretera N-340a,
del tram que té la condició de via urbana, al seu pas per Miami Platja, concretament entre
els punts quilomètrics 1130,000 i 1133,000, amb una longitud de 3,000 km. Aquesta cessió
es formalitzarà sense cap contraprestació econòmica.
3. Facultar a l’alcalde-president de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’execució
d’aquest acord i la signatura en el seu moment de l’acta de lliurament del tram de carretera.
4. Notificar aquesta resolució a la Unitat de Carreteres de Tarragona, de la Direcció General
de Carreteres, del Ministeri de Foment.

5. Urbanisme. Expedient 5031/2017. Aprovació de Pla Especial Urbanístic.
Sr. Alcalde: El punt cinc, tal com ha comunicat, suposo, el regidor, aquest punt el deixaríem
damunt de la taula, segurament pel següent Ple.
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Aquest punt es deixa damunt la taula per un major estudi.

6. Innovació. Expedient 4605/2017. Aprovar el conveni de confidencialitat i tractament
de dades entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp.
Sr. Alcalde: El punt sis: Aprovar el conveni de confidencialitat i tractament de dades entre el
Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. No sé si el Secretari vol
fer una petita explicació, és un tema jurídic com el propi punt diu però, bueno...
Sr. Secretari: Al final del que es tracta és de signar un conveni de confidencialitat entre Consell
Comarcal i l’Ajuntament de Mont-roig per les dades informàtiques que es comparteixen. És una
proposta que ha vingut des del Consell Comarcal.
Sr. Alcalde: Gràcies, no sé si algun grup té alguna pregunta? No? PDeCAT tampoc? No, no
passa res. Val, val. Si no hi ha cap pregunta, doncs, passaríem a la votació. Vots en contra?
Abstencions? Doncs quedaria aprovat el punt per unanimitat.
Identificació de l’expedient:

Conveni de confidencialitat i tractament de dades entre
el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de
Mont-roig

Número d’expedient:

2017/4605

Tràmit:

Ordinari

Fets:
1. Vist l’ofici adreçat a aquesta administració pel qual el Consell Comarcal del Baix Camp
tramet, adjunta una proposta de conveni entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el
Consell Comarcal del Baix Camp, en relació a la confidencialitat i tractament de les dades.
2. En virtut d’aquest conveni l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el Consell comarcal del
Baix Camp, autoritzen que les dades personals resultants de les relacions
interadministratives, s’incorporin en un fitxer creat sota la responsabilitat del Consell
Comarcal del Baix Camp, en compliment de la llei de protecció de dades.
3. El Consell Comarcal del Baix Camp es compromet a complir allò disposat en la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21
de desembre, especialment pel que fa a la confidencialitat de les dades.
4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones de data 4 d’octubre
de 2017.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 8 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
3. Decret 179/1995, de 3 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar el Conveni de confidencialitat i tractament de dades entre el Consell Comarcal del
Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig.
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2. Notificar el present acord als interessats.
3. Facultar àmpliament a l’alcalde-president o regidor en qui delegui per a l’execució del
present acord i especialment per a la signatura del conveni que s’annexa i que es dóna
aquí per íntegrament reproduït.

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.
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS I TRACTAMENT DE DADES
REUNITS
D'una part, L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP, amb domicili a CTRA.
COLLDEJOU, S/N 43300 de MONT-ROIG DEL CAMP, disposa de CIF núm. P4309300D,
representada pel Sr. Fran Morancho López, en qualitat d'ALCALDE.
De l'altre part, CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, amb domicili a C/ Dr. Ferran, 8
43202 de Reus (Tarragona), disposa de CIF núm. P9300003B, representada pel Sr. Joan Emili
Llauradó Grau, en qualitat de gerent i amb DNI 39855449Z.
MANIFIESTEN





Que ambdues parts tenen subscrita una relació mercantil d'on és possible que existeixi
algun tipus de tractament directe o indirecte sobre dades de caràcter personal i/o
confidencial.
Que ambdues parts són conscients de las exigències de protecció previstes en la
vigent normativa sobre protecció de dades personals especialment en compliment del
article 12 de la LLEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓ DE DADES (15/1999) i el
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la mencionada Llei.
Que per tot això, ambdues parts han vingut a pactar el present CONVENI DE
CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES i acorden lliurement regular l'accés
tractament de les dades de L'AJUNTAMENT
DE MONT-ROIG DEL CAMP,
Responsable del Fitxer, de conformitat amb las següents clàusules.

CLÀUSULES
1. Que EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP compte amb els mitjans tècnics i
d'organització necessaris per garantir la seguretat i confidencialitat de tota informació
de caràcter personal que li sigui murada per L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL
CAMP, derivada de la prestació del servei contractualment establert i que la
disponibilitat de les dades de caràcter personal per part de L'AJUNTAMENT
DE
MONT-ROIG DEL CAMP en la seva condició del Responsable del Fitxer, a el
CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, en qualitat d' Encarregat del Tractament, no
constitueix un supòsit de comunicació i tractament de dades sinó un accés auxiliar i
limitat en els termes que descriu 1' article 12 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
2. Tot informe o dades qualificades com dades personals perla vigent LOPD que s'hagin
de transmetre a el CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP amb motiu de la prestació
del servei contractualment establert, només podrà ésser emprada per aquest a efectes
de la correcta prestació deis serveis informàtics i/o de gestió de serveis administratius
per compte de l’Ajuntament. El CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP no podrà
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

subcontractar amb un tercer la realització de cap tipus d'accés i tractament sobre les
dades de caràcter personal comunicades sense comptar amb la autorització expressa i
per escrit de L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP, exceptuant les excepcions
legals contemplades perla normativa vigent en matèria de protecció de dades.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP no registrarà dades de caràcter personal
en fitxers que no tinguin les condicions que la legislació determini en cada moment amb
respecte a la seva integritat i seguretat i a les deis centres de tractament, locals,
equips, sistemes i programes.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP es compromet a complir allò disposat en
la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, especialment pel que fa a la confidencialitat, vetllant
per la correcta protecció lògica i física de les possibles dades personals que per motius
contractuals pogués gestionar directa o indirectament i evitar la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, en consonància
amb l'estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, ja siguin
de la acció humana o del medi físic o natural.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP es compromet a fer extensives les
garanties i els criteris de confidencialitat establerts en el present contracte a qualsevol
tipus de suport que contingui dades de caràcter personal (digital i no digital) als que
tingui accés amb ocasió de la prestació de serveis contractada.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP es compromet en el cas de realitzar els
treballs fora de les seves instal·lacions a incloure el present tractament dins el
Document de Seguretat, especificant en aquest document intern el fitxer tractat en virtut
del present contracte, el responsable del mateix i el nivell de seguretat que ha d'aplicarse a aquest tractament segons la normativa vigent i l'estipulat en el present document,
garantint en tot moment la seguretat i la confidencialitat de les dades de caràcter
personal i/o confidencial objecte de tractament.
En el casque l'accés a les dades proporcionades per L'AJUNTAMENT DE MONT ROIG
DEL CAMP a el CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP es realitzin de forma remota,
es prohibeix la incorporació d'aquestes dades a altres sistemes d'informació que no
siguin les de L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP, quedant reflectit aquest
accés i tractament en el corresponent Document de Seguretat de L'AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP, comprometent-se EL CONSELL COMARCAL a que el seu
personal compleixi amb les mesures de seguretat que consten en l'esmentat document
i annexades al present document, en el casque correspongui.
En cas de que les dades de caràcter personal siguin tractades per el CONSELL
COMARCAL DEL BAIX CAMP als locals de L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL
CAMP, aquesta circumstancia es farà constar al Document de Seguretat del mateix,
comprometent-se EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP a que tot el seu
personal compleixi amb les mesures de seguretat que consten el mencionat document i
annexades al present contracte, en el cas que correspongui.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP es compromet a permetre qualsevol tipus
de control sobre la seguretat i integritat de les dades objecte de tractament per part de
L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP en compliment de la obligació de tutela i
control que té el Responsable del Fitxer respecte l'encarregat de tractament. Amb
aquestes finalitats, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP es compromet a tenir
permanentment informat de qualsevol tipus d’incidència que pugui tenir repercussió en
la integritat o confidencialitat de les dades personals tractades, enviant un informe per
escrit al CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP per cada incidència rellevant en
matèria de protecció de dades en un termini no superior a 10 dies des de la detecció de
la incidència.
Tota vegada complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal
registrades en EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP hauran de ser destruïdes o
tornades, exactament igual que qualsevol suport o documents en que consti alguna
dada de caràcter personal objecte del tractament.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP garanteix a L'AJUNTAMENT DE MONTROIG DEL CAMP, el compliment estricte i efectiu d’allò disposat a la normativa vigent
de protecció de dades de caràcter personal. Ambdues parts accepten deixar indemne a
l'altre part de quantes reclamacions, sancions i resta d'accions legals poguessin ser
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

objecte com conseqüència de l'incompliment per part de qualsevol de las parts de la
normativa vigent de protecció de dades personals.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP es compromet a incloure en les
contractes que tingui amb els seus treballadors presents i futurs, una clàusula de
confidencialitat per la que aquests s'obliguin a no revelar en us propi o de tercers la
informació que coneguin per raó de la seva comesa tant en el temps que duri el seu
contracte, ja sigui laboral o de qualsevol altre tipus deis admesos en dret, com
posteriorment al finalitzar dita relació. En la mencionada clàusula es farà menció
especial a totes les obligacions que comporta la normativa vigent sobre protecció de
dades personals.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, en el cas que destini les dades a una
altre finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte,
estarà considerat també responsable del tractament, responent de les infraccions en
que haguera incorregut personalment.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP s'obliga a informar a L'AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP de qualsevol incidència que comprometi la seguretat de les
dades de caràcter personal facilitades per aquest últim ocorreguda en el temps de
duració del present contracte i/o els temps legals de conservació, i autoritza
expressament a L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP per accedir a la part del
Document de Seguretat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP que pogués
afectar i a la resta d'instal·lacions i locals titularitat del mateix on es tractin dades de
caràcter personal, amb la finalitat de vetllar pel fidel compliment de les mesures de
seguretat acordades en el present document.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP s'obliga a informar en el termini de tres
dies naturals a L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP del contingut i abast de
qualsevol dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació que hagi estat realitzat por
qualsevol titular de les dades de caràcter personal que estiguin sent tractades en
qualitat d'Encarregat de Tractament en virtut del present contracte pel CONSELL
COMARCAL DEL BAIX CAMP i que correspongui a un fitxer del qual sigui
Responsable del fitxer L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP.
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP no tramitarà directament cap resposta als
titulars de les dades, limitant-se la seva actuació a tenir informal en tot moment a
L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP. Aquest últim serà el responsable de
donar curs a qualsevol exercici de drets reconegut per la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
Els signants del present contracte, autoritzen que les seves dades personals incloses
en el mateix, junt amb les que s'obtinguin durant la vigència d'aquesta relació
contractual, s'incorporin en un fitxer creat sota la responsabilitat del CONSELL
COMARCAL DEL BAIX CAMP, ambla finalitat de dura terme la gestió de la relació
contractual. En qualsevol cas, el titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a la direcció del CONSELL
COMARCAL DEL BAIX CAMP que consta en l'encapçalat del present contracte.

Ambdues parts llegeixen, per sí, la totalitat del present document i coma prova de conformitat
amb tots i cada un deis extrems consignats en el mateix, el signen per duplicat i a un sol efecte.
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

7. Departament de Joventut. Expedient 11159/2017. Aprovació Pla Local de Joventut
2018-2021
Sr. Alcalde: El punt set és aprovar el Pla Local de Joventut 2018-2021. Aquest Pla Local de
Joventut està redactat des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. En aquest cas el que es
preveu és què farem dintre de l’àmbit de Joventut en els propers quatre anys i és...fins ara
teníem un Pla anterior que arribava fins l’any 2018, i ara en necessitem, fem aquest altre pels
propers quatre anys. Com deia, se’ls hi ha passat, no sé si amb temps, el Pla. En qualsevol
cas, està...l’aprovem, no sé si té procediment d’aprovar inicial o s’aprova directament?
Sr. Secretari: Aprovació directament.
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Sr. Alcalde: Aprovació directament, val? Doncs seria l’aprovació del Pla. Els grups volen fer ús
de la paraula? Sí? No? No? Per part d’Esquerra, doncs?
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres, bueno, esperàvem d’alguna manera que el regidor s’hagués
prestat a fer-nos una presentació prèvia d’aquest Pla Local de Joventut, li haguéssim agraït
conèixer-ne els detalls i, fins i tot, poder-hi participar, que hagués tingut en compte també els
grups municipals de l’Oposició per poder contribuir en tot allò que haguéssim pogut aportar.
Ens hem hagut de limitar a mirar, a llegir el document i, per tant, del document escrit i del que
hem vist, bé, pensem que hi ha algunes deficiències que li voldríem també fer arribar i també
per justificar el nostre vot. La condició per acollir-se a la subvenció, al finançament pel Pla Local
de Joventut, és l’aprovació d’aquest Pla al mes de setembre. Aquest Pla Local de Joventut,
com a molt tard, havia de passar per Ple i ser aprovat per Ple, com a molt tard, al setembre per
tant ja anem una mica tard i aleshores no tenim garantida la subvenció degut a l’endarreriment
de la seva aprovació i aquí estarem subjectes una mica de l’avaluació, de la valoració que se’n
faci. Primer de tot, evidentment, sí que volem reconèixer la gran tasca de l’equip del
departament de Joventut perquè ens consta que hi ha hagut tècnics i treballadors que hi han
dedicat un temps, unes energies i uns esforços en aquest nou Pla i, a més a més, mancat
totalment dels recursos necessaris per poder realitzar una diagnosi realista de la situació de la
joventut del nostre municipi. No sé, li fem la pregunta: vostè creu que amb un pressupost de
44.223 euros, amb aquesta dotació econòmica, es pot mantenir l’activitat i la gestió de Joventut
ordinària i, a més a més, fer la proposta, presentar un nou Pla de Joventut? Suposo que sí, que
creu que és suficient perquè així ho ha fet i presenta el nou Pla de Joventut. Ara, clar! Està
totalment mancat de la qualitat. Divideixen els joves en tres franges d’edat: de 12 a 15 anys, de
16 a 25 anys i de 26 a 35 anys. La diagnosi la fan a partir d’enquestes d’opinió realitzades
directament als centres educatius, per tant, a l’institut, als instituts de secundaria i, a més a
més, als grups de debat a locals de joves, tant el K1 com el K2. Realment consideren que
poden fer una diagnosi real de la joventut de tot el municipi passant enquestes a joves fins a 18
anys? Perquè entenem que són els únics que estan escolaritzats en centres del municipi fins a
18 anys. I només també escoltant i conèixer l’opinió del joves que van venir a les dues sessions
de debat que es van fer als casals de joves? Tenim 3.166...perdoneu, 3.162 joves al municipi,
representen un 22% de la població total, d’aquest 3.162 total, 1.921 estan entre la franja d’edat
dels 23 als 35 anys, és a dir, un 60,8% de la població jove, que és més de la meitat, com s’ha
arribat a aquest jovent? Han fet les enquestes? Se’ls hi ha fet xerrades? Han vingut, no han
vingut? D’on veiem la diagnosi, sobretot, d’aquest 60,8% de la població jove que no han estat
ni als locals de joves ni han fet les enquestes en els centres educatius? Pensem que un Pla
Local de Joventut no pot comptar només amb que els joves acudeixin al lloc per ser enquestats
o preguntats, pensem que és primordial que, si no venen, hem de ser nosaltres qui hem de ser
els que els anem a buscar. No podem esperar que la franja d’edat dels 23 a 35 anys o, fins i
tot, la franja de 16 a 25 anys, que és una franja bastant dispar, els seus interessos, motivacions
i necessitats d’un jove de 16 anys no té res a veure amb un que pot tenir 20 fins als 25 anys.
Aquests joves no venen als casals de joves a interactuar, tenen els seus espais i altres indrets.
Preguntem també amb quines entitats, amb quines associacions on veiem que sí que hi ha
teixit jove, col·laborar amb aquestes entitats que potser sí que són liderades per gent gran però
que molta part dels seus integrants sí que estan en aquesta franja d’edat del 23 als 35 anys
s’ha pogut anar a parlar, si se’ls ha tingut en compte (parlem d’entitats de lleure, entitats
esportives, etcètera, les que tenim nosaltres al municipi)? Com s’ha pogut arribar a aquesta
franja d’edat, 60,8% de la població, per conèixer la seva realitat? Com es tradueix això en el
Pla Local de Joventut? La mostra que presenta en el Pla Local d’enquestes...s’han realitzat
354, d’aquestes 354 enquestes hem de treure les enquestes fetes a joves que no viuen al
municipi perquè, d’alguna manera, el Pla Local de Joventut afecta a aquells que hi viuen, que
conviuen al municipi. Per tant, ens quedem amb un total de 325 enquestes, un 10%, ens
quedem amb el 10%, un 10% dels joves i, a més a més, de la franja més juvenil, de 12 a 18
anys, ens oblidem d’aquests de 18 a 35 anys, han respost l’enquesta. Només un 10%. Pensem
que aquests resultats són insuficients, que no poden reflectir les necessitats reals de la
joventut. La prioritat de fer un Pla Local de Joventut és que aquest Pla Local sigui vigent i
estigui adaptat a la realitat social, econòmica, a la cultural. Esquerra Republicana ens
abstindrem per tots aquests arguments que hem donat, també perquè no hi hem pogut aportar
res i em sembla que haguéssim pogut aportar-vos idees o potser sensacions de joves que
potser tenim nosaltres connexió, que els coneixem, que estan al nostre entorn i que també
tenen ganes de participar i no s’hi ha arribat. I també ens abstenim perquè, d’alguna manera,
10

tenim la consideració pel treball de tots els treballadors, pels tècnics que sí que hi han treballat i
que, amb molta probabilitat, si aquest Pla Local de Joventut si hagués estat dotat
econòmicament, una altra cosa és que després la seva execució es dotarà, no?, però per fer un
bon Pla de Joventut pensem que és imprescindible que hi hagi una dotació econòmica
important. Per tant, si aquest Pla Local hagués estat dotat, abans i després, com cal, estem
convençuts que els tècnics haurien fet un projecte immillorable però no ha estat això, suposo,
condicionats pels recursos. Gràcies.
Sr. Redondo: Bé, gràcies. Bueno, el que...degut a l’amplitud de la qüestió, evidentment, hi ha
coses que podria compartir però hi ha coses que no li puc contestar, primer, perquè no tinc
informació i, segon, perquè és que és molt llarg. Jo el que sí li demano és que faci arribar tots
aquests dubtes per escrit i el que faré és també contestar per escrit amb tot el que m’estan
preguntant. Estan donant per fet coses que jo no estic d’acord. Diuen que no ho han fet
millorable però tot és millorable. Ara, qüestionar la feina que ha fet dins de Joventut per tot això,
bueno, com a mínim, és qüestionable, d’acord? Bueno, tot això ho recolliré, si us plau, m’ho fan
arribar per escrit i ho contestaré perquè, bueno, és un tema... Però bueno, sembla que
qüestionar tot això, la feina que han fet dient que no tenien pressupost! Han fet la feina i l’han
fet perfectament. Tinc la sort de comptar amb un grup de gent impagable, con lo qual, i que
tenen tota la meva confiança. Però li respondré a totes les qüestions que m’arribin. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Redondo. Digui’m.
Sra. Aragonès: Bé, dues coses. Jo no estic qüestionant la feina, jo no estic qüestionant la feina,
al contrari, he començat la meva intervenció agraint la feina dels treballadors. Jo estic
qüestionant que no s’han tingut els recursos i el temps necessari, els recursos i el temps
necessari, per fer la feina ben feta. No qüestiono en cap moment la professionalitat. El que sí
que qüestiono és que el regidor de Joventut no conegui el Pla Local de Joventut. Perdoni, li
estic fent preguntes molt bàsiques. És a dir, els joves des dels 26 a 35 anys, què els hi ha
preguntat? Quines són les seves necessitats, què prioritzen, què volen, què necessiten? És
una pregunta molt bàsica sobre un Pla Local de Joventut. Després, tot això jo li faré arribar per
escrit, i tant! Però jo suposo que ens ho haguéssim estalviat si haguéssim pogut tenir una
trobada prèvia amb tots els regidors per compartir el Pla Local de Joventut. Jo hagués estat
encantada de fer-los arribar totes aquestes inquietuds i tots els dubtes o fins i tot alguna
proposta per poder arribar a aquest ventall de jovent que penso que no es reflecteix en el Pla
Local. No qüestiono en absolut la professionalitat de la gent de la casa, qüestiono que no hi
hagut temps, suficient temps i prou recursos per fer la feina ben feta.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Redondo: Bé, evidentment coneixo el Pla Local, lo que no amb l’amplitud per contestar
totes les preguntes que ha fet, no tinc tota aquesta informació, d’acord? Con lo qual, quan la
tingui, li donaré. I està qüestionant la feina que han fet de que no han tingut temps...Bueno, han
tingut el temps suficient per fer el Pla que han fet que, per mi, és un Pla perfecte. Gràcies.
Sr. Alcalde: Sí, jo únicament per... En la seva intervenció vostè ha parlat de recursos, ha parlat
de participació, d’acord?, i ha parlat del fons del Pla de Joventut. Ha tret temes de participació,
de franges, de com s’ha fet això, com s’ha fet això... Jo estic d’acord que vostè faci una crítica
política al regidor o a l’Equip de Govern dient “escolti, aquí, a nosaltres no ens han donat veu i
ens tenien que donar veu”, d’acord. Però molta part important de la seva intervenció, i vull que
quedi clar, ha qüestionat el model que s’ha seguit per tal de portar a terme aquest Pla de
Joventut, això és el que ha fet a la seva intervenció, vulgui o no vulgui reconèixer-ho, sí, sí. Ha
qüestionat si s’han fet aquestes enquestes, si s’ha parlat amb aquesta gent. Li puc ben
assegurar que ni l’Equip de Govern ni el regidor ha entrat en aquest tema de com es fa aquest
Pla de Joventut, per lo tant, vostè dirà que no però està qüestionant com s’ha fet aquest Pla de
Joventut. Insisteixo, en tema de recursos ens ho pot dir i direm que no són 44 mil euros, que no
són 44 mil, una cosa és el que surt i una altra cosa és el tema de personal, el pressupost de
Joventut és bastant més gran, d’acord? I podrà dir-nos que no ha tingut l’Equip de Govern
consideració envers vostès per tal de parlar-ne però la resta de la seva intervenció són
preguntes tècniques que li haurà de respondre no el regidor, li ben asseguro que li respondrà, li
haurà de respondre aquells tècnics que han fet el Pla Local, que a lo millor està mal fet, eh!, jo
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tampoc...però, en qualsevol cas, per un costat vostè està dient que tenen tota la consideració
envers els tècnics però, per un altre costat, està qüestionant tot el Pla en sí perquè el Pla no
l’ha fet el regidor, ni l’Equip de Govern. El porta aquí a partir d’un procediment que s’ha seguit
des de la regidoria. Insisteixo, vostè ens pot acusar a nosaltres, lògicament, que no li hem
donat participació, d’acord. Pot dir “escolti, és que vostès no fiquen suficients diners”, d’acord,
jo no li dic que no. Però l’altra part de la seva intervenció ha anat molt directament al fet del
qüestionament del sistema o la redacció del Pla. Per últim, no és dit per nosaltres sinó que està
dit pel director de Serveis de la Joventut de la Generalitat i per altres municipis del voltant que
ens diuen que el nostre model, la nostra manera de fer dintre de la regidoria de Joventut és,
està sent molt valorada, molt valorada per la resta de llocs perquè veuen que fem moltes coses
i que es fan coses que incideixen directament en el jovent del nostre municipi i això ho estan
fent els tècnics que tenim ara, no ha vingut ningú de fora, són els mateixos i són els mateixos
que ens han fet aquest Pla. El pot qüestionar, evidentment, però nosaltres el que seguim és la
línia i donem plena confiança als nostres tècnics perquè aquest Pla es pugui dur a terme.
Insisteixo, ens pot criticar per no donar participació, d’acord; ens pot criticar perquè a lo millor,
segons vostè, no donem suficients recursos, d’acord; però si l’altre tema és un tema tècnic li
contestaran tècnicament les persones que han fet aquest Pla. Gràcies.
Sra. Aragonès: Bueno, és el discurs de sempre. Sempre s’escuden a no podem aportar res
perquè resulta que els treballadors, llavors...sempre s’escuden darrere els treballadors. Jo he
dit 44 mil i pico d’euros perquè, si llegim el document, si llegim el document del Pla Local de
Joventut, són els diners que es fa aquest Pla Local, o sigui, és el pressupost que compta el
departament per fer això, no és que he anat a treure-ho de la partida de pressupost, no, no, no,
no, amb el document en mà hi ha un apartat que diu que són els diners que compta el
departament o l’àrea de Joventut. I continuo dient el mateix, un bon professional és molt bon
professional, però quan aquest professional està condicionat per un temps i per uns recursos la
feina no la pot fer tan bé com la voldria fer, d’acord?
Sr. Alcalde: Li preguntarem al professional, en tot cas. Li traslladarem aquesta inquietud que té
vostè, li traslladarem si és així. Per part del PDeCAT alguna pregunta?
Sra. Garcia: Bé, bon dia a tothom. Nosaltres en primer lloc volem agrair i posar en valor, abans
que s’entengui malament, la feina realitzada pels tècnics de l’àrea de Joventut. Però el que
volem és afegir una sèrie d’apreciacions i alguns dubtes que ens hem anat trobant a l’hora de
llegir aquest Pla de Joventut. En els debats no sabem qui hi ha assistit. Els joves de la franja
d’entre 18 i 35 anys, hi han participat? Com hi han participat? Com deia la regidora, la Sra.
Aragonès, estem parlant de gairebé 2.000 persones que estan dintre d’aquesta franja que és
gairebé un 60% de la població. Tampoc es parla en aquest Pla de Joventut d’un tema que
nosaltres creiem que és bàsic que és el tema de l’habitatge, val? Tampoc sabem com es
coordinarà la resta de les àrees de l’Ajuntament perquè entenem que això serà un projecte o
pla transversal on la resta de les àrees de l’Ajuntament també hi han de participar. Les
actuacions que es duen a terme no s’especifica el pressupost, si més no un pressupost
orientatiu, ni els recursos que es destinaran ni tampoc un calendari aproximat de les
actuacions. Nosaltres, des del PDeCAT, creiem que és un projecte molt interessant, està molt
ben plantejat però creiem que està en una fase embrionària o en una fase força genèrica.
Entenem que es treballarà per anar acotant tots aquests conceptes perquè, és el que li he dit,
creiem que està en una fase embrionària. Nosaltres, el nostre vot serà també l’abstenció
perquè esperem que en un futur, a curt termini, es vagin desenvolupant totes aquestes
actuacions. Creiem que és genèric i el que s’hauria de fer és acotar més les actuacions. I des
d’aquí nosaltres li oferim col·laborar en aquest Pla de Joventut. Nosaltres, Sr. Regidor, li
estenem la mà perquè creiem que això és molt important que ho fem entre tots. Creiem que és
un projecte necessari i imprescindible pel nostre municipi. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Anabel. No sé si vol contestar.
Sr. Redondo: Gràcies per l’oferiment. Ja li faré arribar tot això a la gent que portarà cap
endavant aquest Pla Local. Evidentment, el Pla Local el que diu, marca les línies del que farem
d’aquí quatre anys. No pot ser...intentem marcar on volem arribar “en grandes rasgos”, com ha
dit, clar! És que és un...marca els objectius que volem fer d’aquí quatre anys. La idea és
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desarrollar-lo plenament, la coordinació entre...és primordial per poder arribar... Tot això és un
camí que s’anirà fent i gràcies per oferir-se perquè qualsevol oferiment és ben rebut. Gràcies.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. López: Li acabo d’enviar un correu ara mateix dels ajuts que hi ha a la Generalitat per tal de
fer, ajudar el jovent amb el lloguer social. De totes maneres, estem estudiant, des de
l’Ajuntament i des de Serveis Socials, quines mesures podem aplicar perquè com vostè bé sap
no es poden sumar dos ajuts de dos institucions alhora, d’acord? Potser sí que es pot fer d’una
altra manera o buscant una altra via. Però li acabo de passar el correu on tindrà tota la
informació.
Sra. Garcia: Sí, per això li dèiem lo del tema que entenem que és un pla transversal,
precisament per això el que volíem dir nosaltres és que entenem que totes les àrees de
l’Ajuntament han d’estar coordinades. Nosaltres entenem que l’habitatge és un punt que sí ha
d’estar reflectit en el Pla de Joventut.
Sr. Alcalde: Gràcies, passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? Gràcies
Identificació de l’expedient:

PLJ 2018-2021

Expedient núm:

Secretaria General/Joventut/ab- Exp.3/2017

Tràmit:

Ordinari

Fets
1. Atès que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp aposta per impulsar i garantir les polítiques
de joventut a partir del Pla Local de Joventut, per assolir els objectius del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya.
2. Atès que l’any 2016 es va aprovar una prorroga d’un any per la presentació del Pla Local de
Joventut i que s’ha de presentar abans del dia 30 de setembre de 2017.
3. Atès que el Pla Local de Joventut 2018 - 2021 té com a prioritat detectar quines són les
necessitats dels joves per tal de definir després uns objectius realistes amb una ferma
voluntat de conquesta dels mateixos, mitjançant actuacions concretes impulsades i
vetllades per les diferents regidories de l’Ajuntament.
4.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 4 d'octubre
de 2017.

Fonaments de dret
1.

LLEI 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut.

2.

Decret 90/2013, de 29 de gener, que aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya
2011-2020

3.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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4.

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.

5.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

6.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

El Ple de l'Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC, A-VX+; IMM; Grup
mixt i C's) i 7 abstencions (grups municipals: PDeCAT; ERC i FIC) acorda:
1.

Aprovar el Pla Local de Joventut 2018 - 2021

2.

Designar a la senyora Adriana Bernal Gámez per tal que assumeixi el control.

3.

Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns.

Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació o, directament,
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Tarragona en
el termini de dos mesos comptats també a partir del dia següent al de la recepció de la present
notificació.

8. Educació. Expedient 6296/2017. Projecte de diversificació curricular
Sr. Alcalde: El següent punt, el número vuit, seria aprovar el projecte de diversificació curricular
a l’alumnat de l’ESO de l’Institut Antoni Ballester. Demanaria al regidor que fes una explicació
del punt.
Sr. López: Bé, aquest punt és els joves de tercer i quart que, segons els informes dels seus
professors, hi ha moltes possibilitats de que acabin abandonant els estudis, doncs, se’ls hi fa
un currículum adaptat a les seves necessitats on una part d’aquest currículum es fa amb
pràctiques a les empreses de l’Ajuntament, tant empreses de jardineria, empreses d’aigua,
empreses de tot l’àmbit que toquem a l’Ajuntament, d’acord? Voldria dir que aquest punt en
concret és un dels que no vam endegar nosaltres, és una herència que ja vam agafar d’anys
anteriors, amb el qual no tenim intenció de penjar-nos cap tipus de medalla, però és molt o de
les més importants de les que s’estan fent avui dia a l’Ajuntament perquè dels 11 joves que
l’any passat estaven abocats al fracàs escolar, és a dir, que estaven abocats s’han matriculat i
han continuat estudiant, és a dir, s’han recuperat 11 persones, 11 nens, que potser avui en dia
estarien voltant pel carrer, d’acord? En resumides comptes, és aquest. I agrair i felicitar als
professors que són persones especials, ho dic amb totes les paraules, que estan fent aquesta
tasca, tenen un tarannà especial.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta per part dels grups? No? Per part de PDeCAT? Sí?
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Sra. Margalef: És que m’ha vingut ara al cap, eh! No ho portava preparat però suposo que això
també es podrà oferir, si es necessita, a l’institut de Miami Platja, no hi ha hagut la demanda
encara?
Sr. López: Al igual que tampoc no hi ha Batxillerat, quan els nens que surten de quart de la
ESO poden fer Batxillerat, tenen l’opció de pujar aquí a Mont-roig. De moment encara l’institut
de Miami no està, és a dir, no té ni el NIF, té el NIF provisional, per lo tant, no pot demanar
encara fer ni grau mig, ni formació de grau mig ni pot demanar el Batxillerat. De moment, no es
pot demanar, això és el que ens van dir des de Serveis Territorials. Potser en un futur? Potser
sí. Però hi ha també el problema d’espai. Ara mateix no es podria fer encara que es volgués
perquè no tenim espais.
Sr. Alcalde: Molt bé. Si no hi ha més intervencions, passaríem a les votacions. Vots en contra?
Abstencions? Quedaria, doncs, el punt aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient:

Projecte diversificació curricular alumnat ESO Institut
Antoni Ballester

Expedient número:

Serveis al Ciutadà/Educació

Tràmit:

Ordinari

Fets
1. En data 19 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar, entre d’altres, el Conveni
de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per al
projecte “Podem aprendre de moltes formes” d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat
d’Educació Secundària del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular
per al curs 2017-2018 i 2018-2019.
2.

L’aprovació d’aquest conveni dóna continuïtat als convenis establerts durant els cursos
acadèmics 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016.

3. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes des del tercer curs de
l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació
greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar,
social i laboral.
4.

Per tal de facilitar la integració escolar, social i laboral de determinats alumnes es preveu la
realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al centre en un període no
superior al 40% de l'horari escolar setmanal. Aquestes activitats tenen com a finalitat que
l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits pugui ser un element motivador i també que
l’apropament a la relació adulta que s’estableix entre agents laborals pugui ser un element
potenciador de comportaments madurs que permetin a aquests alumnes l’assoliment dels
objectius generals de l’educació secundària obligatòria.

5. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es compromet tant amb el Departament
d’Ensenyament com amb l’Institut Antoni Ballester en facilitar l’accés dels alumnes a les
instal·lacions adients on poder dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Per aquesta raó
es necessari formalitzar un document de col·laboració per part de l’Ajuntament amb cada
una de les entitats que hi col·laboren.
6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea de les Persones de data 4 d’octubre de
2017.
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Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 8 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
3. Decret 179/1995, de 3 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
4. Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i L’ENTITAT
PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES (NOSTRESERVEIS) I L’ENTITAT
PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA
(NOSTRAIGUA), per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el
projecte “Podem aprendre de moltes formes” de l’Institut Antoni Ballester.
2.

Notificar el present acord als interessats.

3. Facultar àmpliament a l’alcalde-president o regidor en qui delegui per a l’execució de l’acord
que s’annexa i que es dóna aquí per íntegrament reproduït.

Peu de Recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP,
L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES (NOSTRESERVEIS) I
L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA
(NOSTRAIGUA) PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’APLICACIÓ PRÀCTICA
RELACIONADES AMB EL PROJECTE “PODEM APRENDRE DE MOLTES MANERES” DE
L’INSTITUT ANTONI BALLESTER

Mont-roig del Camp, agost de 2017
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el Departament d’Ensenyament tenen signat un conveni
de col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació secundària del
municipi, que participi en el projecte “Podem aprendre de moltes maneres”, en el marc de les
mesures específiques d’atenció a la diversitat de l’alumnat.
Segons estableix la clàusula cinquena del conveni, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es
compromet a facilitar l’accés dels alumnes a instal·lacions adients on dur a terme les activitats
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d’aplicació pràctica, fora del centre educatiu, previstes al programa de diversificació curricular
en què l’alumne participa (Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria,).
Amb aquesta finalitat L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES
(NOSTRESERVEIS) I L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE
COMPLET DE L’AIGUA (NOSTRAIGUA) accepten col·laborar en la formació acadèmica dels
alumnes de l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp, ALBA BENLLIURE ALCALÀ,
NASR EDDINE EL BEY, DAVID DE DIOS FERNÁNDEZ FREIXA, SAID KHABZAOUI, KELD
KOOIMAN, JOSEPH MADRIÀ, ERIKA MEDINA TORREGROSA, NAIM PEREIRA
HERNÁNDEZ, JULIA PROVERA FERNÁNDEZ, DANIEL OREJA GONZÁLEZ i SANTIAGO
DAVID RUIZ PEREIRA, facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica detallades en
el projecte “Podem aprendre de moltes maneres” en les seves instal·lacions.
Aquestes activitats es duran a terme en el següent horari, els dimecres i els divendres entre les
9:30 i les 14:30 hores i durant el curs escolar 2017-2018.
La realització d’aquestes activitats per part de l’alumne, en cap cas constituirà relació laboral ni
professional de cap mena amb L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES
(NOSTRESERVEIS) I L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE
COMPLET DE L’AIGUA (NOSTRAIGUA), per la qual cosa els sotasignats declaren que
l’exercici de les activitats formatives no comporta per part de l’alumne/a, incorporació al lloc de
treball, sinó continuació de la seva formació educativa, subjecta a avaluació.
L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES (NOSTRESERVEIS) I
L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA
(NOSTRAIGUA) es compromet a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal, concretament el què preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre.

L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES (NOSTRESERVEIS) I
L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PER LA GESTIÓ DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA
(NOSTRAIGUA) es compromet a donar compliment a la normativa vigent en matèria de
protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Fran Morancho López

Ferran Pellicer Roca

Alexandra Estopà Blanch

Alcalde de l’Ajuntament

Conseller delegat

Directora de l’Institut

de Mont-roig del Camp

NOSTRESERVEIS
NOSTRAIGUA

-

Antoni Ballester

9. Recursos humans Expedient 10905/2017. Aprovar, si s'escau, les adequacions
singulars retributives de la relació de llocs de treball
Sr. Alcalde: El punt nou és aprovar, si s’escau, les adequacions singulars retributives de la
Relació de Llocs de Treball. Aquí el que fem és donar resposta a l’RLT i s’adeqüen una sèrie
de llocs de treball en els quals el complement de destinació i el complement específic el que fa
és adequar els resultats que vam tenir i vam aprovar de la Relació de Llocs de Treball. Està
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sobretot el tema dels caps, aquí estaria l’adequació del cap d’obres, cap d’activitats, cap de
disciplina, cap de medi ambient, cap de govern, cap de governament, perdó, cap de recursos
humans i cap de serveis econòmics i cadascú amb un complement i una destinació d’un
complement específic. Alguna pregunta per part dels grups? No, no? Per part d’Esquerra? No.
Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Per unanimitat.
Gràcies.
Identificació de l’expedient

Aprovar adequacions singulars retributives de la relació
de llocs de treball

Expedient

10905/2017

Tràmit

Ordinari

Fets

1. El ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar definitivament, en data 10 de maig
de 2017, la seva relació de llocs de treball. Aquest acord es va publicar en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona núm. 120, de 22 de juny de 2017.
2. Els Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Tarragona havia emès un informe jurídic en data
20 de febrer de 2017 relatiu als efectes jurídics de l’aprovació d’aquesta relació de llocs de
treball. Aquest informe concloïa que:
1. Les adequacions retributives singulars, associades a modificacions en el contingut
del lloc de treball constitueixen una excepció al principi general de la limitació dels
increments retributius del personal del sector públic establertes a les lleis de
pressupostos.
2. L’aprovació o modificació de la RLT o altre instrument d’ordenació i planificació dels
RRHH pot contenir adequacions retributives singulars i en conseqüència generar
efectes econòmics més enllà de les disposicions de les lleis de pressupostos de
l’Estat, en els supòsits i en les condicions que es descriuen als fonaments jurídics
d’aquest informe.

3. L’aplicabilitat dels increments retributius que es recullen ala RLT aprovada per l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp i per tant la seva quantificació efectiva a efectes pressupostaris,
dependrà de l’estudi individualitzat de cada lloc afectat, per determinar si efectivament es
tracta d’una adequació retributiva singular, associada a una modificació del contingut del
lloc de treball en el sentit definit per la Jurisprudència o, per contra, es tracta d’increments
no associats a cap dels elements que justifiquen l’excepció prevista a l’article 19.7 de la Llei
de Pressupostos de l’Estat de 2016, vigent.
4. La Subdirecció general d’ordenació normativa i recursos de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Despeses, del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en data 17 de maig de
2017 va emetre el seu informe jurídic en relació a l’increment retributiu derivat de la relació
de llocs de treball, el qual concloïa que l’increment de retribucions com a conseqüència de
l’aprovació d’una nova relació de llocs de treball per l’Ajuntament no s’ajusta a les normes
bàsiques pressupostàries, ja que no pot considerar-se com una adequació retributiva
singular i excepcional, màxim tenint en compte el volum d’increment que representa en el
cas plantejat.
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5. La Consultoria de dret local Lefebvre el Derecho ha emès, a petició de l’Ajuntament
deMont-roig del Camp, un informe de data 9 d’agost de 2017, en el qual conclouen el
següent:
1. La RPT se erige como el instrumento técnico idóneo y obligatorio a través del cual
se puede modificar el contenido y valoración económica de cada puesto.
2. Las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, efectuadas a través de
la RPT, no están sujetas a la limitación establecida en el art. 18.Dos LGPE 2017,
siempre que las mismas traigan causa de una correcta valoración de los puestos
de trabajo nunca realizada anteriormente (ex novo), o por razones de creación de
nuevos puestos, o modificación sustancial de los preexistentes, realizada mediante
la aplicación de conocimientos científicos o prácticos que busquen la objetiva
adecuación entre el contenido del puesto y su compensación económica.
3. Como ya se ha indicado en la Sentencia del TS de 20 de mayo de 2011 (EDJ
2011/99965), entre otras, lo que está, en su caso, sujeto a los límites de la LPGE
es el Presupuesto anual y no la RPT y, por ello, cabe que no se aplique la RPT en
un solo ejercicio presupuestario y se pueda diferir su aplicación a lo largo de varios
años, tal y como indica la Sentencia del TS de 14 de julio de 2008 (EDJ
2008/147655).
4. En consecuencia, si la Corporación ya ha aprobado la RPT, si bien no la han
aplicado todavía presupuestariamente debido a las limitaciones fijadas por las
LPGE, cabe que acuerden la aplicación de la RPT gradualmente en diversos
ejercicios presupuestarios y puedan acordar la aplicación de algunos incrementos
retributivos singulares que resulten de la valoración objetiva en la RPT de esos
puestos singulares y concretos, como excepción de adecuaciones retributivas que,
con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de
los puestos de trabajo.
5. Para ello, habría que adoptar el acuerdo, previa negociación sindical, de aplicación
gradual de la RPT en los ejercicios sucesivos que se determine y aprobar la
modificación en la Plantilla presupuestaria correspondiente a los puestos de la RPT
afectados que se haya decidido aplicar en este ejercicio, con las adecuaciones
retributivas de carácter singular y excepcional imprescindibles por el contenido de
los puestos de trabajo, cuyos retribuciones resultan incrementadas por encima del
incremento general determinado por la LPGE 2017.

6. Per tant, doncs, es proposa aplicar pressupostàriament la relació de llocs de treball només
de forma singular, a determinats llocs de treball singulars i concrets.
Els llocs de treball proposats corresponen a places de responsables d’unitat, els quals
assumeixen les responsabilitats pròpies de responsables de les unitats administratives
així com l’elaboració i la signatura d’informes, redacció de propostes de relació,
comandament del personal que tenen assignat, i en alguns casos la redacció de
projectes tècnics, i fins i tot la direcció facultativa d’obres.

7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 4
d’octubre de 2017.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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1. Aprovar l’adequació retributiva singular, d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada
en sessió plenària de data 10 de maig de 2017, dels llocs de treball següents:

Orgànic
Obres
Activitats
Disciplina
Medi ambient
Govern Obert
Recursos humans
Serveis econòmics

Complement
de destinació

Complement
específic

22
22
22
22
24
22
28

16
16
17
16
22
16
23

Denominació del lloc
Cap d’obres
Cap d’activitats
Cap de disciplina
Cap de medi ambient
Cap de govern obert
Cap de recursos humans
Cap de serveis econòmics

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

10. Pla de Barris. Expedient 2485/2017. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de modificació
del Projecte d’Intervenció Integral del Barri i de La Florida de Miami Platja i aprovació
del nou Pla Financer.
Sr. Alcalde: Punt deu: Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de modificació del projecte d’intervenció
integral del barri de La Florida de Miami i aprovació del nou pla financer. Arrel d’una decisió per
part de la Generalitat quant al temps d’execució del Pla de Barris, en aquest cas, el mes d’abril,
penso que va ser, la Generalitat va decidir que el Pla de Barris que estava previst poder
executar fins el 2020 ho reduïen fins el 31 de desembre del 2018. El que fem amb aquesta
modificació és destinar uns recursos que hi havia dintre del Pla de Barris per fer un equipament
el qual, donada les dates i el temps que ens queda, no podríem executar pel temps que ens
queda i aquests recursos els passem tots a obres i urbanització i, concretament, el que fem és
demanar a la Generalitat aquest canvi per tal de que tots els recursos es destinin a les obres
d’urbanització de l’avinguda Barcelona en el seu tram comprès entre plaça Tarragona i Cadis
que és el tram de l’avinguda Barcelona que està afectada pel Pla de Barris. El que intentem és
aprofitar aquesta subvenció que dona la Generalitat del 50% que, de l’altra manera, perdríem
aquesta oportunitat de tindre el 50%. Alguna intervenció o pregunta per part dels grups?
Esquerra, PDeCAT? No? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions?
Quedaria, doncs, el punt aprovat per unanimitat.
Identificació de l’expedient

Expedient número
Tràmit:

Sol·licitud de modificació del Projecte d’Intervenció Integral
del Barri de La Florida de Miami Platja i aprovació del nou
Pla Financer.
Exp.2485/2017_Pla de Barris
Ordinari

Fets
1. En data 2 de Juliol de 2010 (registre d’entrada núm. 11803/8.7.10) s’ha rebut del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la
Resolució del conseller segons la qual concedeixen una subvenció de 5.500.000 euros pel
projecte d’Intervenció Integral de renovació urbana del barri La Florida de Miami Platja.
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Aquest projecte va ser aprovat per un import de 10.100.000€, corresponent el 50%
d’aquest import 5.050.000€ objecte de subvenció en el marc de la Llei de Pla de Barris i
l’altre 50% per part de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
2. Conveni de col·laboració signat a 18 d’octubre de 2010, entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per al desenvolupament
del Projecte d’Intervenció Integral al Barri de La Florida de Miami Platja.
3. En data 10 de gener de 2012 (registre d’entrada núm. 2012/282) s’ha rebut del
Departament de Territori i Sostenibilitat una resolució indicant que a partir d’aquesta data
no es podran fer aplicacions pressupostàries per poder afrontar cap tipus de tramitació i
pagament al llarg de l’any 2012 i fins a dia d’avui no s’ha rebut cap ingrés més per part de
la Generalitat.
4.

En data 26 de novembre de 2014, el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Sr. Carles Sala
Roca, va dictar resolució en la qual concedia la pròrroga ordinària (2014-2016) i la proposta
de modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de La Florida de Miami Platja.

5. En data 9 de novembre de 2016 el Ple municipal va apropar la sol·licitud de pròrroga
extraordinària de 4 anys i la modificació del Projecte.
6. En data 12 de desembre de 2016 des de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana se’ns
comunica la resolució favorable a les modificacions presentades del projecte i en data 11
d’abril de 2017 s’emet resolució de concessió de l’ampliació excepcional del termini,
prevista a l’article 15.2 del Decret 53/2012, de 22 de maig, i prorrogar, fins el 31 de
desembre de 2018, l’execució de les actuacions del PII del Barri de La Florida de Miami
Platja que són finançades pel “Fons de foment del programa de Barris”.
7.

Degut al context actual i atorgament de la pròrroga extraordinària de 2 anys en comptes de
4 anys tal i com es va sol·licitar i així marca el Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es
modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de
juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial,
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es troba que per terminis insuficients (fins el 31
desembre de 2018) serà inviable poder executar tot el Projecte d’Intervenció Integral del
Barri de La Florida.

8. Segons l’article 21 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.
9.

Segons el punt 4.1 de la Guia bàsica per al seguiment de l’execució i modificació dels ajuts
amb càrrec al Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial
d’octubre de 2009.
Es vol urbanitzar l’Avinguda Barcelona (antiga N340), projecte que està inclòs dins
l’actuació 1.02.01 Nova Urbanització, però degut al poc marge de temps i que no es
podran executar tot els projectes del Pla de Barris es proposa traspassar imports
disponibles d’actuacions que no es realitzaran, a l’actuació 1.02 Nova urbanització per
reconvertir l’Avinguda Barcelona.

21

10. Sol·licitar la modificació de les següents actuacions del Projecte d’Intervenció Integral del
Barri de La Florida de Miami Platja.
-

Actuació 1.01.01 Execució zones verdes entre la Plaça Jaén i la Plaça Lliris
Abans de finalitzar 2017 s’executarà l’adequació de la Plaça de les Oliveres, per
aquesta, s’ha destinat un pressupost de 400.000€.
Es vol deixar de realitzar l’execució de zones verdes entre Plaça Jaen i Plaça Lliris,
sent aquest, el recorregut paral·lel a l’Avinguda Barcelona, ja que amb la remodelació
d’aquesta Avinguda, ja estarien definits en tot el seu recorregut espais verds, parcs
amb mobiliari urbà i espais destinats per a les persones.
La reconversió de l’Avinguda Barcelona, aquesta, actualment es un espai destinat per a
vehicles (carretera) suposarà la transformació en un passeig per a les persones, on es
podrà gaudir durant tot el seu recorregut, en total 23.537m2, de 1.363m2 de zones
verdes i de mobiliari urbà, 17.683m2 destinats per als vianants i 5.854m2 destinats per
als vehicles.
Es disminueix l’import en 882.536,00€, que son els que s’augmenten en l’actuació
1.02.01 Nova Urbanització.

-

Actuació 1.03.01 Urbanització al voltant de l’equipament nou:
Aquesta actuació es complementària a l’actuació 3.01, on es proposava la urbanització
complementària del nou equipament social definit en l’actuació 3.01.
S’elimina l’actuació i es disminueix l’import en 300.000,00€, que son els que
s’augmenten en l’actuació 1.02.01 Nova urbanització.

-

Actuació 3.01.01 Creació de nous equipaments col·lectius.
Es tractava de construir un edifici de múltiples usos socials que es destinaria a centre
d’emprenedoria, de suport a l’empresa, ocupació pels joves i persones en atur.
En substitució d’aquest, la regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació, i fora del
finançament de la Llei de Barris, ha posat en marxa L’Espai, un centre de treball
Compartit basat en el concepte del coworking. A part d’això, en aquest Espai també
està situat el Club de Feina i la Borsa de Treball com també es realitzen formacions i
xerrades per als ciutadans. Actualment es un espai destinat a l’emprenedoria, de suport
a l’empresa, ocupació i persones en atur.
S’elimina l’actuació i es disminueix l’import en 1.497.818,56€
s’augmenten en l’actuació 1.02.01 Nova Urbanització.

que son els que

11. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones de data 4 d’octubre
de 2017.
Fonaments de dret
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1.

Llei 2/2004, de 4 de Juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.

2.

Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel que es desenvolupa la Llei 2/2004.

3.

Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre,
pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen una atenció especial.

4.

Guia bàsica per al seguiment de l’execució i modificació dels ajuts amb càrrec al Fons de
foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial d’octubre de 2009.

5.

Resolució PTO/430/2010, de convocatòria de subvencions per al 2010.

6.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa la Llei
38/2003.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar la sol·licitud de modificació del Projecte d’Intervenció del Barri de La Florida de
Miami Platja i el nou Pla Financer fins a 31 de desembre de 2018.
2. Aquest acord es ratificarà al pròxim Ple ordinari d’aquest Ajuntament.
3. Trametre còpia d’aquest acord a la responsable del Projecte i a la Oficina de Gestió del
Programa de Barris, viles i àrees urbanes que requereixen una atenció especial, del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

Peu de recurs
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació o bé, de manera potestativa,
recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

11. Hisenda. Expedient 11039/2017. modificació de crèdits número 17/2017, concessió de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb Préstec, Subvencions,
Romanent Líquid de Tresoreria i venda de parcel·les
Sr. Alcalde: El punt onze és modificació de crèdit 17/2007 concessió de crèdits extraordinaris,
suplements de crèdits finançats amb préstecs,Subvencions [Inaudible 33:46] romanent de
Tresoreria i venda de parcel·les. Aquí hi ha hagut una modificació en el punt. Se’ls hi ha repartit
el nou punt. Aleshores, el que hauríem de fer, en tot cas, és... Si volen, els regidor explicarà la
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modificació que hi ha en el punt, una vegada feta aquesta explicació el que faríem és aprovar,
sí o no, el punt, després introduir la modificació, l’esmena...no? Perdó.
Sr. Secretari: Seria, perdó, seria provar l’esmena i, després, el punt esmenat.
Sr. Alcalde: D’acord. Aleshores, d’acord, aprovem, ara el regidor explicarà el canvi que hi ha
hagut i després aprovarem l’esmena i, si s’accepta l’esmena, aleshores, després aprovaríem el
punt. Si us plau.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, derivat d’una visita a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat, que comunament s’entén com a tutela
financera, el passat divendres en el qual es va plantejar aquest exercici de modificació de
crèdits per aprovar inversions de cara als, pràcticament, als dos exercicis que queden, 2018 i
2019, del mandat, se’ns van fer tot un seguit de consideracions que ens van, que han motivat
aquesta reordenació d’alguna de les partides atès que se’ns van comentar alguns aspectes que
la podien millorar tècnicament. Concretament, el punt que vostès tenen actualment, el que fa és
que la construcció de l’espai sociocultural de Mont-roig del Camp es finança íntegrament amb
venda de...alienació d’immobilitzat, venda de parcel·les, i que una altra actuació, també, es
planteja també la plaça, perdó, la zona esportiva i la pista d’estiu també es plantejava amb
venda de parcel·les, a banda de la subvenció. Després de les consultes que vam mantenir amb
la tutela financera, es va, i atesa la situació dels ratis que té l’Ajuntament, concretament la
situació del romanent de Tresoreria, l’estalvi net, el nivell d’endeutament i el període mig de
pagament es va considerar més prudent per part de la tutela, que s’apel·lés més a un esforç
més elevat de crèdit, incrementant-lo, passant-lo d’un milió vuitanta a un milió sis-cents
vuitanta, perdó, amb dos milions sis-cents vuitanta bruts, tenint en compte que és millor,
d’acord amb el criteri d’aprovació, d’autorització d’aquestes operacions, que es faci tot de cop
per implementar a posteriori un pla econòmic-financer, doncs es genera algun desequilibri
puntual, i que aquest pla econòmic-financer es pugui implementar en la resta del mandat amb
tota normalitat. Aquí hi ha unes discussions entre el Ministeri d’Hisenda i la Generalitat en
alguns aspectes puntuals de com són els criteris que s’han de, de vigència temporal d’aquest
tipus de plans econòmics i financers, venen motivats per raons bastant tècniques i, a fi efecte
de poder conjuminar la posició d’ambdues administracions doncs aquest Pla econòmic-financer
que s’aprovarà l’exercici vinent haurà de ser també comunicat, que no aprovat, pel Ministeri
d’Hisenda, se’ns va recomanar que féssim l’apel·lació del crèdit ara de cop, tenint en compte,
repeteixo, que els ratis es compleixen satisfactòriament, i que plantegéssim també de cop i
d’una vegada, un cop feta la liquidació de l’exercici 2017 que es donarà compte, com a molt
tard, al mes de febrer de 2018, es planteja, repeteixo, el pla econòmic-financer. Però això se li
adjunta el quadre d’inversions que, com vostès poden veure, no canvia en la tipologia
d’inversions però sí en el seu finançament. Aquest seria el motiu de l’esmena.
Sr. Alcalde:: Gràcies. No sé si algun grup necessita alguna explicació més. Aleshores
aprovaríem l’esmena en principi. Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovada l’esmena.
Sr. Alcalde: I el punt en sí, estaríem parlant de la realització, la previsió d’una sèrie de projectes
amb el seu contingut més important seria: per la plaça Fleming, mig milió d’euros amb venda
de parcel·les; a l’avinguda Barcelona es destinen quatre milions i mig dels quals dos dos-cents
cinquanta vindran finançats pel Pla de Barris de la Generalitat; hi haurà un préstec de 1.280 i
recursos propis, 570 mil; hi ha l’espai, la construcció de l’espai sociocultural a Mont-roig, en
aquest cas, un finançament de 400 mil euros amb venda, perdó, amb crèdit i 600 mil amb
venda de parcel·les; la llar d’infants de Mont-roig, l’ampliació, en aquest cas, estaríem parlant
de mig milió d’euros amb venda de parcel·les; la zona esportiva de la pista d’estiu que hi ha
mig milió d’euros dels quals 250 mil venen pel Pla de Barris i 250 mil vindran amb parcel·les; i
la plaça Miramar que ja estava en el pressupost de 350 mil que estava finançat amb venda de
parcel·les, el que fem és canviar el finançament per tal de poder executar el més aviat possible
la rehabilitació de la plaça Miramar. S’ha de dir que, en aquests moments, l’Ajuntament està ja
definint quines són les parcel·les que sortiran a subhasta en els propers mesos i tan bon punt
tinguem aquestes parcel·les a subhasta i tinguem el finançament, s’aniran executant la resta
d’obres. Per altra banda, també el que hem volgut és introduir aquestes inversions dintre del
pressupost per tal de que, si en algun moment l’Ajuntament té un excés de...o pot tenir un
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excés de Tresoreria o pot optar a qualsevol subvenció que poden sortir, doncs tindre-les dintre
del pressupost per tal de que això sigui el més àgil possible. També comentar-los que,
evidentment, aquests projectes que tenim el ferm compromís de tirar-los endavant els propers
anys suposen la recta final de l’any, dos anys, prop de dos anys que queden de mandat i que
suposaran la consecució d’una part molt important del Pla d’Acció Municipal. Sí?
Sr. Gallardo: Jo volia introduir també unes matisacions de tipus més tècnic al que ha esmentat
el Sr. Alcalde. Un dels motius perquè es planteja aquest expedient de modificació de crèdits ara
i no s’introdueix al pressupost de 2018 és perquè, precisament i com ho ha esmentat el Sr.
Alcalde en un punt anterior, la necessitat d’executar el Pla de Barris i tenir-ho tot certificat
abans del 31 de desembre de 2018 ens obliga a que avancem en la mesura del possible tots
els tràmits tant de matèria pressupostària com financera per tal de tenir els recursos i poder
licitar les obres i poder-les adjudicar el més aviat possible. Executar tota aquesta obra en
matèria que, bàsicament, és de matèria d’infraestructura viària a l’avinguda de Barcelona és
una inversió molt important, és una inversió que requereix d’un important nombre de mesos per
a ser desplegada i és molt necessari que ho avancem a fi efecte que no ens trobem en la
dinàmica pressupostària que no es podria ser efectiva els recursos fins el mes de març
aproximadament, és a dir, fins que tinguéssim la liquidació de l’any 2017 i fins que tinguéssim
aprovat definitivament el pressupost del 2018, per això s’avança amb aquest motiu. És
absolutament interessant, i jo crec que de la intervenció del Sr. Alcalde també es dedueix de
forma implícita, que seria imperdonable que aquest Ajuntament no fes un esforç financer
extraordinàriament important aprofitant que la meitat de la inversió que es faci a l’avinguda
Barcelona vindrà finançada per la subvenció de la Generalitat de Catalunya. Si decidíssim no
fer cap inversió perdríem aquesta subvenció, per això és de la màxima oportunitat i del màxim
interès que es faci aquest esforç inversor hores d’ara perquè, si no, perdríem aquesta
magnífica oportunitat no només de finançar el 50% de l’actuació a l’Avinguda Barcelona sinó
també el 50% de la zona esportiva de la pista d’estiu. També dir-los, perquè suposo que
sempre que es planteja un esforç d’endeutament d’aquestes característiques hi ha algun
neguit, l’endeutament brut que suposa aquest pla d’inversions és equivalent a 2,68 milions
d’euros, tanmateix, com veurem després en un altre punt, amb l’aplicació del romanent de
Tresoreria es produeix una reducció de l’endeutament d’un milió trenta-sis mil euros, la qual
cosa estem parlant d’un increment net d’endeutament del voltant d’1,6 milions d’euros. Això ens
porta a un nivell màxim d’endeutament del 84% aproximadament a tancament de l’exercici
2018 que, repeteixo, repeteixo, continua situant a l’Ajuntament perfectament dins de ratis, tant
de romanent, estalvi net, període mig de pagament i nivell d’endeutament, i fa que sigui
absolutament oportú plantejar aquest expedient. També dir-los i esmentar-los que, de totes
maneres, totes les cauteles que es plantegen amb aquest expedient de la modificació de crèdit
venen condicionades per un seguit d’aspectes, molts dels quals els hem aprovat avui. Per
exemple, la modificació de crèdit quedarà condicionada al compromís ferm per part de la
Generalitat de Catalunya per la concessió de la part subvencionada pel projecte d’adequació
de l’avinguda de Barcelona que tot just acabem d’aprovar. També queda condicionada a
l’obtenció de l’autorització per part del Ministeri de Foment de la cessió de la titularitat de la via
sobre la qual s’actuarà i a les preceptives autoritzacions per part de tutela financera de les
operacions de crèdit que ja ens han avançat que, com estem dins de ratis, doncs, no ha
d’haver-hi cap problema per obtenir-les. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Passaríem al torn obert de paraules. Alguna intervenció per
part de... Sí?
Sr. Velasco: Yo quería comentarle una cosa, sí. Como está diciendo, la dinámica, esta
dinámica presupuestaria, tengo aquí y veo que, visto el informe del interventor, me imagino que
el informe del interventor sea favorable…
Sr. Gallardo: Con las condiciones que específicamente constan en el punto porque,
evidentemente, no se puede realizar ninguna inversión sin que existan los recursos, no se
puede invertir sobre una vía en tanto en cuanto esta no esté traspasada en términos de
titularidad y no se puede realizar la actuación del Pla de Barris en tanto en cuanto no está
autorizada por la administración que la autoriza, que es la Generalitat de Catalunya. En tanto
en cuanto todas estas situaciones se van materializando, que son perfectamente razonables
porque los plazos de obtención de estas autorizaciones se sitúan dentro de este propio
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ejercicio del 2017, la venta de parcelas se plantea de una forma razonable… Ha comentado el
Sr. Alcalde que se ha realizado un estudio pormenorizado de cuáles son las parcelas que se
van a vender, a qué precio se van a vender, realizando las oportunas valoraciones por parte de
los técnicos de la casa y la oportunidad de mercado, se ha sondeado en algunos casos si
podía ser receptivo el mercado a la posible subasta, esto es una subasta pública en el fondo,
no hay, aquí no hay ningún tipo, aquí saldrá un tipo, el Ayuntamiento podrá o no aceptar ese
tipo o cualquier rebaja y, si se acepta, bien, se vende, bien y, si no, también. Por normativa, por
ley de haciendas locales, lo obtenido de la enajenación de parcelas, venta de inmovilizado, en
definitiva, preceptivamente tiene que ir o a reducir endeudamiento o, como es el caso, a
financiar actuaciones en materia de inversión, inversión de infraestructura básica o de
equipamiento. Por lo tanto, ¿es un encaje de bolillos? Ciertamente, pero es un encaje de
bolillos perfectamente medido, estudiado, aquilatado y que no va a haber ningún problema para
que se ejecute con normalidad. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que alguna
parcela no se venda porque se enfríe el mercado inmobiliario, porque no exista receptividad…
Bien, por eso hemos tenido mucho cuidado, si se fija usted, en las obras prioritarias, sobre todo
las que están financiadas con el Pla de Barris, para no perder la subvención se puedan
ejecutar en el curso del año 2018. Si usted se fija, la actuación en la avenida de Barcelona que
es la que dispone de una subvención del Pla de Barris de 2,25 millones de euros o la zona
deportiva de la pista de verano que consta con una subvención del Pla de Barris de 250 mil
euros la parte complementaria se financia a través de préstamo, a través de crédito, con lo cual
el crédito lo tendremos y lo podremos ejecutar estas dos. En el caso de la construcción del
espacio sociocultural de Mont-roig del Camp, precisamente, la virtualidad que ha tenido la
enmienda que hemos propuesto desde el Equipo de Gobierno es facilitar que pueda ser
ejecutado. En el documento que a ustedes les consta que les entregamos en su día, la
financiación de esta actuación constaba con un millón de euros de venta de parcelas, es
ciertamente ambicioso, realizable pero ambicioso. Lo que hacemos ahora es reducir la
exigencia en término de ventas de parcelas y financiar el resto con crédito, con lo cual es un
equipamiento que podrá ser de más fácil ejecución. Con lo cual, el tema ha sido reflexionado y,
evidentemente, como usted indica el interventor, con todas las cautelas que yo le he expuesto
que son obvias y legales, constan con su informe favorable.
Sr. Alcalde: Gracias. S’ha de dir també que tant el Ministerio de Fomento com la Generalitat, el
fet del canvi de finançament del Pla de Barris ja està pactat amb la Generalitat, ens han donat
l’ok verbal, s’ha d’enviar l’expedient i tot però tenim l’ok verbal, i el mateix passa amb la cessió
de la carretera que ja s’ha parlat amb Fomento de l’Estat i ens han donat l’ok però s’ha de
seguir el procediment. Alguna pregunta?
Sr. Aragonès: L’espai sociocultural és a Mont-roig i llavors aquí quan parla “arranjament de la
zona deportiva i pista d’estiu” és Miami, no?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Aragonès: Home, jo crec que tindríem que posar “Miami” perquè si no, molta gent...jo ho
trobo bé però crec que tindríem que posar “zona esportiva, pista d’estiu de Miami”. Res més.
Sr. Alcalde: Per part d’Esquerra? Per part de PDeCAT?
Sr. Chamizo: Sí, no, dos...s’ha aclarat bastant el punt perquè també amb la pregunta del Sr.
Velasco també ha contestat el Sr. Regidor. Només dos cosetes, ha dit el màxim de percentatge
d’endeutament, el 84%, però al 2018? O sigui, que tot el crèdit començaran ara a treballar-lo o
es demanarà l’any que ve ja directament?
Sr. Gallardo: El demanarem enguany.
Sr. Chamizo: Ho demanareu enguany?
Sr. Gallardo: Sí, sí.
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Sr. Chamizo: D’acord. I després una altra cosa, Quan parlem de l’espai sociocultural, del milió
d’euros que va amb un préstec de 400 mil euros, no es començarà a fer res fins que no estigui
tota la seva financiació feta del milió d’euros o es començarà a fer projecte...?
Sr. Alcalde: Sí, es començarà, precisament, una de les coses que hem intentat a l’incorporar
aquests 400 mil euros és que es pot iniciar el projecte, es pot redactar i jo no sé si inclús, però
jo crec que els tempos no serà necessari, fer-ho en dues fases però jo no crec que sigui
necessari perquè, com ha explicat i hem dit, la relació de parcel·les per ficar a la venda ja està
definit, hi ha operadors que han mostrat interès en la compra d’aquestes parcel·les, per lo tant,
entenem que això serà totalment realitzable i també, com ha explicat el regidor, evidentment, si
traiem a la venda dos milions d’euros de parcel·les i al final es venen 500 mil o 700 mil, aquests
primers diners se’n van cap al finançament d’aquesta obra que està finançada a mitges,
d’acord? Al final, jo crec que ho hem dit, és un tema d’oportunitat en el sentit, fem això en
aquests moments perquè si no ens podem perdre l’oportunitat de perdre el finançament que
ens dona la Generalitat i per això ataquem en aquesta línia.
Sr. Chamizo: D’acord, només una última cosa, agrairia, si us plau, que em poguessin enviar,
que poguessin enviar al nostre grup municipal la relació de parcel·les i que...
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. Chamizo: ...vostès han tingut en compte per fer tota aquesta...
Sr. Alcalde: Sí, bueno, a veure, dintre de l’inventari de l’Ajuntament, l’Ajuntament cada any
actualitza el seu inventari i està en allà, nosaltres li farem arribar totes aquestes parcel·les...
Sr. Chamizo: Més que tot per si l’interventor ha fet algun informe referent a aquestes parcel·les,
sortida, tot això.
Sr. Alcalde: No, bueno, hi ha un informe de Secretaria en el qual són parcel·les que són
anteriors a la llei d’urbanisme, la Llei del Sòl del...
Sr. Secretari: 2006.
Sr. Alcalde: 2006, gràcies Sr. Secretari, del 2006, aleshores com són plans parcials que es van
redactar abans del 2006 i aquests plans parcials destinaven un 10% a aprofitament, aquest
aprofitament es pot destinar a inversió, d’acord?, o a, com deia el regidor, a compensar el
deute. Si fossin posteriors, o sigui, hi ha plans parcials posteriors que no podem ficar a la venda
per dir-ho, per què? Perquè la seva venda hauria d’anar destinada a habitatge de protecció,
d’acord? Però, bueno, en qualsevol cas, se’ls hi fa arribar la relació de parcel·les que són,
doncs, que està previst que surtin a la venda, a la subhasta. Si us plau...
Sr. Pellicer: Jo només voldria afegir que la relació de parcel·les que es posaran a la venda, el
sumatori de la proposta inicial de venda podria superar les necessitats que tinguin aquí
d’inversió. Si s’acabessin venent totes això aniria a restar deute.
Sr. Gallardo: D’acord amb la normativa, si no està pressupostada cap inversió i, evidentment,
llevat de que es faci un expedient de modificació de crèdit de forma específica per emparar-ho,
la seva destinació automàtica és, com bé ha indicat el Sr. Pellicer, la reducció de deute.
Sr. Pellicer: Molt bé, motes gràcies. Si no hi ha més intervencions passaríem a la votació. Vots
en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs, quedaria el punt aprovat.

Identificació de l’expedient:

Modificació de crèdits núm. 17/2017 per concessió de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits finançats
amb préstec, subvencions, RLT i venda de parcel·les.

Núm. Expedient:

11039/2017- Serveis econòmics
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Tràmit:

Ordinari

Fets
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no
es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo l’expedient modificació de crèdits.
2. S’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits número
17/2017 amb càrrec a préstec, subvencions, RLT i venda de parcel·les.
3. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 17/2017, que ha de ser
finançat amb préstec, subvencions, RLT i venda de parcel·les.
4. Vist l’informe de l’interventor.
5. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que
ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 4
d’octubre de 2017.
Fonaments de dret
1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 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.
2. Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
6. L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures
per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
El Ple de l'Ajuntament, amb 11 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; FIC i C's) i 6 abstencions (grups municipals: PDeCAT i ERC) acorda:

1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 17/2017 extraordinaris i suplements
finançat amb préstec, subvencions, RLT i venda de parcel·les.

ALTES
CRÈDITS
EXTRAORDINA
RIS

INCREM.

RECURSOS QUE FINANCIEN
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ORG
.

PROG
.

ECON
.

161

15320

60940

191

15320

61907

161

33700

62206

141

32100

63215

Descripció
ARRANJAMENT
PLAÇA
FLEMING
ADEQUACIÓ
AV.
BARCELONA
CONSTRUCCIÓ
ESPAI SOCIOCULTURAL
A
MONT-ROIG
DEL C.
LLAR INFANTS
MONT-ROIG

MODIFIC. 2017 SUBVEN.

PRÈSTEC

500.000,00

VENTA
PARCEL

RTDG

500.000,00

4.500.000,00

2.250.000,00

1.680.000,0
0

570.000,00

1.000.000,00

1.000.000,0
0

500.000,00

500.000,00

2. Aprovar la Modificació dels recursos de finançament del Pla d’Inversions vigent segons el
següent quadre:

CANVI
FINANÇAMENT

ORG
.

PROG
.

ECON
.

161

15320

61902

Descripció

INCREMENT

RECURSOS QUE FINACIEN

MODIFICACI
Ó 2017

SUBVENCION
S

ARRANJAMENT PLÇ.
MIRAMAR
0,00

PRÈSTEC
350.000,0
0

VENTA
PARCELE
S

RTD
G

-350.000,00

SITUACIÓ FINAL DESPRÉS D’APLICAR LES MODIFICACIONS 1 I 2
SITUACIÓ
FINAL

ORG
.

PROG
.

ECON
.

161

15320

60940

191

15320

61907

161

33700

62206

141

32100

63215

161

15320

61902

Descripció
ARRANJAMENT
PLAÇA
FLEMING
ADEQUACIÓ
AV.
BARCELONA
CONSTRUCCIÓ
ESPAI SOCIOCULTURAL
A
MONT-ROIG
DEL C.
LLAR INFANTS
MONT-ROIG
ARRANJAMENT
PLÇ. MIRAMAR

INCREMENT

RECURSOS QUE FINACIEN

MODIFICACI
Ó 2017

SUBVENCION
S

PRÈSTEC

500.000,00

VENTA
PARCELES

RTDG

500.000,00

4.500.000,00

2.250.000,00

1.680.000,0
0

570.000,0
0

1.000.000,00

1.000.000,0
0

500.000,00

500.000,00

350.000,00

350.000,00
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3. La modificació de crèdit de l’aplicació 191/15320/61907 queda condicionada al compromís
ferm per part de la Generalitat a la concessió de la part subvencionada per el projecte de
l’adequació de l’Avinguda Barcelona i a la cessió del vial objecte de l’obra a l’Ajuntament.
4. Els projectes finançats amb préstecs queden condicionats a l’autorització per part de
l’òrgan de tutela financera així com de la concessió de l’entitat financera.
5. Els projectes finançats amb venda de parcel·les queden condicionats a l’efectiva alienació
dels actius que aportin els recursos financers.
6. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que
s’han indicat.

12. Hisenda.Expedient 10587/2017. Modificació de crèdits número 14/2017, suplements
de crèdit finançats amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.
Distribució del superàvit 2016.
Sr. Alcalde: El següent punt és una altra modificació de crèdit, suplement de crèdits finançats
amb romanent de Tresoreria per a despeses generals i distribució del superàvit del 2016. Si us
plau, regidor.
Sr. Gallardo: Aquest és un punt força tècnic. A veure, la Llei orgànica d’estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera estableix al seu article 32 un criteri genèric de
repartiment del romanent de Tresoreria que, dit amb llenguatge col·loquial, és el superàvit o
dèficit acumulat que té l’entitat en el decurs de la seva història i que seria també assimilable al
concepte de fons de maniobra d’una empresa privada. Tanmateix i fins ara no estava clar quins
eren els criteris per poder emprar aquest romanent de Tresoreria, per la qual cosa normalment
quedava allà i, com a molt, era possible emprar-lo pel que s’anomena convencionalment
inversions financerament sostenibles. Mitjançant l’aplicació, l’aprovació, perdó, d’una disposició
transitòria sisena d’aquesta llei s’han establert criteris molt tècnics, això sí, per poder fer el
repartiment amb unes regles molt clares de dir “si compleixes això, fas això, d’aquest
percentatge el destines aquí, etcètera, etcètera, etcètera”. No els avorriré amb el contingut
tècnic però, com a resultat de l’aplicació de la disposició transitòria sisena que esclareix el
contingut de l’article 32 de la llei esmentada, el que estableix que: un milió trenta-sis mil euros
del romanent de Tresoreria, que és el que figura en el punt, es destina a amortitzar crèdit i la
resta es destina a lliure disposició d’inversions, que és el que s’ha esmentat en el punt d’abans
com a recursos propis, per exemple, que anaven a finançar concretament la inversió de
l’arranjament de l’avinguda de Barcelona, aquests 570 mil euros. Què és el que es fa amb
aquests milió trenta-sis? Quins préstecs s’amortitzen? S’amortitzen bàsicament els préstecs
que coincidentment són els més cars, òbviament, i els que ens suposen una situació
administrativa més “gravosa”, que són els derivats del mecanisme de pagament de proveïdors
de l’any 2013. Concretament, s’amortitza el préstec de La Caixa, Reial Decret 8/2013,
Mecanisme de pagament de proveïdors, per un import de 977.727,68 euros i s’amortitza la
resta amb un préstec del Banc de Sabadell que és el més car que hem trobat a la cartera per
59.250. Això ens permet, primer, reduir el Capítol 3 d’interessos, ni que sigui de forma
marginal, perquè afortunadament els interessos romanen molt baixos hores d’ara encara i
esperem que aquesta situació es perllongui, al menys, d’acord amb el que ens està dient el
Banc Central Europeu, al menys un parell d’anys més, però també redueix la càrrega financera
amb la qual cosa se’ns alliberaran en recursos l’any 2017, 18, perdó, per poder encaixar millor
el Pla d’inversions. És a dir, pràcticament, se’ns alliberaran 100 mil euros per poder destinar-los
a reforçar financerament les partides de despesa. Per una altra banda i això és molt important,
sortim del Pla d’ajust. Això és un tema molt, molt significatiu. D’alguna forma, al disposar dels
préstecs del mecanisme de pagament de proveïdors derivats de la situació que va tenir
l’Ajuntament anys anteriors, va ser necessari concertar aquestes operacions de préstec per
posar el deute comercial al corrent, ara s’eliminen aquests préstecs definitivament i tota la
normativa en matèria de retiment de comptes que s’ha de fer al Ministeri d’Hisenda per
mantenir aquest tipus de préstecs en vigor també s’oblida. Això ens alleugerirà la càrrega
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financera i ens permet, si em permeten fer símils futbolístics, pujar una mica de categoria dins
del conjunt dels municipis, d’acord? Avancem, seguim avançant cap a la normalitat.
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Regidor. Alguna pregunta per part dels grups? No? Passaríem, doncs,
a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat per
unanimitat.

Identificació de l’expedient:

Modificació de crèdits núm. 17/2017 per concessió de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits finançats
amb préstec, subvencions, RLT i venda de parcel·les.

Núm. Expedient:

11039/2017- Serveis econòmics

Tràmit:

Ordinari

Fets
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no
es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo l’expedient modificació de crèdits.
2. S’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits número
17/2017 amb càrrec a préstec, subvencions, RLT i venda de parcel·les.
3. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 17/2017, que ha de ser
finançat amb préstec, subvencions, RLT i venda de parcel·les.
4. Vist l’informe de l’interventor.
5. D’acord l’article 97 del ROF, el Regidor d’Hisenda, proposa un modificació al dictamen
emès per la Comissió Informativa del dia 4 d’octubre, sent la proposta següent la definitiva.
On s’aprova el un canvi de finançament de Plaça Miramar , de la Zona esportiva de Miami i
de l’edifici sociocultural per un finançament d’operacions de crèdit a llarg termini i la Plaça
Fleming amb alienació de terrenys. Juntament amb un suplement de crèdit de la Zona
esportiva.
6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que
ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Fonaments de dret
1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 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.
2. Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
6. L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures
per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 17/2017 extraordinaris i suplements
finançat amb préstec, subvencions, RLT i venda de parcel·les.

ORG
161

PROG ECON
15320

191

15320

161

33700

141

32100

34200

INCREMENT

Descripció

MODIF.2017

ARRANJAMENT PLAÇA
60940 FLEMING
ADEQUACIÓ AV.
61907 BARCELONA
CONSTRUCCIÓ ESPAI
SOCIO-CULTURAL A
62206 MONT-ROIG DEL C.
LLAR INFANTS MONT63215 ROIG

ORG PROG ECON
191

ALTES
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

SUBVENC.

PRÈSTEC

500.000,00

4.500.000,00

Descripció

MODIF.2017
250.000,00

RTD
G

570.
000,
00

2.250.000,00 1.680.000,00

400.000,00

500.000,00

INCREMENT

VENTA
PARCEL
500.000,00

1.000.000,00

ALTES
SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

ZONA ESPORTIVA PISTA
60929 ESTIU

RECURSOS QUE FINACIEN

600.000,00
500.000,00

RECURSOS QUE FINACIEN
SUBVENC.
125.000,00

PRÈSTEC

VENTA
PARCEL

RTD
G

125.000,00

2. Aprovar la Modificació dels recursos de finançament del Pla d’Inversions vigent segons el
següent quadre:

INCREMENT
ORG.

PROG. ECON.

161

15320

61902

191

34200

60929

Descripció

MODIFICACIÓ
2017

ARRANJAMENT PLÇ.
MIRAMAR
MILLORES ZONES
ESPORTIVES A L'AIRE
LLIURE

RECURSOS QUE FINACIEN
SUBVENCIONS PRÈSTEC

0,00

350.000,00

-350.000,00

0,00

125.000,00

-125.000,00

SITUACIÓ FINAL DESPRÉS D’APLICAR LES MODIFICACIONS 1 I 2

SITUACIÓ
FINAL
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VENTA
PARCEL

INCREMENT

ORG. PROG. ECON.

Descripció
ARRANJAMENT
PLAÇA
FLEMING
ADEQUACIÓ
AV.
BARCELONA
CONSTRUCCIÓ
ESPAI SOCIOCULTURAL A
MONT-ROIG
DEL C.

MODIFICACIÓ
DESPESES 2017

161

15320

60940

191

15320

61907

161

33700

62206

141

32100

63215

LLAR INFANTS
MONT-ROIG

500.000,00

500.000,00

350.000,00

191

43200

60929

MILLORES
ZONES
ESPORTIVES A
L'AIRE LLIURE

161

15320

61902

ARRANJAMENT
PLÇ. MIRAMAR
TOTAL

INGRESSOS -RECURSOS QUE FINACIEN
VENTA
SUBVENCIONS

PRÈSTEC

500.000,00

4.500.000,00

500.000,00

2.250.000,00

1.000.000,00

7.350.000,00

TOTAL

RTDG
PARCEL

1.680.000,00

400.000,00

570.000,00

600.000,00

500.000,00

250.000,00

250.000,00

350.000,00
2.500.000,00

2.680.000,00 1.600.000,00 570.000,00

7.350.000,00

Nota: S’ha inclòs els saldos inicials existents per als suplements de crèdit.

3. La modificació de crèdit de l’aplicació 191/15320/61907 queda condicionada al compromís
ferm per part de la Generalitat a la concessió de la part subvencionada per el projecte de
l’adequació de l’Avinguda Barcelona i a la cessió del vial objecte de l’obra a l’Ajuntament.
4. La modificació de crèdit de l’aplicació 191/43200/60929 queda condicionada al compromís
ferm per part de la Generalitat a la concessió de la part subvencionada per el projecte de
Millores zones esportives a l’aire lliure (Pista d’estiu).
5.Els projectes finançats amb préstecs queden condicionats a l’autorització per part de l’òrgan
de tutela financera així com de la concessió de l’entitat financera.
6.Els projectes finançats amb venda de parcel·les queden condicionats a l’efectiva alienació
dels actius que aportin els recursos financers.
7.Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han
indicat.

13. Intervenció. Expedient 10863/2017. Aprovar inicialment, si s’escau, modificacions
diverses de les ordenances fiscals pel 2018.
Sr. Alcalde: Modificació d’ordenances fiscals per l’any 2018. Passaríem a l’aprovació inicial, Sr.
Regidor.
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Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde, Aquest punt d’intervenció contempla la modificació
d’ordenances. Les modificacions que es fan enguany són de tipus essencialment tècnic. Com
vostès hauran pogut veure amb el plantejament del punt són matisos que afecten a
bonificacions, alguns impostos o criteris d’aplicació en algunes de les taxes, de les ordenances
que defineixen les taxes i que també afecten a la configuració de les mateixes modificant
alguns dels imports, tot motivat sempre per l’adequació dels estudis de costos. Tota taxa, la
seva vocació és cobrir el cost d’un servei en la seva definició legal. Per tant, és un punt que no
té un, entenem, des del Govern, que no té una càrrega política perquè manté la necessitat de
mantenir els nivells de recaptació tenint en compte l’extraordinari esforç inversor que està fent
l’Ajuntament. No oblidem que en aquest mateix exercici s’ha manllevat un préstec de 4 milions
d’euros a tipus d’interès zero amb l’Instituto de Diversificación y Ahorro Energético per millorar
integralment l’enllumenat de tot el municipi, aquest s’està executant; s’ha fet un préstec
d’inversions per un import d’1,5 milions d’euros, intento arrodonir les quantitats per no ser
excessivament exhaustiu, és el que ha permès bàsicament executar els camps de gespa de
Miami i Mont-roig i fer altres inversions complementàries; i afegirem, d’aquí a abans de final
d’any, els 2,68 milions d’euros que demanarem per poder finançar el paquet d’inversions que
tot just acabem d’aprovar, tenint en compte, tenint en compte, repeteixo, que amortitzarem 1
milió d’euros de forma anticipada sobretot amb els préstecs derivats del mecanisme de
pagament de proveïdors. Per aquesta raó, no és possible o no és viable reduir tipus impositius
dels principals impostos, les necessitats d’aprofitar aquesta situació de bonança econòmica en
la qual els tipus d’interès són extraordinàriament baixos, la disponibilitat de crèdit és existent i hi
ha subvencions que permeten finançar actuacions inversores que entenem que poden tenir una
repercussió extraordinàriament positiva en el nostre municipi ens obliga a mantenir la dinàmica
inversora i tenint en compte que aquesta la podem arribar a situar vora del 14 milions d’euros al
final d’aquest mandat l’any 2019. Per tant, són necessitats tangibles i no és el caprici de l’Equip
de Govern que vol plantejar un pressupost de forma expansiva amb la despesa corrent, no és
això sinó simplement és assegurar el retorn dels préstecs que estem manllevant per poder
finançar les inversions. Per tant, és del tot necessari que s’avanci amb aquesta velocitat de
creuer, que els principals ratis que manté l’Ajuntament, repeteixo, estalvi net, romanent de
Tresoreria, nivell d’endeutament i període mig de pagament, segueixin sent positius perquè són
els que ens permeten accedir al crèdit, obtenir les autoritzacions de tutela financera i poder
gaudir de les subvencions o ajuts que altres administracions instrumenten mitjançant els seus
programes de suport a la inversió com pot ser el Pla de Barris, tot i que puntualment puguem
tenir desequilibris que corregirem oportunament, com ja els he dit abans, amb el Pla econòmicfinancer que aprovarem l’any vinent. Per tant, no hi ha cap novetat rellevant respecte l’any
anterior. El que sí els comento de forma ràpida perquè ja es va fer a la Comissió i entenc que
no cal avorrir és que es modifica l’ordenança fiscal número 2 de l’impost sobre béns immobles
per introduir el concepte de bonificació per famílies monoparentals, tenint en compte que això
s’estava aprovant de forma regular per la Junta de Govern i que no tenia l’empara legal dins de
l’ordenança; es clarifiquen els terminis de presentació de declaracions de l’impost de béns
immobles; es modifica també l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana, és a dir, la plusvàlua, per ampliar el ventall o el vano que afecta la deducció, la
bonificació que tenim introduïda hores d’ara només es pot gaudir d’aquesta bonificació si en el
supòsit de transmissió mortis causa, o sigui, que traspassa el titular d’un immoble si aquest
actualment no es pot gaudir de la bonificació, repeteixo, llevat de que el que traspassa i l’hereu
tenen, els dos, el municipi habitual en aquest immoble. Això és un supòsit molt restrictiu que la
resta d’ajuntaments sestà, han vingut eliminant en els darrers anys, s’està fent encara i
nosaltres també ens afegim a aquesta corrent d’ampliar el vano perquè creiem en una
interpretació més extensiva, d’acord? Es modifica també... sí, perdó? Es modifica també
l’ordenança fiscal sobre la taxa de regulació de l’expedició de documents administratius,
eliminant alguns dels supòsits, [Inaudible 1:03:36] l’epígraf setè; l’ordenança nou, regulador de
la taxa de serveis urbanístics [inaudible 1:03:40] es modifiquen bàsicament aspectes puntuals
dels articles 5, 7, 8 i 13, en tot cas, podem entrar o ja es va entrar en el seu moment; es
modifica també l’ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa de tramitació [Inaudible
1:03:54] de llicència ambiental adequant les tarifes als estudis de costos; també es modifica la
taxa per aprofitament especial o utilització privativa dels dominis, de domini públic i també es
modifica, adequant-la als costos, la taxa per la immobilització o retirada de dipòsit de vehicles,
el que convencionalment s’entén com la grua. Repeteixo, són ajustos en matèria de valoració
tot adaptant-los als estudis de costos, eliminant alguns supòsits o introduïm modificacions
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legals que fan aconsellable que quedin recollides de forma específica en l’ordenança perquè
l’aplicació sigui el més clara possible i el contribuent resti degudament emparat. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Regidor. Per part dels grups alguna intervenció?
Sr. Aragonès: O jo no ho he sabut trobar o trobo a faltar que aquelles persones que tenen un
habitatge i el banc se’ls hi incauta perquè no paguen, també tenen que pagar la plusvàlua i, en
canvi, jo crec que allò és un canvi de titularitat però no és una venda perquè, a aquella
persona, el banc li pren l’habitatge. Jo crec que, jo no ho he sabut trobar, a lo millor ja li teniu.
[Veus inaudibles 1:05:10] Ja hi és? Val, val. [Veus inaudible 1:05:15] Val, d’acord. Molt bé. No,
no, no, només és una pregunta que faig i, aleshores, evidentment que hi ha modificacions
d’aquestes ordenances que des del punt de vista nostre trobem que feien falta però, com no
podia ser d’altra manera, són les vostres ordenances, no són unes ordenances que nosaltres
hem participat, jo m’abstindré perquè va, el paquet va junt, evidentment. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Per part del grup de Ciudadanos?
Sr. Velasco: Sí, a ver, Sr. Gairal, agradecerle que, como me imagino que a la mayoría de los
grupos, haya participado en las dudas que teníamos, gracias por atendernos. Y yo le quería
preguntar una cuestión. Es cierto, son sus modificaciones de las ordenanzas fiscales, le hago
una pregunta muy concreta. Ya sé que no es compatible el nivel de inversión con el nivel de
recaudación, la pregunta es muy sencilla: ¿En algún momento aplicaremos estos tiempos de
bonanza para hacer una apuesta por bajar de una manera concreta las bonificaciones que
repercuten a los vecinos de todo el municipio? Y, le comento, en este Equipo de Gobierno, con
este Equipo de Gobierno, porque el año que viene vendrán unas y vendrán otras. Gracias.
Sr. Gallardo: Bien, como usted podrá suponer, ahora estamos aprobando las ordenanzas
fiscales para el año 2018, esto quiere decir que implícitamente estamos aprobando la mitad del
presupuesto. Estamos aprobando el presupuesto de ingresos del año 2018, evidentemente, ya
le digo que para el año 2018 no se prevé ninguna situación de cambio cualitativo de las
ordenanzas. Sí es cierto que, según el Equipo de Gobierno ya está elaborando los
presupuestos para el año 2018, es posible que se puedan establecer en algunas cuestiones
líneas de subvenciones que aminoren o aligeren el impacto de alguna de las figuras impositivas
pero hemos de entender que el esfuerzo inversor que está realizando el Ayuntamiento que nos
obliga a tener disponibilidades suficientes como para retornar con tranquilidad y con holgura los
préstamos que estamos solicitando para hacerlas efectivas hace del todo aconsejable que se
mantenga este escenario actualmente. Lo que ocurrirá de cara al año 2019, pues, yo no tengo
capacidad para decírselo ahora, le iba a decir “no tengo la bola de cristal”, no sé, es posible,
todo dependerá si efectivamente, sobre todo, sobre todo, dependerá si los impuestos de
carácter indirecto, es decir, si el impuesto de construcciones e instalaciones [Inaudible 1:08:12]
y obras, si se materializa una mejora de la situación económica, en este municipio tiene un
indudable potencial como todo el que haya analizado históricamente los presupuestos de esta
corporación en los años de bonanza, desde el 96 hasta el 2008, pues, verá. Ahí tiene un
extraordinario potencial de recaudación. Si se pudiera materializar un incremento significativo
porque se dinamiza efectivamente la actividad y esto vamos a ver si esto cuaja en el año 2018,
sería planteable que algunas actuaciones en materia inversora o programas específicos de
carácter no recurrente, porque los impuestos indirectos tienen la virtud de no poder financiar
programas de tipo recurrente, es decir, estable porque un año los tienes y otro año no,
entonces sí que a lo mejor sería aconsejable plantear algún tipo de tratamiento bonificado en
alguna de las principales figuras impositivas. Pero, precisamente, las urgencias derivadas de la
necesidad de materializar inversiones impiden planteamientos de este tipo. Sí le hemos de
decir y se acordará usted porque creo que votó a favor con nosotros, sí que se flexibilizó de
forma extraordinariamente positiva la ordenanza de fraccionamientos y aplazamientos, que
hemos permitido que personas que están intentando, al amparo de esta nueva situación de
teórica mejora económica que yo creo que está llegando en algunos ámbitos, están intentando
ponerse al corriente, les hemos de ayudar y allí hicimos este esfuerzo. En algunas, no he
querido entrar porque es bastante largo y bastante árido, se habrá fijado usted que
puntualmente algunas de las tarifas que se aplican en las tasas de carácter medioambiental
que es la de licencias de actividad se ha intentado reducirlas o, por lo menos, incrementar el
tamaño del local susceptible de disfrutar de la tarifa más baja. Bueno, estamos intentando
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materializar en este sentido pero los tipos impositivos no es prudente, y lo digo con
conocimiento de causa, no es prudente en estos momentos y con este escenario inversor
retocarlos a la baja porque podíamos situar al Ayuntamiento en un escenario poco aconsejable.
Sr. Alcalde: Gracias Sr. Regidor. Vale. Per part d’Esquerra? No? Per part del PDeCAT?
Sr. Chamizo: Sí, nosaltres volem fer únicament dos apreciacions. A veure, vam agrair fa dos
plens que el regidor d’Hisenda ens estengués la mà per intentar començar a preparar i tenir un
debat d’ordenances com cal, d’acord? Agafar totes les ordenances de dalt a baix, estudiar-les,
preparar-les i treure el major rendiment possible que es pogués d’aquestes ordenances amb
l’únic objectiu que el ciutadà sortís una mica beneficiat, d’acord? El Ple passat ja ens va deixar
molt clar que aquestes ordenances no anirien a beneficiar al que és el ciutadà perquè no es
retocaria cap percentatge d’IBI, per exemple, com ha explicat molt bé el Sr. Regidor d’Hisenda
al Sr. Velasco, portaveu de Ciutadans, d’acord? Lògicament, aquestes ordenances no van en la
nostra línia, no han anat mai en la nostra línia de com veiem nosaltres les coses al municipi. És
cert que al Ple passat quan va dir que ja optàvem per només retocs tècnics, nosaltres vam
baixar l’accelerador, no vam poder presentar a temps, encara que tenim ara temps per tema
d’esmenes, un possible retoc de l’IBI per calcular un impacte econòmic, llavors, hem vist que
fan bonificacions que molt ben s’ha dit aquí, per nosaltres potser encara són insuficients.
Nosaltres seguirem estudiant aquestes ordenances per treure’n el major profit que puguem,
presentarem les nostres esmenes però al ser un tema tan feixuc com vostè ha dit, nosaltres en
el dia d’avui ens abstindrem per un major estudi i poder presentar les esmenes en el temps que
marca la llei. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Chamizo, ja sap que no tindrem cap inconvenient en estudiar les
seves esmenes i ho farem. Intentarem, jo els, en tot cas, jo els hi pregaria un contacte tècnic, al
principi inclús que estigui l’interventor, per focalitzar-ho perquè a vegades hi ha la temptació,
que és una temptació molt normal, de plantejar línies d’ajuts o subvencions en el debat
d’ordenances. Jo els hi demanaria que féssim un contacte tècnic inicial perquè així acotin la
seva feina i puguin plantejar bonificacions que estiguin contemplades a la Llei d’Hisendes
locals, sobretot que acotem. Em sabria molt de greu, perquè vostès tenen aquesta qualitat de
que tenen molta voluntat de treballar-ho i en sóc conscient, de que fessin, ho treballessin i
després “escolti, aquesta és extemporània, aquesta no aplica, això ho han de...”. Escolti,
intentem-ho treballar per la línia de les bonificacions, els hi acotem entre l’interventor i jo
mateix, que sempre estic a la seva disposició, la línia de treball i vostès a partir d’aquí poden
demanar el que considerin oportú, val? Després volia introduir una matisació. A veure, jo cada
vegada, bueno, el departament, evidentment, cada vegada que es planteja un expedient
d’ordenances, hi ha hagut anys que no hi ha hagut debat perquè s’ha mantingut una línia de
continuïtat, intento veure una mica pel voltant el que està succeint, el que està, quins són els
tipus impositius, bàsicament, que s’estan aplicant i, bé, com diria, es podria dir que Mont-roig
es troba en un punt entremig, en un punt entremig. Llevat del cas, traient de l’anàlisi el municipi
de Vandellós i Hospitalet de l’Infant —perquè és un municipi totalment atípic per la seva
estructura d’ingressos, doncs, pràcticament en algun només d’unes instal·lacions molt
determinades i un teixit productiu molt, molt clar que tots tenim en ment, doncs, d’un pressupost
d’un 16 milions euros en treu 11 milions cent mil euros d’aquest tipus d’infraestructures
productives amb la qual cosa la seva fiscalitat directa és absolutament testimonial i no es pot
analitzar— doncs, podem dir que Mont-roig té un tipus impositiu superior al que té Montbrió o
que té Riudoms, per poc en aquest cas, però que està per sota del que té Cambrils, el que té
l’Ametlla, que el que té Salou, que el que té Vilaseca, que el que té Torredembarra o el que té
Calafell, el tipus d’IBI, d’acord? Quant a vehicles, succeeix quelcom similar, jo en tot cas
aquestes dades els hi facilito, no tinc cap inconvenient perquè això vas a l’aplicatiu del Ministeri
d’Hisenda i t’ho baixes, no? En tot cas, hi ha algun impost que sí que estem una mica per
sobre, és el cas de l’ICIO, però també em permeto dir-los que, en el cas de l’ICIO —que estem,
per exemple, igual que Calafell, igual que Vilaseca o que Salou, i només una mica per sobre de
Cambrils— és el gran coixí que en un moment, en un escenari de dinamització de l’activitat
econòmica ens pot reportar un significatiu increment de la recaptació, de la base fiscal. És que
és l’únic que tenim. El nostre IAE [Inaudible 1:15:57] és testimonial, la nostra capacitat fiscal
rau bàsicament en l’IBI i en les taxes que aplica, que afecten al residencial, a la taxa
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d’escombraries, i no tenim gairebé joc. Existeixen, i això tant vostès a l’Oposició com la resta
dels membres de l’Equip de Govern m’ho diuen i ho entenc i ho respecto i ho comparteixo, una
extraordinària necessitat d’implementar inversions que altres municipis no tenen, hem
d’aprofitar els programes que hi ha ara, hem d’aprofitar que els tipus d’interès estan baixos,
hem d’intentar recórrer a l’endeutament per poder executar aquestes inversions i hem de tenir
una capacitat fiscal perquè, sinó, perdrem la credibilitat. Però, repeteixo, en qualsevol cas
compartim aquesta informació i encantat de tractar amb vostès, com sempre, com sempre.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha més intervencions, passaríem a la votació. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria el punt aprovat.
Identificació de l’expedient:

Modificacions diverses de les ordenances fiscals pel 2018

Expedient número:

10863/serveis econòmics/intervenció

Tràmit:

Aprovació inicial

Fets
1. Aquest Ajuntament pretén modificar les següents ordenances fiscals reguladores :

a. Ordenança número 2, ordenança fiscal reguladora de l’ Impost sobre Béns
Immobles
b. Ordenança número 5, ordenança sobre l’increment de valor de béns de naturalesa
urbana.
c. Ordenança número 7, ordenança fiscal sobre la taxa reguladora per expedició de
documents administratius.
d. Ordenança número 9 ordenança reguladora de la taxa de de serveis urbanístics .
e. Ordenança fiscal número 10 ordenança reguladora de la taxa per tramitació de la
llicència ambiental, llicència d’obertura
i règim de comunicació prèvia
d’establiments és modifica l’article 6è.
f.

Ordenança fiscal número 19 ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament
especial o utilització privativa dels béns de domini públic, es modifica l’article 3.

g.

Ordenança fiscal número 15 ordenança reguladora de la taxa per la
immobilització, retirada i dipòsit de vehicles. És modifica l’article 5è i 7è. 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.

2. Vistos els informes tècnics municipals emesos per la modificació de les ordenances fiscals
enumerades anteriorment i que s’annexen amb aquesta proposta.
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3. Vist l’informe que l’interventor ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals i els
corresponents estudis de costos en el cas de les ordenances fiscals reguladores.
4. S’annexen les propostes de les noves ordenances reguladores que han de regir al 2018.
5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 4 d’octubre
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. 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, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC, A-VX+; IMM i Grup
mixt) i 8 abstencions (grups municipals: PDeCAT; ERC; FIC i C's) acorda:
1. Aprovar inicialment les inclusions i modificacions de les ordenances fiscals:
a)Ordenança número 2, ordenança fiscal reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles:
modificar l’article6è Bonificacions.4 paràgraf primer i l’article 10è.
b)Ordenança número 5, ordenança sobre l’increment de valor de béns de naturalesa
urbana es modifica l’article 10.1 bonificacions.
c)Ordenança número 7, ordenança fiscal sobre la taxa reguladora per expedició de
documents administratius modificació de l’article6. Eliminar l’epígraf 7e.
d)Ordenança número 9 ordenança reguladora de la taxa de de serveis urbanístics , es
modifiquen els articles 5, 7, 8 i 13.
e)Ordenança fiscal número 10 ordenança reguladora de la taxa per tramitació de la
llicència ambiental, llicència d’obertura i règim de comunicació prèvia d’establiments.
f)Ordenança fiscal número 19 ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament
especial o utilització privativa dels béns de domini públic.
g)Ordenança fiscal número 15 ordenança reguladora de la taxa per la immobilització,
retirada i dipòsit de vehicles.
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Segons detall de l’annex 1 que s’adjunta.
2.
Sotmetre les esmentades modificacions a informació pública, mitjançant anunci al
tauler d’edictes i publicació al BOP. A més, per ser un municipi de població superior a 10.000
habitants, cal publicar-ho a més en un Diari dels de major difusió de la Província.

3.
En el cas que no es presentin al·legacions o reclamacions davant el període
d’informació pública, les esmentades inclusions i/o modificacions de les ordenances fiscals
número 9 Reguladora de la taxa de llicències urbanístiques, i 10 Taxa per tramitació de
llicència ambiental, d’obertura i règim de comunicació prèvia d’establiments de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp s’entendran aprovades definitivament.

ANNEX 1

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

Article 6è. Bonificacions
S'aplicarà una bonificació de 50% en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·liciti
pels interessats abans de l'inici de les obres (replanteig de les obres), els immobles que
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els
béns del seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s'iniciïn les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que
durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en
cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
El benefici només s’atorgarà a subjectes que realitzin activitats que suposin l'ordenació per
compte propi dels medis de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, en obres
d’urbanització, construcció o promoció immobiliària.
El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun dels
drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.
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Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat d'aquestes
empreses.
Acreditar durant els anys que durin les obres, que en la data del meritament s’estan realitzant
obres d’urbanització o construcció.
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost.
Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en la que consti la data de l’inici de les
obres.
Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats econòmiques.
Còpia del rebut de l'Impost sobre béns immobles respecte al bé immoble respecte al que se
sol·licita la bonificació.
Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat expedit
per l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles objecte de les
obres.
Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre
l’estat d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització o construcció efectivament
realitzades, quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici.
2. Els habitatges de protecció oficial i els que segons la normativa de la Generalitat de
Catalunya estiguin equiparats als de protecció oficial, gaudiran de bonificació en la quota
íntegra de l’impost, pels percentatges i períodes impositius següents al de l’atorgament de la
qualificació definitiva , segons el detall següent:
Períodes impositius del 1er al 3er any: 50%
Període impositiu del 4rt al 5è any: 45%
Període impositiu del 6è al 7è any: 40%

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i l’ha de formular l’interessat en qualsevol moment
anterior a l’inici del setè període impositiu de duració de la mateixa, i sortirà efectes, en el seu
cas, des del període impositiu següent a aquell en que es sol·liciti. Junt a la petició
s’acompanyarà la documentació acreditativa del règim de l’habitatge i el rebut d’IBI de l’any en
curs, corresponent a l’immoble de referència. Si el sol·licitant és una persona diferent del titular
cadastral de l'immoble respecte al qual se sol·licita la bonificació, caldrà acreditar la titularitat
del dret gravat.
Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives
agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes establerts a la Llei 20/90, de 19 de
desembre, sobre Règim fiscal de les Cooperatives.
Aquesta bonificació té caràcter pregat i s’ha de formular acompanyant a l’escrit de sol·licitud,
els estatuts i els rebuts d’IBI de l’any en curs corresponents a les finques de referència.
4. Gaudiran de bonificació en la quota integra de l’impost per l’immoble que constitueixi el
domicili familiar habitual, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família
nombrosa i família monoparental categoria Especial, en els termes continguts a la Llei 40/2003,
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de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, Llei 18/2003 de 4 de juliol i Decret
151/2009 de 29 de setembre, i normativa posterior que les desenvolupa o modifica, segons
l’escalat i requisits següents:
Família nombrosa de 3 fills, 2 fills i un d’ells minusvàlid o discapacitat, o 4 fills, i famílies
monoparentals categoria Especial: 45%
Família nombrosa i famílies monoparentals categoria Especial, fins a 5 fills: 55%
Família nombrosa i famílies monoparentals categoria Especial, fins a 6 fills: 65%
Família nombrosa i famílies monoparentals categoria Especial de 7 fills o mes: 90%
Considerar com a domicili familiar habitual l’immoble en el que constin empadronats tots els
membres de la unitat familiar. Si l’habitatge forma part d’un edifici en règim de propietat vertical
en el que la base liquidable compren varis locals o habitatges independents, per a l’aplicació
d’aquesta bonificació es prorratejarà la quota íntegra de tot l’edifici, en funció de la superfície de
l’habitatge ocupat per la unitat familiar del subjecte passiu, aplicant la bonificació, si s’escau,
només a la part de quota resultant.

Considerar que integren la unitat familiar, tots els membres empadronats al domicili familiar
habitual vinculats amb algun grau de parentiu.
Que els ingressos de la unitat familiar obtinguts al llarg de l’últim any, no superin la quantitat
resultant de multiplicar l’IPREM de 14 mesos, pel coeficient 2,5 i pel nombre de membres de la
unitat familiar.
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual, i per a la seva aplicació cal que
els interessats la sol·licitin per escrit cada any, declarant reunir les condicions de subjecte
passiu de l'impost, de titular de família nombrosa i els ingressos anuals de la unitat familiar.
La sol·licitud es formularà per l'any en curs, durant el mes de gener, i amb la mateixa
s'acompanyarà el títol acreditatiu de família nombrosa expedit per la Comunitat Autònoma,
declaració de que a 31 de desembre de l'any anterior concorren els requisits per a ostentar el
títol de família nombrosa, en els termes recollits a la legislació esmentada, declaració dels
ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar, fotocòpia de la última declaració de
l’IRPF dels membres de la unitat familiar subjectes a l’impost i fotocòpia del rebut de l'IBI de
l’immoble de referència, corresponent a l'any anterior.
Verificades les dades aportades, si la petició s'ajusta al contingut d'aquest punt, es concedirà la
bonificació, la qual només tindrà efectes per l'any en curs.
5. En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades al punts anteriors au
immoble o subjecte passiu de l’Impost, únicament s’aplicarà ka bonificació que comporti més
benefici fiscal, o aquella que sol·liciti ‘interessat
6. Gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota, tots aquells béns immobles de naturalesa
urbana dedicats permanentment a l’agricultura, situats en zones que no disposin
d’infraestructures i equipaments col·lectius. Aquesta bonificació té caràcter pregat i de vigència
anual, degudament comprovada pels serveis de l’Ajuntament, i es mantindrà mentre aquesta
resti vigent conforme reculli l’ordenança en cada moment.
Cada any s’haurà de revisar per part dels serveis municipals el compliment dels requisits a 1 de
gener pels diferents bonificats, per tal de que continuï la seva aplicació. En cas de que no es
complissin, la bonificació serà anul·lada.
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Article 10è. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
1. Els titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost, estan obligats a presentar les
declaracions cadastrals d’alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels bens
immobles, amb transcendència als efectes d’aquest impost, en el Cadastre Immobiliari de
Tarragona, o en l’Ajuntament, o en l’entitat gestora de l’IBI, d’acord amb l’establert a l’article 28
del RD 417/2006, de 7 d’abril, de desenvolupament de la Llei del Cadastre Immobiliari.
El termini de presentació de les declaracions serà el següent:
a) Per les modificacions o variacions de les dades físiques, dos mesos, comptats a partir del
dia següent a la data de finalització de les obres.
b) Per les modificacions o variacions de les dades econòmiques, dos mesos, comptats a partir
del dia següent a l’atorgament de l’autorització administrativa de la modificació de l’ús.
c) Per les modificacions o variacions de les dades jurídiques, dos mesos, comptats a partir del
dia següent a l’atorgament de l’escriptura pública o, en el seu cas, el document en que es
formalitzi la variació.

Si l’Ajuntament té coneixement de la modificació de titularitat, per haver obtingut informació de
Notaris o del Registre de la Propietat, o bé per que l’interessat ha presentat declaració,
modificarà la seva base de dades i, amb el format i procediment establerts, traslladarà les
variacions al Cadastre o a l’entitat gestoria de l’IBI.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 10è. Bonificacions
1. Les quotes que s’acreditin per les transmissions de terrenys, i transmissió o constitució de
drets reals de gaudiment limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a
favor del cònjuge, dels descendents i adoptats, els ascendents i adoptants, i les parelles de fet,
per aquells terrenys que corresponguin a l’habitatge habitual del causant, entenen com a tal
l’habitatge, un traster i una plaça d’aparcament sempre que es trobin dintre del mateix edifici,
gaudiran d’una bonificació del:
-80% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge no excedeix de 30.000,00€.
-50% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge excedeix de 30.000,00€.
S’entendrà que el terreny transmès és el de l’habitatge del causant en la data de la mort, quan
l’adreça de l’immoble coincideixi amb la del causant que figuri en el padró d’habitants.

En el cas de les parelles de fet, per gaudir de la bonificació, caldrà que la parella estigui inscrita
en un registre oficial o haver formalitzat la seva relació en escriptura pública, i s’haurà
d’acreditar un mínim de dos anys de convivència o descendència comú.
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En el cas que dintre l’edifici el causant tingués dos o mes trasters i places d’aparcament, la
bonificació s’aplicarà als de menys valor cadastral.
Aquesta bonificació té el caràcter de pregada, i, una vegada concedida, sortirà efecte vers la
liquidació, si encara no s’ha practicat, o bé com a devolució de la part que correspongui de la
quota ingressada.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 7. Tarifa

Núm:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Concepte
CERTIFICACIONS I COMPULSES
Certificació de documents o acords municipals
Certificació de nomenclatures i numeració de finques urbanes
Còpia de part o de la totalitat d’informe tècnic de la Policia Local
sobre accident de circulació
Compulsa de documents per foli
Per certificacions de pagament de tributs (Tresoreria)
Per certificacions de deutes tributaris (Tresoreria)
Compulsa de documents per a prendre part en licitacions públiques
FOTOCÒPIES- CÒPIES
Fotocòpia de tot tipus de documents aliens o no a l'administració. A4
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o rústega.
A-4
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o rústega.
A-2
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o rústega.
A-1
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o rústega.
A-0
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o rústega.
A-3
Còpies de plànols per metres quadrats o fracció
Fotocòpies de documents d’expedients obrants a Recaptació/Tresor.
Publicació oficials de l’ajuntament en CD
EXPEDICIÓ D’INFORME D’UN TÈCNIC MUNICIPAL
Informe tècnic per permisos pous d’ACA
Visites de comprobació-informe de tècnic municipal
AUTORITZACIÓ DE REPART. DE PROPAGANDA EN MÀ
CONVOCATÒRIA EXAMEN, PROVES SELECTIVES PER.
Categoria primera (titulació Grup A)
Categoria segona (titulació Grup B)
Categoria tercera (titulació Grup C)
Categoria quarta (titulació Grup D)
Categoria cinquena (titulació Grup E)
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2009
5
5
42
2
2
3
16

0,3
0,3
3,2
5,3
10,5
0,5
11
0,53
30
57
57
65
12,5
40
38
32
30

5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Inscripció a la Borsa de Treball
IBI URBANA
Declaració per nova construcció o ampliació d’habitatge unifamiliar
Declaració per nova construcció o ampliació habitatge plurifamiliar.
Divisió horitzontal
Més per cada entitat registral
Declaració de modificació d’usos
Declaració per agrupació de finques. Per cada finca inicial
Declaració per segregació de finques. Per cada finca resultant

ORDENANÇA FISCAL
URBANÍSTIQUES.

NÚM.

9

REGULADORA

DE

LA

TAXA

15
53
53
4
27
16
16

DE

LLICÈNCIES

Article 1. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local modificada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb allò que disposen en els articles 20 a 27 del
RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació
d’allò que resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament estableix la
taxa per la prestació de serveis urbanístics que s'han de regir per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica, administrativa i de
comprovació necessària per la prestació dels serveis urbanístics, que haurà de verificar si
l’objecte d’una sol·licitud de llicència o comunicació s’ajusta a la normativa urbanística vigent al
municipi, les ordenances municipals i a la de rang superior que li sigui d’aplicació, d’acord amb
el que preveu l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
Es considera activitat administrativa:
a)
b)

c)
d)
e)

La prestació dels serveis necessaris per a la tramitació del Planejament i la Gestió
Urbanística.
La prestació de serveis o la realització de l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que
tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 187 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, i que s'hagin de realitzar en el terme municipal, s’ajusten a la normativa
urbanística vigent al municipi.
L’activitat municipal d’inspecció d’obres i instal·lacions realitzada d’ofici o a instància de
part.
L’activitat municipal administrativa consistent en actes de gestió i tramitació dels
expedients contradictoris de ruïna.
Així com altres prestacions de serveis urbanístics.
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Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin llicència, realitzin comunicació
prèvia, o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que presti l’entitat
local, ja siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es
realitzin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres, i que formin part de la
prestació de serveis urbanístics.
2. En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes
de les obres.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42.1.a i 42.1.b de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43.1 de la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària
1. L’import de la quota tributària quedarà fixat d’acord amb el que s’estableix en els articles
següents.
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat renúncia o desistiment, o l’expedient s’arxivi d’ofici
abans de la concessió de la llicència, les quotes que s'han de liquidar seran el 50% de les que
corresponguin, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.
3. En el supòsit que la llicència s’hagués concedit es liquidarà la totalitat de la taxa de
tramitació, que inclou una visita tècnica.
4. En el supòsit que es formuli desistiment, en el cas d’activitats comunicades i l’ajuntament
hagi practicat la visita de comprovació, es liquidarà la totalitat de la taxa.
5. Si la llicència fos denegada, o fos un incompliment del règim de comunicació o declaració
responsable, s’haurà de liquidar el 50% del que correspondria aplicar en cas d’haver obtingut la
llicència o la comunicació del compliment del règim de comunicació.
6. Si l’expedient es declara caducat s’haurà de liquidar el 50% del cost del que correspondria
aplicar en cas d’haver finalitzat la tramitació.
7. Els pressupostos de les obres que serveixin de referència d’algunes de les tarifes d’aquesta
ordenança, estarà constituït pel major d’aquests imports:
a) El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats.
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b) El que resulti d’aplicar a la superfície total construïda, que consti al projecte que presentin
els interessats, els següents mòduls:
Ús residencial
Habitatges plurifamiliars

521,36 €/m2

Habitatges unifamiliars en filera

670,30 €/m2

Habitatges unifamiliars aïllats

804,34 €/m2

Habitatges de protecció pública
Habitatges plurifamiliars

469,23 €/m2

Habitatges unifamiliars en filera

603,30 €/m2

Habitatges unifamiliars aïllats

731,26 €/m2

Naus industrials i locals
Naus industrials

357,50 €/m2

Locals comercials

446,99 €/m2

Altres construccions
Piscines

372,40 €/m2

Tanques metàl·liques

30,36 €/m2

Tanques opaques

146,80 €/m2

Edificis per ús agropecuari 350,00 €/m2
Basses

186,20 €/m2

Escomeses a la xarxa pública de pluvials o clavegueram dels edificis 350,00 €/m2
Rebaix de voreres

250,00 €/m2

Als mòduls anteriors es podran reduir aplican els coeficients reguladors següents segons la
tipologia de la intervenció (Ct) i nivell mitjà d’equipaments u acabats (Cq)
Ct

- Tipologia de la intervenció
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Cq

0,90

Rehabilitació integral d'edifici conservant exclusivament les façanes.

0,70

Reformes que afectin elements estructurals.

0,50

Reformes que no afectin elements estructurals.

- Nivell mitjà d’equipaments i acabats
1,20

Nivell superior a l’estàndard d’us

1,00

Nivell estàndard segons ús.

0,80

Nivell inferior a l'estàndard d’ús.

Article 6è. Quota tributària per a Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i Gestió Urbanística

1. Tramitació de Plans Especials urbanístics en sòl no urbanitzable:

1.200 €

La 1a hectàrea

1.000 €/ha

La 2a i la 3a hectàrea
De la 4a hectàrea en endavant

600 €/ha

2. Tramitació de modificacions puntuals de Normes de Planejament:
Petites modificacions que afectin a un sol particular

1.500 €

3.000 €

Modificacions que afectin a tot un àmbit

3. Tramitació de Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, Plans Especials:
Industrials
Residencials

400 €/ha o fracció
60 €/habitatge
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Amb un mínim de 3.500 €.

4. Tramitació de la Gestió Urbanística per Compensació:
a) Tramitació del Projecte de Reparcel·lació
Voluntària 1.200 €
Bàsica 2.500 €

b)

Tramitació del Projecte d’Urbanització, d’acord amb el pressupost del projecte
d’urbanització:
El tram de 0 a 1 milió d’€, 0,6% sobre aquest tram de pressupost.
El tram d’1 a 3 milions d’€, 0,3% sobre aquest tram de pressupost.
El tram de més de 3 milions d’€, 0,15% sobre aquest tram de pressupost.

c) Tramitació de bases i estatuts 1.500 €

d) Seguiment de les obres d’urbanització i tramitació de la recepció de la urbanització:
Industrials: 400 €/ha o fracció
Residencials: 60 €/habitatge

Amb un mínim de 3.500 €.

5. Tramitació de la Gestió Urbanística modalitat Compensació per Concertació:
a) Tramitació del Projecte de Bases

1.200 €

b) Tramitació del Projecte de Reparcel·lació

2.500 €

c) Tramitació de qualsevol altre instrument de Planeja ment derivat

2.500 €

d) Tramitació del Projecte d’Urbanització, d’acord amb el pressupost del projecte
d’urbanització:
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El tram de 0 a 1 milió d’€, 0,6% sobre aquest tram de pressupost.
El tram d’1 a 3 milions d’€, 0,3% sobre aquest tram de pressupost.
El tram de més de 3 milions d’€, 0,15% sobre aquest tram de pressupost.

e) Seguiment de les obres d’urbanització i tramitació de la recepció de la urbanització:
Industrials: 400 €/ha o fracció
Residencials: 60 €/habitatge

Amb un mínim de 3.500 €.

6. Tramitació de la Gestió Urbanística per Cooperació:
a) Tramitació del Projecte de Reparcel·lació. L’import de les despeses de gestió municipal
s’ajustaran a cada cas concret i es fixaran dins del compte de liquidació provisional. En
cap cas serà inferior als 800,00 € per cada unitat cadastral resultant en la
reparcel·lació.
En aquestes tramitacions aniran a càrrec dels particulars l’import de les despeses de
publicació dels anuncis oficials, així com també els costos dels serveis contractats per
l’Ajuntament amb caràcter aliè.

b) Tramitació del Projecte d’Urbanització. D’acord amb el pressupost del projecte
d’urbanització:

El tram de 0 a 1 milió d’€, 0,6% sobre aquest tram de pressupost.
El tram d’1 a 3 milions d’€, 0,3% sobre aquest tram de pressupost.
El tram de més de 3 milions d’€, 0,15% sobre aquest tram de pressupost.

c) Seguiment de les obres d’urbanització i tramitació de la recepció de la urbanització:

Industrials: 400 €/ha o fracció
Residencials: 60 €/habitatge
Amb un mínim de 3.500 €
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Article 7è. Quota tributària per a Llicències i Comunicacions

1. Obres menors i Comunicacions:
Fins a 4.000 € de pressupost 60,00 €
Més de 4.000 € i fins a 10.000 € de pressupost 100,00 €
Més de 10.000 € de pressupost: 100 € + 0,6 % sobre el pressupost

2. Obres majors:
Reformes parcials: 0,7% sobre el pressupost, amb un mínim de 350 €
Obra nova o renovació total: 0,7% sobre el pressupost, amb un mínim de 600 €
En cas de legalització d’obres: increment del 25% del cost real per tipus de gravamen.

3.

La primera ocupació o modificació d’ús, per cada unitat cadastral resultant, s’aplicarà el
0,3% de la base que resulti d’aplicar els criteris establerts per valorar les obres, amb un
mínim de 150,00 € per unitat resultant.

4. Expedient de declaració de ruïna, a instància de part. 505,00 €

5. Parcel·lacions urbanístiques, segregacions i divisions de finques en sòl urbanitzable i altres
divisions en sòl urbà, incloses les divisions horitzontals:

100,00 € per finca resultant, amb un mínim de 300,00 € i un màxim de 600,00 €-

6. Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació per efectuar segregacions de finques
rústiques que compleixen la normativa vigent. 300,00 €

7.

Certificat d’innecessarietat de llicència de primera ocupació (inclou una visita tècnica de
comprovació). 300,00 €
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8. Certificat per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat. 120,00 €

9. Certificats sobre l’existència d’expedient sancionador. 430,00 €

10. Certificacions acreditatives de l’existència d’edificacions construïdes sense llicència, i
sempre que no hi hagi iniciat cap expedient de protecció de la legalitat urbanística
(Certificat de no infracció), s’aplicarà sobre la valoració efectuada pel Serveis Tècnics
Municipals el percentatge següent:

De >= 15 anys antiguitat:

5,5%

Entre 15 i 6 anys d’antiguitat:

6,5%

Edificacions que ja consten en el Cadastre de l’any 1945:

1% del valor
cadastral, amb
un mínim de
600 €

11. Modificacions de llicències a instància de part que no suposen un increment de
pressupost, abonaran un 40% de l’import de la llicència inicial.

Article 8è. Quota tributària per a altres Serveis Urbanístics.

Altres serveis urbanístics.

1. Col·locació de cartells informatius. En el cas de les obres (llicència, promotor, constructor i
tècnics). Les obres menors no requereixen de cartell informatiu.

Cartells informatius de les obres majors de nova construcció
Cartells informatius – publicitaris

100,00 €
250,00 €

2. Per treballs administratius i de la brigada municipal destinats a evitar molèsties en la via
urbana (estudi d’itineraris alternatius pels vehicles, senyalització viària, col·locació de
tanques, informació als veïns afectats, etc), que es deriven de l’obertura de rases:
50,00 €

Rasa menor: Fins a 4 metres
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Rasa mitjana: De 4 a 12 metres

200,00 €

Rasa major: Més de 12 metres

300,00 €

Caldrà que l’interessat comuniqui prèviament a l’Ajuntament la data d’obertura i tancament
de les rases i els metros lineals que ocuparà la rasa.

3. Expedient d’autorització d’instal·lacions de grues. 425,00 €

4. Certificat de règim urbanístic o informe sobre el règim d’edificació . 150,00 €

5. Per visites de comprovació:

a) Visites obra menor

60,00 €

b) Visites en obra major i per cada unitat d’habitatge

150,00 €

c) Segona visita d’obra major i per cada unitat d’habitatge 75,00 €
d) Visites en obres executades per empreses se serveis:

Rasa menor (1 visita) 100 €/visita
Rasa mitjana (2 visites) 100 €/visita
Rasa major (3 visites) 100 €/visita

150,00 €

e) Altres visites de comprovació

6. Per la comprovació de l’alineació de solars

200,00 €

7. Transmissions de llicència a favor d’una altra persona física o jurídica:
Obra major
Obra menor

200,00 €
60,00€

8. Expedient de pròrroga de llicència d’obra o comunicació:
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La taxa que li pertoca 40% del pressupost de les obres pendents d’executar, d’acord amb
les ordenances vigents, de la qual es demana pròrroga.

9.

Tramitació d’expedients d’autorització de projectes que es volen situar en sòl no
urbanitzable, amb sol·licitud d’informes a organismes sectorials (d’acord amb el DL
1/2010) 500,00€.

10. Peticions d’informes previs

390,00 €

11. Llicència de tala de pins

60,00 € per pi

12. Per cada visita d’inspecció tècnica amb sonometria

234,90 €

Aquesta taxa es podrà girar al denunciat en cas de resultar que es superen els límits
establerts a la normativa, o bé al denunciant o peticionari de la sonometria en cas de
resultar que no es superen els límits establerts a la normativa.

Article 9è. Exempcions
Estaran exempts d’aquesta taxa les obres de rehabilitació de façanes, excepte pel que fa a
l’exigència de fiances.
Estaran exempts d’aquesta taxa les obres de millora que es realitzin en finques agrícoles:
construcció de recs i canonades, basses, murs de contenció, replantació de finques, sempre
que s’acrediti la seva finalitat agrícola, excepte pel fa a l’exigència de fiances.
Caldrà que l’interessat sol·liciti l’exempció en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.

Article 10è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable, a instància de part o d’ofici. A aquest efecte, hom entendrà iniciada
aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o
comunicació prèvia corresponent, si el subjecte passiu les formula expressament.
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o efectuat la
comunicació prèvia corresponent, la taxa s'ha d'acreditar quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de
l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la
seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de
la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat,
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ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li hagi concedit la llicència o s’hagi
practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.

Article 11è. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la sol·licitud o comunicació
corresponent en el Registre General i adjuntaran la documentació necessària d’acord amb la
normativa urbanística vigent o amb l’Ordenança d’obres subjecte a règim de comunicació,
segons s’escaigui.
2. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es
modifiqués o s'ampliés el projecte caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant la
documentació que correspongui.

Article 12è. Liquidació i ingrés

1. Les quotes de la taxa regulada en aquesta ordenança es liquidaran:
a) En el moment de la presentació de la comunicació prèvia, excepte per la primera ocupació
o modificació d’ús, amb caràcter provisional.
b) Una vegada realitzada la inspecció o comprovació pel que fa a la primera utilització i
ocupació, o el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, amb caràcter definitiu.
c) En el moment de la concessió de llicència d’obres, amb caràcter provisional.
d) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada que les obres
s'hagin acabat i, a la vista del resultat d'aquesta comprovació, realitzarà la liquidació
definitiva que s'escaigui, deduint, si és procedent, el que es va ingressar amb caràcter
provisional.

2. Totes les liquidacions que es practiquin s'han de notificar al subjecte passiu o al seu substitut
quan s’escaigui per al seu ingrés directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de
pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
3. El pagament s’efectuarà, preferentment, en una entitat bancària.

Article 13è. Fiances
1. Fiança en garantia de reparació de danys o reposició de serveis públics i de compliment de
les determinacions de la llicència o comunicació prèvia d’obra.
Prèviament a l’inici de les obres i un cop s’obtingui la corresponent llicència d’obres, o bé quan
es presenti l’escrit de comunicació prèvia de les mateixes, serà necessari que es constitueixi
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una fiança que respondrà de l’obligació del titular de la llicència de restaurar els danys
ocasionats en els serveis urbanístics amb motiu de l’execució de l’obra. No es procedirà a la
devolució de l’esmentada garantia en tant no s’hagi completat el règim de comunicació de la
primera ocupació en les casos en els que s’exigeix, i sempre que la correcció de les
deficiències que en el seu cas es detectin, puguin comportar danys als servies urbanístics.

Per la liquidació de la fiança d’obres de reposició de serveis s’aplicaran les següents tarifes:

-

En obres menors o de reforma

Valoració dels servies tècnics municipals ( de
30€/ml de façana).
Import mínim 150,00 €.

-

En obres majors

Valoració dels servies tècnics municipals.
Import mínim 3.000,00 €.

-

En la realització de rases per a la canalització d’instal·lacions i/o serveis(gas,
telefonia, electricitat i altres)
En zona urbana: 30€/ml
En zona rústica: 10€/ml
Import mínim en ambdós supòsits: 350,00 €.

2. Fiança en garantia de la correcta gestió dels residus.
Prèviament a l’inici de les obres i un cop s’obtingui la corresponent llicència d’obres, o bé quan
es presenti l’escrit de comunicació prèvia de les mateixes, serà necessari que es constitueixi
una fiança que respondrà de la correcta gestió dels residus.

Per la liquidació de la fiança per garantir la gestió dels residus de terres, d’enderrocs i de las
construcció s’aplicaran les següents tarifes:

-

Obres majors (excepte els casos de reutilització previstos a l’art. 3.1 del RD
105/2008) 11 €/T o un mínim de 300,00 €.

En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la fiança
es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de l’obra:

-

Obres d’enderrocament, 0,15 %
Obres de nova construcció, 0,15 %
Obres d’excavació, 0,07%
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Pel que fa als residus d’obres menors o l’assabentat d’obres, l’import de la fiança s’estableix en
funció del volum previsible de generació de runes:

a) En les obres d’instal·lacions elèctriques i canvi d’enrajolat als banys, que s’entén que
no sobrepassen els 300 litres de runes, caldrà dipositar una fiança de 60,00 €.
b) En la resta d’obres menors, on el volum de runes produït s’entén entre els 300 litres i
fins a 1500 litres de runes, caldrà dipositar una fiança de 300,00 €.

L’import de la fiança serà retornat quan s’acrediti documentalment que la gestió s’ha efectuat
adequadament. En aquest sentit serà preceptiva la presentació de la documentació següent:

-

Certificat d’empresa de lloguer de contenidors o de gestió de residus, en el cas
d’obres menors que no sobrepassen els 300 litres de runes.
Certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, en el cas
d’obres majors i obres menors no incloses al punt anterior.

El no compliment de les determinacions normatives en quant a la correcta gestió de les terres i
runes serà motiu de l’execució de la fiança per part de l’Ajuntament per considerar que ha
d’actuar subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d’acord amb
el règim sancionador previst a la legislació de residus.
3. Fiança en garantia de la correcta gestió d’urbanització en sòl urbà consolidat.
En els supòsits que així es determini, amb motiu de l’atorgament de llicència d’obres que
comporti l’obligació d’efectuar obres d’urbanització o completar els serveis urbanístics, s’haurà
de constituir una fiança que respongui de la correcta execució de les obres d’urbanització.
L’import d’aquesta fiança es determinarà mitjançant valoració dels serveis tècnics municipals o
mitjançant el corresponent projecte d’urbanització complementari, i serà independent de al
constitució de la fiança de reposició de serveis.

Article 14è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ha d'ajustar a allò que disposen el articles 183 i següents de la Llei General
Tributària.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.10. REGULADORA DE LA TAXA PER TRAMITACIÓ DE
LLICÈNCIA AMBIENTAL, D’OBERTURA I RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
D’ESTABLIMENTS
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Article 1r. Disposició general
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb
el que disposen els articles del 15 al 27 d’aquest text, aquest Ajuntament estableix la taxa per
llicència ambiental, per llicència d’obertura d’establiments i per la tramitació del procediment de
comunicació prèvia, que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable i obligació de contribuir
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa,
desenvolupada amb motiu de l’obertura d’establiments industrials i comercials o la revisió de
les seves instal·lacions, que tendeix a verificar si aquests reuneixen les condicions requerides
per al seu funcionament, com a pressupòsit necessari orientat a la tramitació o la revisió de la
preceptiva llicència municipal, o la comprovació dels documents a presentar a l’Administració
municipal quan l’exercici de l’activitat estigui sotmès a l’obligació de presentar una comunicació.
Així mateix constitueixen el fet imposable d’aquesta Ordenança les actuacions i activitats
administratives realitzades d’ofici, que tenen per objecte comprovar, supervisar o recollir la
informació adient sobre l’adequació a normativa de les obres i instal·lacions dels establiments
industrials, comercials i de serveis, per raons de seguretat, salubritat, urbanístiques i de
compliment de la resta de normativa sectorial que els sigui d’aplicació.

Article 3r.
1. Neix l’obligació de contribuir i es merita la taxa amb la sol·licitud de la llicència o des que es
produeix l’obertura de l’establiment si no s’hagués sol·licitat la llicència.
2. Així mateix, restaran subjectes a aquesta Ordenança els titulars d’establiments que facin ús
del règim de comunicació prèvia.

Article 4t. Subjectes passius
Són subjectes passius o contribuents les persones naturals o jurídiques sol·licitants d’una
llicència, així com les entitats a les quals es refereix l'art. 35.4 de la Llei general tributària o les
que estiguin obligades a la seva sol·licitud com a titulars d’establiments en els quals es
produeixi algun dels següents fets:

a) Primera instal·lació
b) Trasllat de local
c) Canvi o ampliació d’activitat
d) Ampliació de local
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e) Traspàs de negocis i canvis de titularitat
f)

Qualsevol altra forma d’obertura d’establiments i exercici d’activitats comercials i
industrials.

S’entendrà per establiment industrial o mercantil qualsevol edificació habitable, estigui o no
oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge i que:

a) Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la construcció,
comercial i de serveis que estigui sotmesa a l’IAE.
b)

Encara que aquelles activitats no es desenvolupin, que els serveixin d’ajut o
complement o que hi tinguin relació de manera que els proporcionin beneficis o profits
com, per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques,
escriptoris, oficines, despatxos o estudis.

Article 5è. Responsables.

Es consideren responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta ordenança les
persones físiques o jurídiques a les quals es refereixen els arts. 41,42 i 43 de la 58/2003 LlGT.

Article 6è. Base imposable i quotes
Les tarifes d’aquesta exacció seran les contingudes en els apartats i epígrafs següents.
Aquestes tarifes seran d’aplicació a les llicències ambientals, a les llicències d’obertura
d’establiments, als règims de comunicació i a les declaracions responsables.

Descripció

Import

1. RESTAURACIÓ
Bars / Restaurants / Bars-restaurants / Saló de banquets
Fins a 120m2
Increment per cada m2

764,93€
6,03€/m2

2. COMERÇOS * (segons la definició establerta al POUM)
Comerç fins a 399m2
Fins a 120m2
Increment per cada m2
Comerç igual o sup. a 400m2
Els primers 400 m2
Increment per cada m2

569,62€
3,44€/m2
2.473,76€
3,44€/m2
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3. ALLOTJAMENTS
Hotel / Establiments de Turisme Rural / Hostal / Pensió / Aparthotel i Apartaments turístics
Fins a 20 habitacions
962,59€
Més per cada habitació
24,06€/hab.
Càmping
per cada 1.000 m² o fracció
1.056,80€
Habitatges d’ús turístic
Nous habitatges d’ús turístic
65,00€
Modificació de dades d’habitatges d’ús
24,00€
turístic (canvis de nom)
4. INDUSTRIES I TALLERS EN GENERAL
Fins a 200 m2
Increment per cada 200m2 o fracció

834,21€
621,34€

5. ACTIVITATS EN SÒL NO URBANITZABLE (preferentment)
Granges
Per cada 400m2 o fracció
Extracció d’àrids, tractament d’àrids, tractament de residus, o similars
per cada 10.000 m² o fracció
Centres de jardineria
per cada 10.000 m² o fracció
Activitats de comercialització tractament de productes agrícoles
per cada 10.000 m² o fracció
Hípiques
Per cada 400m2 o fracció
Hivernacles
per cada 1.000 m² o fracció

484,51€
1.400,10€
1.300,12€
1.300,12€
484,51€
1.300,12€

6. OFICINES I ADMINISTRATIU
Oficina bancària
569,62€
3,44€/m2

fins a 120 m²
increment per m²
Despatxos professionals o oficines en general sense públic
fins a 120 m²
increment per m²

521,46€
2,44€/m2

7. ACTIVITATS DIVERSES
Estacions de servei
Residència per a la gent gran / Atenció sanitària o social

3.408,06€
587,18€

per cada 200 m² o fracció
Perruqueria / Saló de bellesa o similars
fins a 120 m²
increment per m²
Acadèmia / Centre d’ensenyament
fins a 120 m²
increment per m²
Consultori mèdic, dentista, fisioteràpia...
fins a 120 m²
increment per m²

569,62€
3,44€/m2
569,62€
3,44€/m2
569,62€
3,44€/m2
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increment per raigs X o aparells amb
527,69€
incidència ambiental
Veterinari, centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen
animals o similars.
fins a 120 m²
569,62€
increment per m²
3,44€/m2
increment per raigs X o aparells amb
527,69€
incidència ambiental
Rentat de vehicles
fins a 200 m²
634,21€
increment per m²
3,44€/m2
Boxes rentat vehicles (per box)
335,71€
Túnel de rentat (per unitat)
634,21€/unitat
Bugaderia
fins a 120 m²
764,93€
increment per m²
3,44€/m2
Servei d’Internet i Locutoris
fins a 120 m²
569,62€
increment per m²
3,44€/m2
Obrador / Carnisseria amb obrador / Peixateria amb obrador / Pastisseria amb obrador /
Fleca amb obrador / Forn de pa / Rostidor / Plats i menjars preparats, etc.
fins a 120 m²
764,93€
increment per m²
3,44€/m2
Altres activitats no descrites en apartat específic. Altres activitats sotmeses a règim de
comunicació/declaració responsable segons Llei 16/2015, modificacions o qualsevol llei que
la substitueixi.
fins a 120 m²
569,62€
increment per m²
3,44€/m2
8. INSTAL·LACIONS DIVERSES SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL, COMUNICACIÓ
O DECLARACIÓ RESPONSABLE
Dipòsit GLP, gas-oil, etc.
Fins a 10m3
352,22€
Per cada m3 d’excés
6,03€
Antenes de telefonia
3.526,63€
Piscina ús públic
1.499,12
Magatzem
per cada 200 m² o fracció
487,18€
Aparcaments en edificacions, privats o públics (de més de 100m2 o per més de 5 vehicles)
fins a 200 m²
299,55€
increment per cada 50 m² o fracció
87,78€
9. ACTIVITATS MUSICALS I ESPECTACLES PUBLICS
Espectacles públics
Espectacles cinematogràfics
Espectacles teatrals
Espectacles d’audició
Espectacles musicals
Espectacles de circ.
Activitats recreatives
Bar
musical,
restaurant
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692,84 €
692,84 €
692,84 €
692,84 €
692,84 €
musical,

1.457,15 €

Discoteca, discoteca de joventut, Sala de
Ball, Sala de festes amb espectacle, Sala
concert, karaoke, sales de festa amb
espectacle i concerts d’infància i joventut,
cafè teatre i cafè concert fins a 150 m2
Increment per cada m2
Establiments de règim especial, fins a
150 m2
Increment per cada m2
Establiments públics amb reservats i
annexos, fins a 150 m2
Increment per cada m2

6,03€/m2
1.457,15 €
6,03€/m2
1.457,15 €
6,03€/m2

10. ALTRES ESPECTACLES
Qualsevol altre espectacle o activitat
recreativa no descrita en apartat específic
fins a 150 m2.

1.457,15 €
6,03€/m2

Increment per cada m2

11. ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES SOTMESES A LLICÈNCIA MUNICIPAL
Activitat extraordinària a l’aire lliure o amb motiu de festes o revetlles populars
Fins a 150 persones
24,00 €/ per actuació
Superior a 151 persones
290€/ per actuació
12. ACTIVITATS ESPORTIVES
Gimnàs
Camp mini-golf
Camp de golf /
Zona esportiva o
recreativa / Pista
de karts
Pistes de tennis /
pàdel

per cada 500 m² o fracció
per cada 500 m² o fracció

891,44
891,44

per cada 10.000 m² o fracció
per pista

4.244,37
891,44

13. ADEQUACIÓ D’ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL
Per cada 200 m² de superfície

96,35€

14. INSPECCIONS ALS ESTABLIMENTS I LES ACTIVITATS / CONTROL PERIÒDIC DE
LES ACTIVITATS
Increment per cada visita de comprovació
de les instal·lacions addicional (a partir de
la segona inspecció amb deficiències)
80,68€
Per cada visita d’inspecció amb
sonometria. Aquesta taxa es podrà girar
al denunciat en cas de resultar que es
superen els límits establerts a la
234,90€
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normativa, o bé al denunciant o
peticionari de la sonometria en cas de
resultar que no es superen els límits
establerts a la normativa.

15. CERTIFICATS O INFORMES
Per certificat de compatibilitat urbanística
Per tramitació d’informe de bombers
Per altres informes
Per cada Informe addicional (a partir del
segon informe amb deficiències)

70,00
140,00
76,00
76,00

Article 7è. Normes per a l’aplicació de les tarifes.

Les referències contingudes en les següents normes seran d’aplicació a qualsevol expedient de
llicència d’obertura, de llicència ambiental, de règim de comunicació o de declaració
responsable.

1.

La superfície de l’establiment o instal·lació, entesa com la suma de totes les seves
dependències, terrenys o zones afectes, condicionarà, en alguns casos, l'import de la taxa
a aplicar, segons s’especifica en els epígrafs.

2.

En el cas dels incompliments del règim de comunicació o d’esmena de les declaracions
responsables per manca de documentació o per deficiències a l’activitat; a partir del segon
requeriment, el tercer ja es cobrarà, per cada informe tècnic i/o inspecció que es realitzi.

3. Quan se sol·liciti llicència per a diverses activitats, la taxa a aplicar serà la suma del 60% de
cada taxa individual. Si aquesta suma és inferior al 100% de la taxa individual més elevada,
s’aplicarà aquesta taxa.
4. La taxa per a una ampliació d’activitat o local serà del 60% de la d’obertura, calculada sobre
la superfície total de l’establiment.
5.

Els canvis de titularitat o transmissions de llicències dels establiments o instal·lacions
tindran una bonificació del 50% de la quota que fixa l’article 6è, sempre i quan no es realitzi
cap modificació de l’activitat.

6.

L’exercici d’una activitat es presumeix per l’obertura al públic d’un establiment.
L'Ajuntament podrà liquidar d’ofici, previ informe de l’inspector municipal o de la Policia
Local, la taxa corresponent quan el titular no hagi sol·licitat llicència municipal,
independentment del possible inici d’un expedient sancionador o d’un de clausura de
l’establiment.

7.

En cas de nova llicència d’obertura per modificacions substancials a causa de reforma,
remodelació, canvi d’instal·lacions, etc. d’un establiment amb llicència, el percentatge a
aplicar, sobre la taxa d’obertura, serà el següent:
-si es manté l’activitat de la llicència anterior: 50%
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-si es canvia d’activitat o es fa una ampliació d’activitat respecte a la llicència anterior:
60%.
8. Si en una petició de llicència concorren diversos factors recollits amb diferents percentatges,
no s’aplicarà en cap cas una taxa superior a la d’obertura.
9. La taxa per a la revisió de la llicència ambiental serà del 80% de la d’obertura.
10. La tramitació d’un expedient de legalització d’una activitat o instal·lació existent meritarà la
taxa d’obertura prevista en aquesta ordenança.
11. Si l’expedient tramitat per llicència, règim de comunicació o declaració responsable es
declarat desistit o denegat s’aplicaran els següents percentatges de la taxa:
-En el cas que l’establiment hagués estat obert: 90%
-En el cas que l’establiment no hagués estat obert: 20%.
12. Els interessats podran renunciar-hi expressament a l’autorització fins a la data en que
s’adopti l’acord municipal sobre la concessió de la llicència, els interessats podran
renunciar-hi expressament, i en aquest supòsit, els drets liquidables quedarien reduïts al:
20% si desisteix abans que es realitzi informe tècnic.
30% si desisteix amb posterioritat a la realització d’informe tècnic.
13. Els percentatges esmentats en l’apartat anterior s’entenen sobre la taxa total que
correspondria aplicar en cas de llicència, i la corresponent a la data de declaració de la
caducitat.
14. La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades amb caràcter temporal, tindran una
bonificació del 70% de la que fixa l’article 6è si el període de duració de l’activitat és igual o
menor a un mes, i del 50% si aquest és comprès entre el mes i els 3 mesos, sobre la quota
que resulti de l’aplicació de les tarifes i càlculs establerts.
15. La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades com instal·lacions temporals o de
temporada en terrenys particulars, serà del 50 % de la que resulti de l’aplicació de les
tarifes i càlculs establerts.
16. Tindran una bonificació del 50% de la quota de la taxa les persones físiques, que iniciïn una
activitat per compte propi el centre de treball de les quals estigui radicat al municipi.

Els interessats podran sol·licitar la devolució de la diferència pagada en excés.

Article 8è. Exempcions.
D’acord amb l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, no es reconeixerà cap benefici fiscal que no estigui
expressament previst en una norma amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats
internacionals.
Són exempts de pagament de la taxa, però no de l’obligació d’obtenir la preceptiva llicència:
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a) Els trasllats provisionals motivats per una situació eventual d’emergència, a causa
d’obres en locals, sempre que aquests s’hagin proveït de la corresponent llicència.
b) Els trasllats provisionals determinats per enderrocament forçós, enfonsament, incendi i
els que es verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials.
c) Els canvis de titularitat per successió “mortis causa” i jubilació entre cònjuges,
ascendents i descendents (fins a segon grau), sempre que des de la data de l’atorgament
de la llicència del causant no hagin transcorregut 10 anys.
d) El segon i següents canvis de titularitat que realitzi el propietari o titular de l’immoble on
es realitza l’activitat dins el mateix període impositiu, sempre i quan no impliqui un canvi
de l’activitat, ampliació, variació o canvi substancial de l’activitat.
e) La variació de la raó social de les societats anònimes, per defunció d’algú dels
membres.

L’obtenció d’exempcions “mortis causa” estarà sotmesa a:
a) Que el causant hagués obtingut l’oportuna llicència per a l’exercici de l’activitat de la
que es tracti o que hagués sol·licitat l’exempció adient.
b) Que s’acrediti la continuïtat en l’exercici de la mateixa activitat de què es tracti.
c) Que es sol·liciti abans de transcorregut un any des de la mort del causant.
d) Que des de la data d’atorgament de la llicència municipal al causant, no hagin
transcorregut 10 anys.

Article 9è. Liquidació i ingrés.
1. La liquidació i el pagament d’una taxa no pressuposa en cap cas la concessió de la llicència
sol·licitada o l’obtenció dels drets de
2. L’ajuntament practicarà una liquidació provisional de la taxa en el moment de presentar la
sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient de llicència d’obertura o llicència ambiental.
3. L’Ajuntament aprovarà la corresponent liquidació definitiva en el moment que s’adopti l’acord
de resolució de la llicència sol·licitada.
4. Les taxes previstes a l’article 6 d’aquesta ordenança referent a les activitats sotmeses al
règim de comunicació prèvia s’exigiran en règim d’autoliquidació. A tal efecte, el subjecte
passiu haurà de presentar a l’ OAC l’autoliquidació de la taxa juntament amb l’escrit de
comunicació prèvia. Un cop presentada l’autoliquidació el seu pagament en període voluntari
haurà d’efectuar-se a les entitats col·laboradores en els següents terminis:
a) Si la presentació de l’autoliquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de presentació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil posterior.
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b) Si la presentació de l’autoliquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de presentació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil posterior.
5. En tot cas, serà preceptiu el pagament d’aquesta taxa amb caràcter previ a l’obtenció de l’
acceptat previst pel règim de comunicació prèvia. Mentre no s’efectuï aquest pagament
restarà paralitzat el termini de tramitació del corresponent expedient.
6. Quan l’inspector tributari detecti un establiment on s’exerceix una activitat no sol·licitada,
procedirà a practicar una liquidació provisional, de la qual donarà compte per mitjà de la
intervenció municipal.
7. El fet d’ haver-se practicat liquidació no evitarà al titular de l’establiment que se li puguin
aplicar les sancions previstes en la Llei general tributària i altres disposicions legals vigents
al respecte.
8. També podran exigir-se en règim d’autoliquidació les taxes previstes per als certificats i
informes de l’apartat 6. En el moment que la Junta de Govern Local així ho acordi.

Article 10è. Declaració

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiment industrial o
mercantil presentaran, prèviament, en el Registre General, la sol·licitud corresponent, on
especificaran l’activitat o activitats que es realitzaran en el local, i adjuntaran el contracte de
lloguer o el títol d’adquisició del local, tot indicant, en aquest darrer cas i si el local no tingués
assignat cap valor cadastral, el preu d’adquisició o, si s’escau, el seu import de construcció.
2. Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència d’obertura es varia o s’amplia
l’activitat que es desenvolupa en l’establiment, s’alteren les condicions projectades per
aquest establiment o bé s’amplia el local previst inicialment, aquestes modificacions s’hauran
de notificar a l’Administració Municipal amb el mateix detall i abast que s’exigeixen en la
declaració prevista en el número anterior.

Article 11è. Infraccions i sancions i increments de drets.

Els drets municipals s’incrementaran amb els següents tipus quan concorrin les circumstàncies
descrites :
a) Increment del 20%, per Iniciar una activitat econòmica-comercial sense la llicència
municipal d’activitat (no havent presentat la sol·licitud de petició i/o no procedir al
pagament dels drets), mitjançant l’omissió de l’oportuna tramitació per culpa o negligència
del subjecte passiu.

b) Increment del 50%, per desenvolupar una activitat econòmica-comercial sense la llicència
municipal d’activitat (no haver-la sol·licitat ni efectuat el pagament dels drets
corresponents), mitjançant una conducta dolosa del subjecte passiu, evadint les
obligacions tributàries.
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c) Increment del 100%, per exercir una activitat econòmica-comercial sense la corresponent
llicència municipal. Evadint, mitjançant una conducta dolosa; qualsevol mena d’actuació
inspectora (per part de l’Administració local): examen de documents, llibres, fitxers,
factures, justificants i assentaments comptables propis de l’activitat que desenvolupa el
subjecte passiu.

L’incompliment de l’obligació consisteix una infracció tributària, que serà sancionada en els
termes que disposen la Llei general tributària, el Reglament general de la inspecció de tributs i
la resta de legislació concordant de general aplicació. En tot allò relatiu a la qualificació
d’infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, s’ajustarà al que
disposen els articles 181 fins 206 de la Llei 58/2003 LLGT.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, s’ajustarà al que disposen els articles 181 fins 206 de la Llei 58/2003 LLGT.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
REGULADORA DE LA TAXA PER LA IMMOBILITZACIÓ, RETIRADA I DIPÒSIT DE
VEHICLES

Article 1r. Disposicions generals
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.4.z, del RDL 2/2004, de 5 de març,text refós
de la llei Reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els articles del
15 al 27 d’aquest text, aquest Ajuntament estableix la taxa per la immobilització, retirada i
dipòsit de vehicles de la via pública, la qual s'ha de regir per la present ordenança fiscal, les
normes que ho regulen en el que preveu l'article 57 i la disposició addicional sisena del RDL
2/2004 i el Reial Decret Legislatiu 339/90 de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la
Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la immobilització, retirada i dipòsit dels vehicles en
els casos i circumstàncies previstos en els articles 61, 70 i 71 del text articulat de la Llei sobre
trànsit i circulació de vehicles a motor i seguretat viària, a l'article 25 del Reglament General de
Circulació, a l'article 8 del reglament de l'assegurança de responsabilitat civil derivada de l'ús i
circulació de vehicles de motor, i a la normativa concordant.
Article 3r. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la llei 58/2003
a nom dels quals figuren els vehicles en el registre.
Article 4t. Responsables
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1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a les quals fan referència els articles 40 a 43 de la Llei General
Tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb allò
assenyalat a l'article 41 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributària
La quota tributària s'ha de determinar per una quantitat fixa de conformitat amb la tarifa
següent:
Immobilització:

IMPORT €

CONCEPTE
Ciclomotors, motocicletes i anàlegs
Vehicles fins a 1600 kg de tara
Vehicles amb tara superior a 1600 kg
Vehicles amb tara superior 3500 kg

35,00
45,00
70,00
105,00

Retirada:

IMPORT €

CONCEPTE
Ciclomotors, motocicletes i anàlegs

145,00

Vehicles fins a 1600 kg de tara

145,00

Vehicles amb tara superior a 1600 kg

160,00

Dipòsit (per dia o fracció):

IMPORT €

CONCEPTE
Ciclomotors, motocicletes i anàlegs

5,00

Vehicles fins a 1600 kg de tara

10,00

Vehicles amb tara superior

16,00

Article 6è. Exempcions i bonificacions.
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Queda exceptuat el subjecte passiu al pagament de les taxes quan aquestes s'acreditin a
conseqüència de la immobilització o retirada en cas de sostracció o altres formes d'utilització
del vehicle en contra de la voluntat del titular, degudament justificades.

Article 7è. Acreditació
S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir amb la prestació dels serveis, una vegada
realitzada l’activació del servei de grua per la retirada.
Es reduirà un 50% de la tarifa de transport si desprès de la trucada a la grua no s'arribés a
practicar el servei, o s’estigués realitzant-lo, i per comparèixer el propietari o conductor del
vehicle es procedís personalment a la seva retirada.

Article 8è. Pagament
1. L'import de les taxes i despeses com a conseqüència de la immobilització, retirada o dipòsit
hauran d'abonar-se en metàl·lic a les dependències habilitades per a aquesta finalitat o garantir
el seu pagament, com a requisit previ a la devolució del vehicle, d'acord amb allò que estableix
l'article 26 del RDL 2/2004 i l'article 71.2 del Reial Decret Legislatiu 339/90.
2. Als efectes previstos a l'apartat anterior, els funcionaris de la Policia Local estan habilitats
per a cobrar en metàl·lic les taxes generades per la present ordenança.

Article 9è. Normes de gestió
1. El pagament de les taxes assenyalades en aquesta ordenança no exclou de les sancions
que corresponguin per infracció de trànsit.
2. S'ha d'entendre per dipòsit municipal, per a la finalitat d'aquesta ordenança, les
dependències municipals que s'habilitin per a aquest efecte i també qualsevol altre magatzem
públic, quan les circumstàncies ho aconsellin segons el criteri de la Prefectura de la Policia
Local.
3. A aquells vehicles retirats de la via pública amb motiu del pas de comitives, desfilades,
cavalcades, proves esportives, etc., no se'ls cobrarà l'import del trasllat si no s'hagués
assenyalat la prohibició d'estacionament amb anterioritat a 24 hores. La mateixa normativa s'ha
de continuar si la retirada del vehicle fos imposada per la reparació o neteja de la via pública.
4. En tot cas, en l'aplicació del que disposa l'art. 615 del Codi Civil, s'han de computar com a
despeses les causades per l'aplicació d'aquesta ordenança.

Article 10è. Infraccions i sancions
En allò referent a la qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions corresponents en
cada cas, s'ha d'actuar d'acord amb el que disposen els articles 181 a 206 de la Llei 58/5003.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 11 de novembre de
2008, començà a regir el dia 1 de gener de 2009, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran
vigents.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament i publicada al BOPT núm 299 del dia 30
de desembre de 2008 .

ORDENANÇA REGULADORA NÚMERO 19

DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELS BÉNS DE
DOMINI PÚBLIC

Disposició general

A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.3.e, f, g, h, j, k, l, m, n, s, del RDL 2/2004,de 17
de desembre, Reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 27 d’aquest text aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitament especial
o utilització privativa dels béns de domini públic, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 1r
Les taxes que es regulen en aquesta ordenança es basen en la contraprestació de la utilitat de
l'aprofitament o utilització del domini públic per persones naturals o jurídiques particulars.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2n
Estaran obligats al pagament de les taxes que s'estableixen en aquesta ordenança aquelles
persones que resultin titulars de les llicències, permisos o autoritzacions pertinents o que es
beneficiïn de l'aprofitament o utilització si no s'obtinguessin aquelles.
Seran responsables subsidiaris del pagament d’aquesta taxa els propietaris dels locals que en
siguin afectats en els següents casos:
a) en les ocupacions de domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa,
parades,barraques i quioscos de venda, esbarjo i altres anàlegs i en els aprofitaments del vol
públic amb tendals, elements constructius tancats, terrasses, voladissos a la via pública que
sobrevolin la línia de façana, sempre que la instal·lació es consideri com a fixa
b) en les ocupacions de domini públic amb mercaderies, material i maquinària de construcció,
runes, tanques, puntals, anelles, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
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c) utilització especial del domini públic situat a l’entrada de garatges o locals destinats a la
guarda de vehicles amb la prohibició d’estacionament de vehicles.
No podrà ser titular de llicència, permís o autorització per l'ocupació o utilització del domini
públic, ni es produirà la renovació de les llicències si estan concedides sense que s'acrediti que
l'interessat es troba al corrent del compliment de totes les obligacions tributàries amb aquest
Ajuntament.
En el cas de concessió de la llicència i si es constata que les obligacions tributàries de
qualsevol mena no estan al corrent, i si es realitzés posteriorment, la llicència serà anul·lada si
en el termini de 7 dies des de la notificació de la inspecció tributària no es compleixen totes les
obligacions tributàries amb aquest Ajuntament.

Article 3r
1. La taxa a satisfer serà el fixat a les tarifes següents, per cadascun dels conceptes que
s'especifiquen.

TARIFA GENERAL

Les quotes de les taxes regulades en la present ordenança es determinaran calculant el
següent polinomi, en base als imports dels seus factors i d’acord amb les normes específiques
que s’estableixen per l’aprofitament definit a cada epígraf:

Quota= TB x S x FC x CS x T
TB= Tarifa bàsica, es detalla en cada epígraf, expressada en euros per any, mes o dia.
S= superfície en metres quadrats de l’aprofitament, arrodonits en excés.
FC= factor corrector segons ús i activitat al qual es destina.
CS= coeficient de situació. És el que es detalla segons la categoria de la via pública en que
s’ubica l’aprofitament.
T= durada de l’aprofitament. En les autoritzacions per aprofitament amb caràcter indefinit és 1 i
la TB expressada en euros/any. En cas contrari, és el nombre de mesos o fracció, i de dies o
fracció aplicant la TB en €/mes o €/dia, respectivament. En les autoritzacions de durada
mensual, trimestral, semestral o anual, referents a epígrafs en que la tarifa bàsica estigui
establerta en euros per dia, es consideraran per al càlcul de la quota 30, 90, 180 o 360 dies
respectivament.
En el cas de produir-se la suspensió temporal dels aprofitaments amb motiu de la realització
d’obres municipals a la via pública, les quotes a pagar en cada exercici, es prorratejaran pels
mesos que duri la suspensió.
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EPÍGRAFS
A) Ocupació del domini públic amb quioscos

Independentment de la quantitat que pugui acordar l'Ajuntament com ara el tipus de licitació per
a participar en una possible subhasta o la taxa per l'obertura del quiosc com establiment que
pogués estar fixada, es liquidarà el concepte d'ocupació de la via pública segons la següent
tarifa:

TB=

36,00 €/m2 anual

S=

la que s’ocupi en termes de metres quadrats.

CS=

1

T=

1 any

FC=

1

B) Ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, mercaderies i
expositors comercials i altres anàlegs. Períodes anuals.

TB= 30,00 €/m2 anual
S= la que s’ocupi en termes de metres quadrats.
FC=

1

CS= coeficient de situació, segons la localització en que s’ubica l’aprofitament de l’ocupació, en
funció de la categoria de la via:

Tipus de via
1a categoria (Passeig-zona
marítimo-terrestre)
2a categoria (resta del municipi de
Mont-roig del Camp)

T=

1 any

71

Coeficient de situació
1
0,5

S’aplicarà una taxa mínima de 90€ en totes les categories.

La tarifa per l’ocupació del sòl de la via pública s’aplicarà per períodes anuals, tenint en compte
els anys naturals, sense ser possible fraccionament per períodes inferiors.

C) Ocupació del domini públic amb casetes on es desenvolupen activitats econòmiques,
mercaderies i expositors comercials. Períodes inferiors a 1 mes .

Les ocupacions per períodes inferiors a les anuals, es calcularan amb aquesta fórmula
únicament quan les ocupacions es realitzin en períodes inferiors a 1 mes.

TB= 1,00 €/m2 diari
S= la que s’ocupi en termes de metres quadrats.
CS= 1
FC=1
T= dies ocupats

S’aplicarà una taxa mínima de 90€ en totes les ocupacions incloses en aquest apartat.

D) Aparcament vigilat

Grava l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d’aquest municipi,
dins de les zones determinades per l’Alcaldia-Presidència, mitjançant el ban corresponent.
S’estableix com a mòdul per a determinar el preu, l’hora d’utilització de l’aparcament vigilat,
fixant-se el preu que segueix:

Import €

Tarifa per vehicle
1 hora
8 hores
Per dia (24 hores)

0,5 €
4,00 €
8,00 €
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Els preus assenyalats en les presents tarifes s’entendran sempre nets, pel que en el seu cas,
s’hauran d’afegir aquell impost o càrrega que l’Estat o la Comunitat Autònoma estableixi o
tingui establerts sobre els mateixos.

E) Ocupacions de terrenys durant les fires en general

E.1. Parades de venda de productes a les fires i festes:

TB= 1,00 euros setmanals/m2
S= el que s’ocupi i ,a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 15 metres quadrats.
T= nombre de setmanes
FC= 2
CS=1

E.2. Atraccions, espectacles, casetes de fira i similars.

TB= 1,00 euros setmanals/m2
S= el que s’ocupi i, a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 i un màxim 250 metres
quadrats.
T= nombre de setmanes
FC= 1,5
CS=1

F) Mercats actuals

Taxa per adjudicació i/o renovació

Descripció
Venedors mercat casc antic poble, per any
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IMPORT €
382,90 €

Venedors mercat d’estiu, Passeig Marítim
Venedors mercat Miami Platja, per any

490,55 €
490,55 €

Taxa per transmissió

Descripció
Traspàs, canvi de titularitat de qualsevol parada del
municipi.

IMPORT €
134,00 €

La taxa, és anual, tenint en compte els anys naturals, sense ser possible fraccionament per
períodes inferiors.

Les parades del mercat són de les mides establertes a l’ordenança específica de mercats
ambulants. Les taxes indicades són per unitat de parada.

Per instal·lar-se hauran d’aportat tota la documentació establerta a l’ordenança específica de
mercats ambulants.
Les parades només les podran utilitzar els titulars de les acreditacions; en el cas, que algun
d’ells cedeixi la parada a un altre venedor, perdrà la titularitat de la plaça del mercat i en el
següent exercici d’haver-se efectuat l’informe per part del servei de vigilància, no tindrà accés a
cap plaça.

G) Explotacions en platges i zones maritimoterrestre

Les explotacions a que es refereix aquest epígraf pagaran com a contraprestació les quotes
fixades a la següent tarifa:

Per explotació del servei de
platges per la
temporada d’estiu
Guinguetes temporada 4 mesos
Guinguetes temporada 3 mesos
Per terrassa fins a 35 m2
Per terrassa fins a 65 m2
Per terrassa fins a 130 m2
Excés de mida
Guinguetes per venda exclusiva de gelats
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Quota tributària
1.828,75 €
1.614,55 €
376,20 €
645,80 €
1.076,35 €
7,00 €/m2
162,00 €

Descripció - Per explotació del servei de temporada
de platges
Lloguer de patins/caiacs/catamarans
lloguer taules de surf
lloguer para-sols
lloguer de gandules
lloguer d'articles similars
Embarcacions
Elements varis instal·lats a platges

IMPORT €/unitat
32,40 €
23,50 €
23,50 €
16,20 €
32,40 €
160,00€
0,14 € m2/dia

H) Ocupació del domini públic amb mercaderies, material i maquinària de construcció,
contenidors i sacs de runes d’obres i enderrocs, tanques, puntals, anelles, bastides i altres
instal·lacions anàlogues

TB= 0,10 €/dia/metres quadrats.
S= la que s’ocupi i,a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 10 metres quadrats.
T= nombre de dies, amb un mínim de 15 dies.
FC= s’aplicarà igual a 1 fins a ocupacions de 15 metres quadrats; i 0,7 a partir d’ocupacions de
15 metres quadrats.
CS= 1

I) Utilització del sòl, subsòl o vol

Per part d’empreses explotadores de serveis de subministrament que afectin a la generalitat o
una part important del veïnat.

La tarifa serà la regulada en el RDL 2/2004, 5 de març, TRLRHL.

Actualment és fixada en l’art 24.1 P3 en un 1,5 % dels ingressos bruts.

J) Ocupacions de circs
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TB= 0,10 euros /m2/dia
S= la que s’ocupi en termes de metres quadrats, amb un màxim de 1000 metres quadrats.
T= nombres de dies.
FC=2,5
CS= 1

Independentment de la tarifa continguda a l’apartat anterior, s’estableix l’obligatorietat de
dipositar en concepte de garantia per la correcta reposició de la via pública, voreres i terrenys, i
per la correcte instal·lació i recollida de la publicitat instal·lada, les següents quantitats.

Fiança correcte instal·lació i recollida de la publicitat
Fiança reposició de la via pública

300,00 €
1.000,00 €

K) Permís especial d’ocupació provisional i justificada que comporti el tancament de la
circulació.

TB= 0,10 euros/m2/dia
S= la que s’ocupi i,a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 metres quadrats.
FC= 5
CS=1
T= nombre de dies.

Article 4t. Normes de Gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes anteriors es liquidaran per cada aprofitament
o utilització sol·licitada o realitzada.

2. Els aprofitaments o utilitzacions que es produeixin hauran de ser autoritzats prèvia sol·licitud
de l'interessat. Si es produeix sense la preceptiva autorització, l'Ajuntament podrà exigir la
taxa corresponent, en el moment de detectar l’ocupació; i si l'aprofitament fos legalitzable,
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mitjançant la tramitació adequada, autoritzar l’ocupació; o restituir l'aprofitament públic,
sense perjudici de les indemnitzacions i sancions que procedeixin.

3. L’encarregat municipal, quan detecti que s’està ocupant sòl públic en alguna de les
modalitats previstes en l’art. 3.B sense haver sol·licitat la corresponent llicència municipal i
no correspondre aquesta ocupació a un contribuent d’aquells considerats com "contribuents
d’aprofitaments continuats”, procedirà d’immediat a practicar-li una liquidació provisional, de
la que donarà compte a la intervenció municipal d’aquest Ajuntament.

El fet d’haver-se practicat liquidació no evitarà en el seu cas, que al titular de l’establiment se
li apliquin les sancions previstes en la Llei General Tributària i altres disposicions legals
vigents al respecte.

4. Pels serveis aplicats als apartats A, B i C de les tarifes regiran les següents regles:

a) Tots els aprofitaments especials de la via pública s'entendran atorgats amb la condició que
l'Ajuntament, per mitjà de les seves autoritats competents, els podran revocar o modificar en
qualsevol moment, sempre que es consideri convenient per als interessos municipals o que
es produeixi alguna reclamació justificada sense que els concessionaris tinguin dret a cap
indemnització.
b) En el cas dels aprofitaments continuats es declara l'obligació per part dels interessats, a
donar part de l'alta i la baixa del mateix, que serà comprovada pel servei d'inspecció.

c) S'estableix específicament com a medi de comprovació del fet imposable d'aquesta
ordenança la revisió pel personal d'aquest Ajuntament de la superfície ocupada de la via
pública, revisió que s'efectuarà periòdicament, tant en els casos que dita ocupació hagués
estat sol·licitada i concedida com en els que l'ocupació s'hagués realitzat o s'estigués
realitzant sense la prèvia autorització municipal.

Les autoritzacions o llicències s'atorgaran llevat dret de propietat horitzontal o normes
comunals.

En cap cas, podrà sotsarrendar l’autorització o concessió a persona diferent del titular.

d) El titular de la concessió d'ocupació serà responsable de mantenir en tot moment l'estat de
neteja i higiene sanitària de la superfície autoritzada. En cas d'incompliment, podrà ser
sancionat prèvia inspecció municipal amb una multa de fins a 400 €.
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5. Pels serveis aplicats a l’apartat J de les tarifes regiran les següents regles:

a) El nombre total d’instal·lacions de circs i similars que s’autoritzaran en la població serà d’un
per trimestre, tenint en compte que entre una autorització i la següent han de transcorre un
termini aproximat de 3 mesos i sempre segons criteri municipal.

b) Pel caràcter itinerant del circ, caldrà que la taxa d’ocupació de la via pública sigui abonada
abans l’ocupació de la via pública i en tot cas abans de la posada en funcionament de la
instal·lació.

Article 5è. Obligacions de pagament
1. L'obligació de pagar les taxes que es regulen en aquesta ordenança regirà pel sistema
d’autoliquidació i naixerà en el moment de la sol·licitud i en el cas de no ser possible amb
l’atorgament neix amb l’atorgament de la corresponent llicència o autorització.

2. Sense perjudici d'allò que es preveu en el punt anterior, s’estableix l’obligació de pagament
previ de l’import de la taxa prevista en aquesta Ordenança per als sol·licitants de llocs
dedicats a l’activitat de pintor-retratista i per als circs, com a requisit necessari per a la
tramitació de la corresponent sol·licitud.

3. L’obligació de pagament de les taxes per entrades de vehicles, guals i prohibicions
d’aparcament es meritarà el primer dia de cada any natural o en el moment d’autoritzar-se el
disc o placa d’estacionament prohibit.

Article 6è. Exempcions i bonificacions.
1. L’Estat i la Comunitat Autònoma no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris pels serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per altres aplicacions que siguin d’interès per la
seguretat ciutadana a la defensa nacional.

2. Quan es realitzin obres municipals que dificultin l'ocupació i aquestes obres es financin en
part amb contribucions especials, les ocupacions comercials dels apartats A, i B, seran
objecte d'una reducció que es determinarà al propi expedient de contribucions especials i
que anirà en funció del percentatge d’aportació dels particulars a l’esmentat expedient.

3. Quan l'ocupació es realitzi amb motiu de la realització d'alguna activitat cultural, esportiva,
escolar, etc., que pugui ser considerada per l'Ajuntament d'interès municipal, es faculta a la
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Comissió de Govern per a què, adopti l'acord d'exempció o bonificació que n'estimi més
apropiat per a cada cas.

Article 7è. Forma de pagament
El pagament de les taxes contemplades en la present ordenança s’efectuarà en la forma
d’autoliquidació o bé en el termini indicat en la corresponent liquidació d’ingrés directe.

En el supòsit que s’atorgui l’autorització sense el pagament previ de la taxa, es practicarà
liquidació per ingrés directe presentant en els serveis adients municipals tots els documents pel
càlcul de les mateixes.

No obstant el previst en els apartats anteriors, si un cop verificada l’autoliquidació o liquidació
aquesta resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.

En els casos d’aprofitaments per entrades de vehicles, guals i prohibicions d’aparcaments ja
autoritzats i prorrogats i una vegada inclosos en el cens o matricules d’aquesta taxa, el
pagament es realitzarà anualment, notificant-se col·lectivament per edicte, prèvia exposició
pública del padró.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2013,
començà a regir el dia 1 de gener de 2014, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran
vigents.

14. Intervenció.Expedient 10836/2017. Aprovar, si escau, la proposta de l’expedient de
modificació de crèdits número 16/2017, concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits.
Sr. Alcalde: Punt catorze és proposta de l’expedient de modificació de crèdit, en aquest cas el
16/2017, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb anul·lacions
o baixes de crèdits. Si us plau, Sr. Regidor.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Bueno, el darrer punt avui d’Hisenda es tracta d’un expedient
de modificació de crèdit de tipus convencional, diguéssim, d’arrossegament, d’anar tancant
l’exercici, anar reassignant les partides a fi efecte que es fa sempre en funció del nivell
d’execució i les necessitats que van sorgint en el decurs de l’exercici. Bàsicament, el que, els
recursos, és a dir, d’on es treuen els recursos per poder-ho implementar és bàsicament de
l’RLT, del Capítol 1, d’una part del sobrant de l’execució de la inversió relativa als camps de
gespa i, bueno, hi ha un tema testimonial d’una subvenció, d’un ajut en matèria d’esports que
passa d’una persona cap a una altra per criteris bàsicament jurídics, de disponibilitat. En total
estem parlant que els orígens, és a dir, els recursos que informen aquest expedient de
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modificació de crèdit, estem parlant de 358.187 euros i es destinen bàsicament a reforçar el
Capítol 2 amb Secomsa, recollida de residus (11 mil euros); amb un Pla d’Ocupació que, en tot
cas, si el regidor responsable del tema vol ampliar-ho li deixaré que ho faci ell (201.287 euros)
que crec que és el Pla d’Ocupació més important amb diferència que es materialitzarà en
aquest mandat; es fa la inversió, bueno, per la reforma integral, jo crec, la nova execució de les
noves pistes de tenis (60 mil euros); es fa unes actuacions a les instal·lacions de baixa tensió i
gas a l’escola, si no m’equivoco, de Mont-roig, d’acord?; hi ha una subvenció a un esportista
que coincideix que és un policia local que ens representa amb èxit a nivell internacional; i la
resta són components del Capítol 1. Bàsicament: una dotació més acurada del Pla de
Pensions; es preveu la resta d’actuacions de millora salarial que encara no han passat pel Ple
que és el que comunament en dient productivitats, que no són exactament així, sinó que són
adequacions per programes que afectaran a tot un reguitzell de persones i que previsiblement
aniran passant en els propers plens fins a final d’any; la singularitzacions que avui han passat
pel Ple; i les Seguretats Socials, les quotes patronals d’aquests dos conceptes. Per tant,
estaríem parlant d’un procés convencional de reassignació on l’única novetat important estaria
centrada en la inversió en les pistes de tenis i el Pla d’Ocupació que, repeteixo, és el més
ambiciós de tot el mandat. En tot cas, si el Sr. Alcalde no té inconvenient, li cediria la paraula al
Sr. Pellicer perquè expliqués les característiques d’aquest Pla d’Ocupació.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Regidor.
Sr. Pellicer: Gràcies, Sr. Regidor, Sr. Alcalde. Aquest Pla d’Ocupació ve a ser una...n’hem fet
d’altres, la disponibilitat econòmica és una mica més ambiciós, com ha dit molt bé. És un Pla
d’Ocupació que ocuparà 23 persones durant cinc mesos amb diferents tasques al municipi.
Una vegada estigui aprovat, s’engegarà el període d’obrir llistes i que la gent s’hi pugui apuntar.
Aquest Pla d’Ocupació es programa i es treballa i es posa en marxa en aquesta època que és
l’època, diguem, més difícil referent a la feina que hi ha al municipi. Ojalà pogués donar per
més però serà aquest Pla el que donarà resposta a 23 persones al municipi. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. 23. Alguna pregunta per part dels grups? No? Per part de PDeCAT? No?
Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra?
Sr. Chamizo: M’ha vingut ara, perdó, el tema de les pistes de tenis no es va, si no... no es va
poder ficar com a baixa de les pistes de pàdel que es va fer? No?
Sr. Alcalde: No, això, finalment, el que es fa [Veus inaudible 1:21:33] Sí, sí. Val. Gràcies,
passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Estaria aprovat per
unanimitat
Identificació de l’expedient:

Modificació de crèdits núm. 16/2017 per concessió de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits finançats
amb baixes i/o anul·lacions

Núm. Expedient:

10836/2017- Serveis econòmics

Tràmit:

Ordinari

Fets
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no
es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo l’expedient modificació de crèdits.
2. S’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits número
16/2017 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides.
3. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 16/2017, que ha de ser finançat
amb anul·lacions o baixes d’altres partides del pressupost vigent no compromeses amb
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destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre
de sota.
Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades.
Vist l’informe de l’interventor.
Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que
ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 4
d’octubre de 2017.

4.
5.
6.

7.

Fonaments de dret

1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 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.
2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
6. L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures
per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 16/2017 extraordinaris i suplements
finançat amb baixes i/o anul·lacions d’altres partides, per a la realització de la despesa
proposada conforme al detall següent:

Classe de modificació que ha de ser realitzada:

CRÈDITS EXTRORDINARIS
A)

AN
Y
201
7

Partides del pressupost de despeses que afecten a l’expedient.

ORG PROG
ECO.
Descripció
.
.
1270
100 13200
0
SEG I ORDRE PUB. PLA DE PENSIONS
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Inicial
s

Augment
s

Definitius

0,00

6.480,00

6.480,00

201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7
201
7

100

13200

100

13500

100

15000

100

17000

100

17000

100

23100

100

23104

100

24102

100

24102

100

32000

100

33000

100

33210

100

33210

100

91201

100

92000

100

92002

100

92002

100

92502

100

93100

100

93200

100

93400

111

24102

111

24102

111

24102

111

24102

111

24102

111

32301

111

32301

111

34200

111

34200

133

34101

1500
0
1270
0
1270
0
1270
0
1500
0
1270
0
1270
0
1400
0
1600
0
1270
0
1270
0
1270
0
1500
0
1270
0
1270
0
1270
0
1500
0
1270
0
1270
0
1270
0
1270
0
2040
0
2210
3
2210
4
2210
9
6230
0
2130
0
6320
0
2130
0
6320
0
4896
2

SEG I ORDRE PUB. PRODUCTIVITAT
PROTECC.CIVIL PLA PENSIONS
URBANISME. PLA PENSIONS
MEDI AMBIENT. PLA DE PENSIONS
MEDI AMBIENT. PRODUCTIVITAT
A.SOCIAL PRIM. PLA DE PENSIONS
PLA BARRIS. PLA DE PENSIONS
FOMENT A L'OCUPACIO. TREBALL ALS BARRI
FOMENT A L'OCUPACIO. SEGURETAT SOCIAL
EDUCACIÓ. PLA DE PENSIONS
CULTURA. PLA DE PENSIONS
BIBLIOTECA. PLA DE PENSIONS
BIBLIOTECA. PRODUCTIVITAT
GAB. ALCALDIA. PLA DE PENSIONS
SERV. GRALS. PLA DE PENSIONS
ADM. GRAL. N.TECN. PLA DE PENSIONS
ADM. GRAL. N.TECN. PRODUCTIVITAT
ADM. GRAL. AT. CIUTAD.PLA DE PENSIONS
POL. ECON. I FISC.. PLA DE PENSIONS
G. TRIB.. PLA DE PENSIONS
G.DEUTE I TRESOR.. PLA DE PENSIONS
FOMENT A L'OCUPACIO. LLOGUER FURGONETA
FOMENT A L'OCUPACIO. COMBUSTIBLE I
CARBURANT
FOMENT A L'OCUPACIO. VESTUARI PER EPIS
FOMENT A L'OCUPACIO. SUBMINISTRAMENTS
FOMENT A L'OCUPACIO. MAQUINARIA I
UTLILLATGE
FUNC. ENSENY. PRIM. REPAR. GAS
FUNC. ENSENY. PRIM. INSTAL. BAIXA TENSIÓ
INSTAL. ESPORT. PRIM. REPAR. GAS
INSTAL. ESPORT. REFORMES PISTES TENNIS
ESPORT. SBV OSCAR RAMIREZ

SUPLEMENTS DE CRÈDITS
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0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

240,00

240,00

0,00

2.880,00

2.880,00

0,00

480,00

480,00

0,00

766,67

766,67

0,00

240,00

240,00

0,00

240,00

240,00

0,00

115.756,4
0

115.756,4
0

0,00

33.569,35

33.569,35

0,00

720,00

720,00

0,00

240,00

240,00

0,00

960,00

960,00

0,00

2.433,33

2.433,33

0,00

720,00

720,00

0,00

4.320,00

4.320,00

0,00

480,00

480,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

960,00

960,00

0,00

720,00

720,00

0,00

960,00

960,00

0,00

21.477,50

21.477,50

0,00

3.572,53

3.572,53

0,00

1.452,00

1.452,00

0,00

20.715,20

20.715,20

0,00

5.445,00

5.445,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

313.527,9
8

313.527,9
8

ANY ORG. PROG. ECON.

Descripció

2017

100

13200

16000

2017

100

15000

12100

2017

100

15000

12101

URBANISME COMPL. ESPECÍFIC

2017

100

15000

15000

URBANISME. PRODUCTIVITAT

2017

100

15000

16000

URBANISME. SEG. SOCIAL

2017

100

17000

16000

MEDI AMBIENT. SEG. SOCIAL

2017

100

23100

15000

A.SOCIAL PRIM. PRODUCTIVITAT

2017

100

23100

16000

A.SOCIAL PRIM. SEG. SOCIAL

2017

100

32000

15000

EDUCACIÓ. PRODUCTIVITAT

2017

100

32000

16000

2017

100

33210

16000

2017

100

91201

12100

2017

100

91201

2017

100

2017

100

2017
2017

Inicials

SEG I ORDRE PUB. SEG. SOCIAL
URBANISME COMPL. DESTÍ

Augments

Definitius

276.200,04

1.160,00

77.065,75

815,96

277.360,04
77.881,71

134.621,86

4.791,64

139.413,50

1.300,88

4.066,67

5.367,55

104.185,67

2.805,53

106.991,20

7.804,34

222,33

8.026,67

2.476,44

2.433,33

4.909,77

42.796,59

705,66

43.502,25

1.300,88

1.600,00

2.900,88

EDUCACIÓ. SEG. SOCIAL

19.448,43

464,00

19.912,43

BIBLIOTECA. SEG.SOCIAL

27.619,32

705,67

28.324,99

GAB. ALCALDIA. COMPL. DESTÍ

16.468,90

278,81

16.747,71

12101

GAB. ALCALDIA. COMPL. ESPECÍFIC

28.432,60

2.309,41

30.742,01

91201

15000

GAB. ALCALDIA. PPRODUCTIVITAT

6.855,80

300,00

7.155,80

91201

16000

GAB. ALCALDIA. SEG. SOCIAL

25.025,02

560,69

25.585,71

100

92000

12100

SERV. GRALS. COMPL. DESTÍ

100

92000

12101

SERV. GRALS. COMPL. ESPECÍFIC

2017

100

92000

15000

2017

100

92502

15000

2017

100

93100

12100

2017

100

93100

12101

2017

100

93400

15000

2017

100

93400

16000

G.DEUTE I TRESOR.. SEG. SOCIAL

2017

172

16300

22715

NET.VIÀRIA.TREBALLS QUE ES
REALITZEN ALTRES EMPRESES.

76.319,36

265,97

76.585,33

156.203,62

1.238,58

157.442,20

SERV. GRALS. PRODUCTIVITAT
ADM. GRAL. AT.
CIUTAD.PRODUCTIVITAT

27.404,01

766,67

28.170,68

3.751,88

1.000,00

4.751,88

POL. ECON. I FISCAL COMPL. DESTÍ
POL. ECON I FISCAL. COMPL.
ESPECÍFIC

20.147,54

1.169,71

21.317,25

37.567,13

3.590,60

41.157,73

G.DEUTE I TRESOR.. PRODUCTIVITAT

2.121,00

1.866,67

3.987,67

27.285,36

541,33

27.826,69

945.000,00

11.000,00

956.000,00

2.067.402,42

44.659,23

2.112.061,65

Recurs financer.

Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits:

a) Baixes o anul·lacions

AN

OR.

PRO.

ECO.

Descripció

2017

100

92000

12003

ADM. GRAL. OTROS COMPLEMENTOS
PR

2017

111

34200

63300

INSTAL.ESPORT. CAMPS GESPA

2017

133

34101

48961

ESPORT. CONVENI GUSTAVO DANTE
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Inicials

Disminucions

Definitius

297.187,21

297.187,21

0,00

1.065.535,65

60.000,00

1.005.535,65

1.000,00

1.000,00

0,00

1.363.722,86

358.187,21

1.005.535,65

Per tant, a nivell de resum,

Augments

IMPORT

Cap I

DESPESES DE PERSONAL

215.524,98

Cap. II

DESPESES CORRENTS

Cap IV

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS

Cap. VI

INVERSIONS

64.217,23

TOTAL AUGMENTS
Baixes

1.000,00
77.445,00
358.187,21

Recursos financers emprats:

Cap I

DESPESES DE PERSONAL

Cap IV

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS

297.187,21

Cap. VI

INVERSIONS

1.000,00
60.000,00

TOTAL FINANÇAMENT

358.187,21

3. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han
indicat.

15. Mocions
Sr. Alcalde: Següent punt seria Mocions. En aquest Ple no s’ha presentat cap moció.
No hi ha cap moció
16. Afers sobrevinguts
Sr. Alcalde: El punt setze seria Afers sobrevinguts. En aquest cas, el que faríem és valorar, en
primer lloc, votar la urgència. Sr. Secretari, s’ha de votar la urgència? Per tal d’introduir el punt
de la modificació del topònim del Camí de les Arenes entre la T-310 i el carrer Aureli Escarré.
Votaríem, en primer lloc, la urgència. Vots en contra? Abstencions? Quedaria, doncs, aprovat la
incorporació d’aquest punt.
Afer sobrevingut. Cadastre. Expedient 11568/2017. Aprovar, si s'escau, la modificació del
topònim del Camí de les Arenes, entre la T-310 i el C/ Aureli Escarré
Sr. Alcalde: I el punt, com he comentat abans, és canviar el nom del Camí de les Arenes. En
aquest cas hi ha hagut una proposta que han fet els grups d’Esquerra Republicana i PDeCAT i
també conjuntament l’Assemblea Nacional de Catalunya. Aquest tema va sortir en el Ple del
dilluns passat, a més a més, a partir d’una proposta d’un veí de Mont-roig, a més a més, a la
Junta de Portaveus del passat divendres aquest tema també es va tractar i a Portaveus es va
quedar que per tal de motivar l’expedient que fossin els grups d’Esquerra i PDeCAT, en aquest
cas, que introduïssin aquesta proposta. S’ha afegit l’ANC sense cap problema i, en tot cas,
l’Equip de Govern està, com ja es va dir en aquell moment en el Ple, d’acord en portar aquest
punt i que s’aprovi si es dona el cas. No sé si algun grup vol fer ús de la paraula, si no... Sí, Sr.
Aragonès.
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Sr. Aragonès: Jo li pregunto al concejal, al Ferran Pellicer, que ell coneix els noms dels camins.
El Camí de les Arenes arriba a la 310? No hi arriba, el Camí de les Arenes va al barranc, per lo
tant no ho podem fer canviar el nom des del Camí de les Arenes, el tram del poliesportiu,
pavelló, fins la 310 perquè el Camí de les Arenes continua avall, no va cap a la 310, per tant no
està bé.
Sr. Alcalde: D’acord, recollim aquest tema, jo crec que el que farem, doncs, la voluntat és que
aquell tram de carrer que passa entre, per davant de l’institut... (Veus.)
Sr. Pellicer: (Veus) Estem d’acord amb això? És a dir, el tram urbà d’aquest bocí de camí,
diguem-ho així, que vindria de l’Aureli Escarré hasta el pas que passem per sota del Camí seria
el tram que li posaríem aquest nom de l’1 d’octubre a fi efecte que és un tram urbà i no seria tot
el camí perquè el Camí de les Arenes, com diu molt bé el Sr. Aragonès, decanta cap a
l’esquerra...si us sembla bé, seria el bocí...
Sr. Aragonès: Puc continuar?
Sr. Alcalde:: Si us plau.
Sr. Aragonès: Bé, nosaltres creiem que el Camí de les Arenes, com s’ha demostrat altres
vegades que s’han canviat carrers o noms de camins que de tota la vida han tingut el seu nom,
com el carrer del Sol que en temps del Franco el van canviar, el poble el va continuar dient el
carrer del Sol. Nosaltres creiem que si canviem aquest tram del Camí de les Arenes, la gent
continuarà dient el Camí de les Arenes i d’aquí uns quants anys ni se’n recordaran de l’1
d’octubre del 2017. La nostra proposta és que on realment hi va haver la càrrega de la Guàrdia
Civil va ser a l’Institut Antoni Ballester que aquell dia era seu electoral, per lo tant, la nostra
proposta són dues: una, canviar el nom d’Antoni Ballester a 1 d’octubre, l’institut i, llavors, les
noies i nois que van a l’institut sempre se’n recordaran que allí hi va haver un fet l’1 d’octubre
de 2017, no el Camí sinó canviar el nom de l’institut és la nostra proposta. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Crec que es recull o, si més no, jo crec que s’ha de recollir
la seva proposta el que passa que no forma part del punt d’avui. Si volen, en un posterior Ple,
poden entrar perfectament aquesta proposta. Avui el que estem tractant és de canviar el nom
del carrer que hi ha per davant de l’institut. Jo el que els hi proposo és que tenim clar que el
nom és 1 d’octubre, d’acord? Donat que aquest tram és un tram urbà, perquè està considerat
com a tram urbà, el que mirarem és quin és el tram urbà des de l’Aureli Escarré, fins on arriba
aquest tram urbà, que jo crec que serà amb el límit del pont i, en comptes de dir-li camí, li
diríem carrer 1 d’octubre i el que és la resta quedaria com a Camí de les Arenes. Ho dic perquè
un nom de carrer dintre d’urbà que sigui camí, hauria de ser carrer camí de l’1 d’octubre. Ho dic
com a proposta, eh! Si els hi sembla bé, busquem el tram que és urbà, li diem carrer de l’1
d’octubre i es manté a partir d’aquell punt cap a on arribi, Camí de les Arenes. Els hi sembla
bé? Ho deixaríem així? Per part d’Esquerra, també? Doncs, aleshores, si us plau.
Sr. Aragonès: Bé, nosaltres o jo, en aquest cas, votaré en contra perquè la nostra proposta és
canviar o bé el nom d’Antoni Ballester de l’institut que és on hi va haver la càrrega i és on hi va
haver els fets i que aquell dia era la seu electoral de l’1 d’octubre perquè totes les actuals i les
pròximes generacions se’n recordin de l’1 d’octubre del 2017. Una vegada dit això, si hi ha
sensibilitats per canviar el nom d’Antoni Ballester a 1 d’octubre, també podria passar com
l’Aeroport de Barajas a Madrid que es diu Adolfo Suárez Barajas, es podria dir Antoni Ballester
1 d’octubre. Per tant, nosaltres el canvi del Camí no ens satisfà, nosaltres voldríem que el canvi
de nom fos el de l’institut o un afegit a l’actual nom, per lo tant, a la proposta del camí votarem
en contra. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Insisteixo, estem tractant el tema del nom del carrer. Jo crec
que si vostès tenen la voluntat de canviar el nom de l’institut, que jo li respecto, es fa una
proposta igual que s’ha fet des dels grups que s’ha fet aquesta proposta per canviar el nom i ho
portem també a debat del Ple i, si el Ple considera que s’ha de canviar el nom d’Antoni
Ballester, doncs, es faria la proposta, evidentment. Anava aquí... Es faria la proposta al
Departament d’Ensenyament i després el Departament d’Ensenyament decidiria si es canvia o
no es canvia. Entenc la seva explicació i la seva argumentació, jo crec que els nens de l’institut
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i l’institut ja s’encarregarà d’explicar no només a l’institut segurament ja des del Mare de Déu de
la Roca s’explicarà els fets que van passar al carrer 1 d’octubre, ja des d’aleshores estic segur
que es farà aquesta explicació i jo crec que aquí del que es tracta és de canviar el nom del
carrer en aquests moments i si després es considera que el Ple aprova el canvi de nom de
l’institut se li donarà trasllat al Departament si realment ho aprova l’institut i després passaríem
a canviar el nom. Passaríem, doncs, a...sí, perdó, Sr. Velasco.
Sr. Velasco: Antes que nada, no se me quería pasar, felicitar a la trabajadora de la casa, Isabel
Alcañiz, por cuestiones de trabajo no he podido asistir, no sé si la conozco o no si está aquí,
desearle que sea feliz su próxima etapa. Bien nosotros, vamos a ver, nos queremos pronunciar
en este punto, concretamente, bueno, me ha abierto un poco la puerta el Sr. Aragonès.
Conmemorar o recordar las próximas generaciones los hechos ocurridos, etcétera, etcétera.
Recordar. Yo no entiendo muy bien este cambio de nombre. Le voy a comentar algo. ¿Qué
recordaremos? Creo que nos pronunciamos claramente que fue un día de lo más
desafortunado, creo que nos pronunciamos claramente que nadie quería aquella situación pero
de ahí a recordar en un futuro estos hechos…Yo le voy a proponer…hechos, además, que no
debemos olvidar, en aquel momento, estaba una cuestión que no era legal, era una cuestión
que no cumplía la ley, era una constitución que no quería saber nada de la Constitución y para
nosotros nos parece muy importante. ¿Qué recordaremos? ¿Que se hizo una ilegalidad? Le
voy a proponer cambios de nombre para esa calle en el futuro. Yo creo que podría ser calle de
la Democracia, calle de la Constitución, calle de la Ley o calle del Estatuto de la Generalitat.
Gracias.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Velasco. No tenia cap intenció que això anés cap on està anant. Sí,
està clar que ningú tenia aquesta intenció. Jo els demanaria passar a la votació, si m’ho
permeten. Veig que no serà possible. M’agradaria no entrar en aquest debat perquè sinó serà
llarg. Jo crec que tothom, els presents aquí, saben perfectament el posicionament de cada grup
a aquestes alçades, la sabem tots el posicionament dels grups que estan representant a
l’Ajuntament, ho sabíem abans dels fets i ho sabem encara més clarament a partir del 2
d’octubre amb la convocatòria del Ple extraordinari on es va deixar clar quina era el
posicionament encara més. Jo crec que entrar una altra vegada en aquest debat no ens ajuda i
els demanaré als grups passar a la votació, si us plau. No? Algun grup voldrà intervenir més.
Sr. Aragonès. Senyor, senyor.
Sr. Aragonès: Bé, jo amb el Francisco no hi estic d’acord. L’1 d’octubre, l’1 d’octubre hi podia
haver convocat un referèndum que no s’ajustés a la Constitució. L’1 d’octubre podria haver a
molta gent que no els agradés aquell acte, però l’1 d’octubre en aquest país de l’estat espanyol
i el Reino d’España no prohibeix als ciutadans anar a votar. I si allò era il·legal es tenien que
carregar amb el 155 a qui ho va convocar però mai apallissar aquelles dones i aquells homes
que exercien un dret universal d’anar a votar! Senzillament!
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Per part del grup d’Esquerra.
Sra. Aragonès: Seré molt, molt, molt breu. Em sap molt de greu sentir un regidor que forma
part d’aquest Ple justificar les càrregues policials perquè aquell dia la convocatòria de
referèndum era il·legal en funció a la Constitució espanyola. Em sap molt de greu i se’m trenca
el cor.
Sr. Alcalde: Pel grup de PDeCAT? Jo, si acabem la ronda, molt millor i després...Gràcies.
Sr. Chamizo: Jo, la veritat és que estic molt, molt sorprès de com s’està comportant el Sr.
Velasco, Francisco Velasco, en aquest Ple referent a aquest tema. Se nota que ell no hi era, se
nota que vostè no estava, se nota que vostè no va patir lo que van patir els nostres veïns, els
plors, els gasos! Com pot parlar amb aquesta frivolitat d’això! Escolti, això era un referèndum
amb les lleis del Parlament de Catalunya perquè el ciutadà, el PP no va donar cap motiu, diàleg
ni res, el PP aquest que vostès estan recolzant i que vostès estan dient que apliquin el 155
d’autogovern de Catalunya o sigui que, si us plau, em semblen terribles les seves paraules...
Sr. Alcalde: Sr, Sr. Chamizo...
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Sr. Chamizo: De veritat, i patètic les paraules que vostè acaba de dir actualment. Gràcies.
Sr. Alcalde: Sr. Chamizo, gràcies per la seva intervenció. Passaríem, doncs, a la votació.
Anirem a més i anirem molt malament. Sr. Velasco, li demano que sigui molt breu i, si us plau,
intentem no aixecar més el to ni els ànims del Ple.
Sr. Velasco: Voy a comentar muy claramente. Creo que nosotros nos hemos adherido a la
moción que se ha preparado aquí y que se añadieron unos puntos a última hora que tuvimos
que tener muy en cuenta. Oiga, yo no estoy justificando esa violencia de los hechos pero lo que
no puedo justificar es que se utilicen estos hechos para recordar durante x años. Yo, es mi
manera de ver las cosas. Yo, es al revés, le voy a proponer que el escenario que haya de
ahora en adelante sea un escenario de propuestas, de saber lo que hemos hecho mal, de
saber cómo no tenemos que volver a caer en los mismos errores pero veo que les cuesta a
ustedes entender que el camino es ese.
Sr. Alcalde: Sr. Velasco, si us plau. Passaríem a la votació del punt amb els termes que he
explicat abans de les intervencions. Vots en contra? Abstencions? (Veus.) Sí... (Riure.)
Abstencions? I, vots a favor? Demanar disculpes, la regidora Yolanda ja sabeu que, el motiu de
l’altre dia, ha hagut de marxar per la petita, per la seva petita. Quedaria, doncs, el punt aprovat.
Ha quedat amb dos vots en contra per part del grup de Ciudadanos i de la FIC, una abstenció
per part d’un dels membres del grup de Pamimo i la resta de grups a favor. No hi ha més afers
sobrevinguts.
Identificació de l’expedient:
Expedient número:
Tràmit:

Modificació del topònim del Camí de les Arenes, entre la
T-310 i el C/ Aureli Escarré
11568/2017
Aprovació provisional

Fets
1.

El passat 1 d’octubre de 2017, més d’un centenar d’antiavalots de la Guàrdia Civil van
irrompre violentament a l’institut Antoni Ballester, on s’hi trobaven concentrats pacíficament
centenars de veïns i veïnes.

2.

El ple de data 2 d’octubre de 2017 va condemnar enèrgicament els fets ocorreguts, va
donar suport als veïns i veïnes ferides i els va desitjar una ràpida recuperació, va denunciar
la vulneració dels seus drets, va demanar explicacions a la Subdelegació del Govern de
l’Estat a Tarragona i va demanar al President del Govern espanyol la retirada de les forces
de la Policia Nacional i de la Guardia Civil que ha portat a Catalunya.

3.

La nomenclatura de vies municipals ha de respondre a noms que puguin tenir un sentit
territorial, cultural, històric o local que pugui ser significatiu.

4.

En data 11 d’octubre de 2017 ha tingut entrada al Registre d’aquest Ajuntament una petició
en la qual l’ANC, ERC i el PDeCAT sol·liciten que el camí de les Arenes, s’anomeni Camí
de l’1 d’octubre.

Fonaments de dret:
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1.

Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

2.

Articles 7 i 12 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril de normalització lingüística a Catalunya.

3.

Article 52 del DL 2/2003, de 18 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.

4.

Article 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

5.

Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

El Ple de l'Ajuntament, amb 13 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; Vicente
Pérez Mula (IMM); Grup mixt; PDeCAT, ERC) i 1 abstenció (grup municipal: Juan
Gallardo Algueró (IMM) i 2 vots en contra (grups municipals: FIC i C's) acorda:

1.

Aprovar provisionalment la modificació del topònim del Camí de les Arenes, en el seu tram
urbà entre el C/ Aureli Escarré fins sota del Camí fins el pont T-310, el qual passarà a
denominar-se Carrer de l’1 d’octubre.

2.

Sotmetre l’expedient a informació pública, per mitjà d’edicte al BOPT i exposició al tauler
d’anuncis municipal durant el termini de 30 dies, dins el qual es podrà examinar l’expedient
i presentar les al·legacions que es considerin oportunes. Si no es produeixen reclamacions
l’acord esdevé definitiu.

3.

Incorporar els nous topònims, una vegada aprovats definitivament, al vialer municipal.

4.

Una vegada l’acord esdevingui definitiu es donarà trasllat als propietaris amb façana a la
via afectada recomanant-los, en el cas d’immobles edificats, la instal·lació de bústies
individualitzades per garantir l’entrega de correu, tal i com preveu l’article 37 del Reial
Decret 503/2007, de 20 d’abril, del Reglament que regula la prestació dels serveis postals; i
a tots els organismes oficials, així com a les empreses de subministrament de serveis, als
quals pugui afectar la nova denominació i numeració aprovada.

17. Precs i Preguntes
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Sr. Alcalde: Passaríem al torn de Precs i preguntes.
Sr. Redonco: Un moment, sí perquè ha dit, és que ha dit una cosa que segurament no té la
informació. Quan ha comentat que estàvem fora de plaç... Ja estem a... (Veus.)
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part dels grups, algun prec, alguna pregunta? ¿Ciudadanos? ¿Puede
encender el micro, por favor?
Sr. Velasco: Más que pregunta, yo quería hacer un ruego y, además, a colación de… un poco
de aquellos hechos. Mire, Sr. Chamizo, a colación de lo de antes. Yo me he quedado perplejo
como usted ha aprovechado un Pleno donde se estaban debatiendo cosas muy emocionales
para presentar aquí una moción de censura al Sr. Alcalde y usted no tuvo ningún tipo de
consideración, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted de qué se preocupaba, solamente de la
silla? Porque incluso con compañeros de este lado tuvo grandes diferencias que no tienen que
estar aquí. Usted ha utilizado un Pleno para valerse de esas sensibilidades y ahora me está
diciendo a mi usted que no me entiende mi posición. Yo la que no entiendo es la de usted.
Públicamente creo que se equivocó porque usted tiene el derecho de presentar todas las
mociones que usted quiera pero aquel no era el momento. Usted se equivocó de todas, todas.
Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Sí, si us plau.
Sr. Chamizo: A veure, jo no sé si vam estar en el mateix Ple. A veure, jo en aquell Ple, en
aquell Ple, no vaig proposar cap moció de censura, jo en aquell Ple vaig dir només que degut
als aconteixements que van passar al nostre poble el dia 1 d’octubre i veient que pràcticament
de l’Equip de Govern només va baixar un regidor, vam trobar una actitud negligent per part dels
regidors que no van baixar, diguéssim, a acompanyar a totes les persones que van ser
estomacades per la Guàrdia Civil. Jo en aquell Ple, a més, vaig demanar tres dimissions,
d’acord?, si vostè se’n recorda i vaig dir que iniciaria converses per canviar en teoria a l’Equip
de Govern per trobar un alcalde que estigués més sensibilitzat amb el nostre poble. Jo és,
únicament, esta recollit pel Ple aquestes mateixes paraules. Jo en cap moment en aquell Ple
vaig parlar de moció de censura. Que vostè parla i ara cara a la galeria, cara a la televisió vol
fer-se ara, diguéssim, aquí, les medalles que escolta, que això...no, va molt equivocat. O sigui,
que, agafa si us pau el Ple que està gravat, agafa les meves paraules i si jo vaig parlar en
aquell moment de moció de censura, doncs, m’ho diu i jo li demanaré disculpes però en cap
moment vaig parlar. Només vaig proposar de parlar amb les persones que estiguessin d’acord
per intentar canviar això però en cap moment això.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Velasco: Sí, le voy a comentar una cosa. Usted es hábil en dar la vuelta a mis palabras y en
querer proponer algo. Oiga, estaba claro lo que usted proponía el otro día, estaba muy claro y
está claro el trabajo que ha estado usted haciendo durante estos días. Y tiene todo su derecho
pero, bueno, el tiempo le dará la razón si es así a tan ansiada si consigue de esas maneras.
Gracias. (Veus.)
Sr. Alcalde: Sr. Aragonès. Per part del grup d’Esquerra, alguna pregunta, intervenció, no? Te
toca a ti, perdón.
Sr. Pérez: Perdón, Irene, es que somos... Sacaste cincuenta y pico votos más que yo y… No, a
mí solamente me gustaría decir una cosa. Es cierto que aquí todos somos regidores del
Ayuntamiento y siempre, como ha dicho el Sr. Chamizo, el único que fue a ese lugar porque,
evidentemente, le coincidía, como ya dijo que le gustaría votar, fue el Sr. Ferran. Como otras
cosas que siempre se hacen con demagogia, aquí nadie le interesa si por ejemplo cualquier de
los regidores que estamos aquí, porque ninguno sabía lo que iba a pasar ese día, no lo
imaginamos nadie, y fueron unos hechos que ya de alguna manera condenamos, cosa que por
cierto usted no hizo y la Sr. Irene en ese Pleno que usted dice que se hizo…Es posible que
haya regidores que no fueron pero es que a lo mejor hay regidores que en ese momento no
estaban en el municipio o por lo que fuera, o por lo que fuera estaban de viaje. La palabra…lo
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que digo es que la palabra que se queda es que el único regidor del Equipo de Gobierno que
fue fue el Sr. Ferran. Es posible y yo no me voy a justificar por nada, es posible que haya
regidores que no tenían la intención de votar y que evidentemente no estaban en el municipio
para ir a defender o para ir a intentar auxiliar a la gente. Digo esto porque las cosas a veces se
sacan de contexto y las palabras que se dicen malintencionadas, lo único que hace con esto es
a la gente que hoy en día lo que necesita es calma y serenidad no incitarlas a eso, a la
provocación y al mal ambiente que se está creando, no solamente, ya no digo en Mont-roig
porque en Mont-roig, al final, hay buena gente pero sí en toda Catalunya. Nada más. (Veus.)
Sr. Alcalde: Gràcies. Que volien…? S’han acabat les intervencions. Si us plau.
Sr. Gallardo: El que hem fet el Sr. Alcalde i jo en relació amb els fets, els desgraciats fets que
es van condemnar del dia 1 d’octubre i que es van condemnar, és demanar un informe
exhaustiu al responsable, al sergent cap de policia local. Atès que és un tema que convé tractar
amb la màxima serenor i la màxima tranquil·litat. Proposo al Sr. Alcalde que en la propera
Junta de Govern compareixem tant el Sr. Pacheco, el sergent cap de la policia local, com jo
mateix per donar les explicacions que siguin escaients i que amb la màxima tranquil·litat,
serenor que dona un àmbit d’aquestes característiques es puguin comentar tots els extrems i
tots els dubtes que vostès puguin tenir al respecte sobre l’actuació de la policia local. Gràcies.
Sra. Garcia: Llavors, entenc que possibles preguntes que nosaltres tinguem com a partit els hi
traslladem en aquell moment, abans?
Sr. Gallardo: Podem fer el que considerin oportú. Jo entenc que si no ho plategen avui és per
un criteri d’oportunitat i potser de serenor...
Sra. Garcia: Totalment d’acord.
Sr. Gallardo: I jo els invito a que, tenint en compte de que nosaltres ja hem fet aquest pas, el
Sr. Alcalde i jo, que és demanar tota la informació al sergent cap de la policia local en aquesta
sessió, que inclús es pot convocar de forma extraordinària, jo amb això no m’hi poso, acudim
els dos responsables, el polític i el tècnic ha donar totes les explicacions que vostès consideren
oportú. Si els donem satisfacció, perfecte, sinó, doncs, ho sento.
Sra. Garcia: Val, doncs, així ho farem. Gràcies.
Sr. Gallardo: Gràcies.
Sr. Aragonès: Moltes gràcies, concejal, company. Però jo demano al Sr. Alcalde i a tu que a les
Juntes de Portaveus mai s’aixeca acta del que parlem, que en aquesta, pel seu cas, hi hagi la
presència del Sr. Secretari i aixequi una acta perquè, sinó, no sabrem si va ser mai aquesta
Junta de Portaveus ni què es va dir. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: D’acord. En tot cas el que convocarem, doncs, és una Comissió Informativa,
d’acord? Tots podem parlar i no ha de callar ningú. Sr. Enrique.
Sr. López: Bien, yo quería comentar que posiblemente estuve en el mismo Pleno que el Sr.
Velasco, en el mismo Pleno en el que estuvo usted aunque tengamos visiones diferentes de lo
que allí ocurrió. Nosotros convocamos el Pleno para condenar la carga policial que hizo la
Guardia Civil de la cual resultaron cinco heridos con los que personalmente me he puesto en
contacto para ofrecerles asesoramiento, de acuerdo, en lo que necesiten. Pero me parece que
no era ni el sitio ni… aprovechando ustedes se subieron a la ola intentando acercarse a la orilla
pero me da la sensación de que la ola se dio la vuelta y se fue mar adentro. ¿Por qué? Pues
porque me parece que ustedes ya lo han intentado en varias ocasiones de intentar tumbar al
Equipo de Gobierno, vamos a aprovechar la gente y la presión ciudadana para intentar que los
regidores de Mont-roig, de acuerdo, bueno, sintieran la presión y cambiaran su forma de ver las
cosas. Nosotros, al igual, y desde aquí felicito al Sr. Velasco porque aprobó cosas que me
consta, me consta que le llovieron hostias como panes, vamos a hablar en plata, ¿de acuerdo?
Y simplemente eso. También he de agradecer públicamente al Sr. Abbas de Esquerra
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Republicana y al Sr. Quique después que intentaron aplacar los ánimos de la gente, ¿de
acuerdo? Simplemente esto. Gracias.
Sr. Alcalde: Val. Si no hi ha cap intervenció més... (Veus.) Si no hi ha cap intervenció més... Sí,
Sr....no? No hi ha cap intervenció més. Bé, doncs, s’aixeca la sessió, gràcies. (Pausa.) Si me
pides, si me pides la palabra. Segurament…
Sr. Redondo: És una informació molt ràpida. No, perdona, és que, no home, que és molt
ràpida, no passa res... Que has dit, has comentat que ja no arribàvem a temps a demanar
subvencions, no? Anàvem tard... Això ho has dit... Jo he escoltat que has dit que ja no arribem
a temps. No només arribem a temps sinó que ja la tenim concedida la subvenció, val? I quan
tingui per escrit totes les preguntes li respondré. (Veus.)
Sra. Aragonès: Per poder rebre la subvenció al Pla Local de Joventut està subjecte a
l’aprovació del Ple.
Sr. Redondo: No exactament.
Sra. Aragonès: Oh, i tant!
Sr. Redondo: Que no.
Sra. Aragonès: Val, doncs, ho discutim.
Sr. Redondo: Ja tenim la subvenció, ja la tenim concedida.
Sra. Aragonès: Molt bé, perfecte, discutim.
Sr. Alcalde: Una última aclaració. (Veus.) No. El fet és que en diferents mitjans de comunicació
i arrel del Ple de l’altre dia es va publicar i es va dir que van haver regidors que van sortir per la
porta del darrere, d’acord? Això ja s’ha aclarit, s’ha aclarit amb els mitjans i s’ha aclarit amb els
regidors, això no va passar en cap dels moments, tots els regidors van sortir per la porta del
davant, no per la porta d’emergència. Això ja s’ha aclarit, els mitjans ja han demanat les
disculpes pertinents, el que sí que volíem és deixar-ho clar al Ple i que consti en acta que tots
els regidors van sortir per la porta que sortim normalment i que ningú va marxar per la porta del
darrere. I ara, sí, si no hi ha res més, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental

11 d’octubre de 2017

91

