ACTA DE LA SESSIÓ
Acta de la sessió del Ple
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde

-roig del Camp.
2015/3 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2015/3 )
Ordinari
6 de març de 2015
11 de març de 2015
13:00 h. 14:30 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

president AME-AM

Sr. Antoni Vernet Asensio, regidor AME-AM
Sr. Vicente Pérez Mula, regidor AME-AM
Sr. Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Sr. Andreu Chaparro Medina, regidor FIC
Sr. Fermín Díaz Durán, regidor PP
Sr. Juan Gallardo Algueró, regidor PP
Sr. Josep M. Gairal Martí, regidor VX+
Sra. Elvira Montagud Pérez, regidor VX+
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor no adscrit
Sr. Fran Morancho López, regidor PSC PM
Sra. Rosa Escoda Cedó, regidora PSC-PM
Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM
Sr. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU

Mar Amorós Mas, Secretària per delegació
Anna Cartañà Beltran, Tècnic serveis econòmics
-hi:
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM

Sr. Alcalde: Bon dia a tothom. Donaríem començament al Ple Ordinari. Sra. Secretària.

1.
Secretària: Bon dia a tothom. El punt número 1
actes de les darreres sessions, que són del dia 14 i 20 de gener del 2015.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs el donaríem per aprovat.

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de
14 de gener de 2015.

2.

del número 1 al 126 de 2015

Secretària: El punt número
dels n. 1 al 126 del 2015.
Sr. Alcalde: Algun comentari? No?
ària i

3. 2015/583 Aprovar, si escau, i donar publicitat de la massa salarial del personal laboral de
l'Entitat, de les empreses municipals i empresa pública empresarial corresponent a l'exercici
2015.
Secretària:
i empresa pública empresarial

anualment la massa salarial
massa salarial de 436.528 amb 55, EMOMSA, 786.253 amb 22, EMSA, 1.650. 529 amb 51, i Nostraigua
678 855.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Chamizo: Només dir que votarem a favor d
pressupostos vam votar en contra, i el més coherent seria votar en contra, però per complir la llei
votarem a favor.
Sr. Alcalde:
punt aprovat.

daria el

Aprovar i publicar la massa salarial del personal laboral

Expedient número

Serveis interns/Secretaria General/RRHH/spg/6/2015

Tràmit:

Ordinari

Fets
1.
municipal

2.
de data 23 de novembre de 2014, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic
amb reclamacions, en data 16 de febrer de 2015 es publica el resum per capítols al BOP número
1346.
3.
4.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2015.

Fonaments de dret
1.

-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
Bases de
Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral
del sector públic local, obliga a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb

2.
disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir increment pel 2015, està

comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la
Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les
indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament.
3.
de la Llei Municipal i de Règim Local de

4.

La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí Oficial
.bis LBRL.

-AM; FIC; PP; VX+, Eduard
Planes, regidor no adscrit, CIU) i 3 abstencions (grup municipal: PSC-PM) acorda:
1.
eses municipals i empreses

Entitat, òrgan, empresa
Ajuntament
EMOMSA
EMMSA
NOSTRAIGUA

Massa salarial
436.528,55.786.253,22.1.655.529,51.678.855.-

2.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província.

4. 2015/584 Aprovar, si escau, la primera modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament
de Mont-roig del Camp per a l'any 2015.
Secretària:
de pe

-r

ser

r la titulació requerida com per les funcions
específiques del lloc de treball.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Morancho: Sí. A nosaltres ens hagués agradat que després del petit debat que vam tenir a la
ens haguessin informat dels motius de per què sí o per què no, i no ens han tornat a dir res més. És
normal en vostès amb el tema de la transparència i la comunicació cap a nosaltres, però és que al final
no sabem ben bé per què serveixen segons quins òrgans, com són les comissions informatives, en les
aportació que pensàvem que era bona pel Consistori, i no ens han dit res més. Únicament això.
Sr. Alcalde:

Primera modificació de la plantilla de personal corresponent a
Expedient número

Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/sp /7/2015

Tràmit:

Aprovació

Fets:
1. El 28 de novembre de 2014 el Ple aprova la plantilla del personal de la corporació, en compliment
del que disposen l'article 291.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya, i els articles 25 i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2.

, subescales, classes i categories de les

trobin vacants i e
3.

La plantilla es pot modificar durant l'any de vigència del pressupost, amb posterioritat a la seva
aprovació, per crear nous serveis o per fer-ne una ampliació, una supressió o una millora que no
es puguin ajornar fins a l'exercici següent; també es pot modificar per criteris d'organització
administrativa interna.

4.

El 23 de febrer de 2015, el secretari accidental ha emès un informe de la plantilla de personal per
tal de modificar l

especificitat de les funcions i també la titulació requerida per ocupar la plaça.
5.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Intens de data 5 de març de 2015.

Fonaments de dret
1.
els preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
2.
3.
4. Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003,
municipal i de règim local de Catalunya.
5.
6.
7.
municipal i de règim local de Catalunya.
8.

del Règim Local.

del Règim Local.

, acorda:
1.

A2

1

1

-

Observa.

CATEGORIA
-

Amortitz.

CLASSE
Mitjà

Vacants

SUBESCALA
Tècnic

Places

ESCALA
Escala

Grup

special per la titulació requerida per ocupar la plaça
i per les funcions específiques del lloc de treball, quedant de la següent manera:

P. interna

Especial
2.

Publicar la modificació de la plantilla en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

3.

Trametre còpies certificades al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.

5. 2015/585 Aprovar, si s'escau, l'actualització de les tarifes per als serveis urbans de taxi 2015.

Secretària:
ualització de les tarifes pels
serveis urbans de taxi del 2015. Aquí hi ha un escrit presentat per la Federació Empresarial
taxistes del municipi de Mont-roig del
tant, el punt consistiria en aprovar les tarifes de serveis urbans de taxi del 2015 amb els mateixos
imports que pel 2014.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria el punt aprovat.

Actualització de les tarifes per als serveis urbans de
taxi 2015
Serveis Interns/Secretaria General/1-2015
Ordinari

Expedient
Tràmit
Fets
1.
2.
3.

del 0.6 % respecte a la tarifa vigent.
Vist que els taxistes de Mont-roig del Camp manifesten que mantindran les mateixes tarifes de
2015.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2015.

Fonaments de dret
1.

1.

Aprovar la tarifa per als serveis urbans de taxi 2015 pel municipi de Mont-roig del Camp,
proposades per
ció de Taxistes de Mont-roig del Camp,
Concepte

Tarifa 1
laborables de 20 a 8 hores, dissabte i
festius
Baixada de bandera
Km recorregut

Tarifa 2
laborables de 8 a 20 hores
Baixada de bandera
Km recorregut

Suplements:
Recollida a domicili
Maletes
Animals

Any 2014
euros

ANY 2015
euros

4,50
1,37
20,94

4,50
1,37
20,94

3,78
1,16
22,49

3,78
1,16
22,49

2,69
1,06
1,06

2,69
1.06
1,06

Sortida estació
Càmpings direcció Cambrils

2.

1,10
6,85

1,10
6,85

Comunicar el present acord a la Comissió de Preus de Catalunya.

3.
s, i es lliurarà el títol de llicència amb les noves
tarifes.
Peu de recursos
Contra el present acord, 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
comptar des del dia següent de la seva notificació.

6. 2015/586 Aprovar, si s'escau, la moció de suport a la declaració de bé cultural d'interès nacional
a favor de cinc barraques de pedra seca al municipi de Mont-roig del Camp.
Secretària:

u la moció de suport a la declaració de bé
Pedraseca del municipi de Mont-roig del

Camp, que són les que estan contemplades al POUM.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Fran.
Sr. Morancho: Sí. Aviam, aquí ens trobem amb què el POUM va catalogar totes les barraques de
Pedraseca, o unes quantes barraques de Pedraseca al nostre municipi, i ara directament es
converteixen cinc barraques en BCIN, a proposta de la Generalitat, vull entendre. És així? No.
Sr. Alcalde: Entenem que és un... no conec el punt, és a dir, no li puc contestar, jo.
Sr. Morancho: Algun regidor ho coneix?
Sr. Pérez: [castellà] Sí, es una propuesta que viene iniciada desde aquí, desde el informe de... se ha
ido descubriendo igual que habían unas, pues se van catalogando otras y ya está, para ampliar las
cabañas de Pedraseca.
Sr. Morancho:
Pedraseca, de acuerdo?, y ahora lo que estamos haciendo es que cinco de éstas que están
catalogadas, presentamos una propuesta que no sé bien por qué, de acuerdo?, para convertirlas en
BCIN. Y yo quería saber por qué, o sea, por qué motivo se hace este paso, si ha sido la Generalitat, si
ha sido el Ajuntament, punto uno. Punto dos, qué supone esto para los propietarios de estas
barracas, si la tienen que mantener, si no la tienen que mantener, si las tienen que proteger, si esto
les va a ocasionar a los propietarios de estas barracas algún gasto, y después saber de donde ha
salido realmente, y en cualquier caso no estamos en contra de que se protejan de esta manera,
simplemente es tener un poco más de información y sí que sería bueno saber si los propietarios de
esas barracas, a ver con lo que se van a encontrar.

Sr. Pérez: Sí, bueno, yo sé el informe técnico que hace el técnico municipal, lo que hace es que
cumple. No obstante, yo creo que si quieres [Inintel·ligible, 0:06:15.7] porque tampoco tengo la
información muy concreta del porqué y si cumple o no cumple, ni quien tiene que costear el coste de
mantenimiento. Si quieres yo a lo que te emplazo es que cogeré información y te la pasaré. Sé que
cumple los requisitos y por eso están en la orden del día del Pleno, porque los servicios técnicos han
emitido un informe.
Sr. Morancho: Sí, sí, no cuestiono que cumpla [Inintel·ligible, 0:06:35.1]
Sr. Pérez: Ya, ya. Lo que te quiero decir es que cada [Inintel·ligible, 0:06:37.8] el mantenimiento de la
cabaña va a cuenta del propietario, donde la tenga ubicada en su finca o no, lo tengo que mirar.
Ahora no te lo puedo informar. De todas maneras Fran, no lo sé, eh?, pero no creo, por lo que yo sé,
los accesos hasta ahora, al día de hoy, a las cabañas, se tiene que ceder para que la gente lo pueda
visitar, y en teoría están dentro de las fincas y cada uno hace el mantenimiento de las fincas. Pero
bueno, ya te daré más información.
Sr. Morancho: Lo desconozco y por eso lo pregunto, de acuerdo?, y esperaba que ustedes me
respondieran, porque yo creo que es un tema importante. Estamos catalogando unas propiedades
que son privadas, las estamos convirtiendo de una manera que necesitan una serie de cuidados, una
serie de protección, una serie de cosas que bueno, que esto supone para los propietarios un
desembolso, seguramente, o no, no lo sé. Pero con toda seguridad, si tú tienes un terreno y tienes
una construcción de este tipo, quien la va a cuidar, quien no la va a cuidar, todas estas cosas...
Sr. Pérez: Yo seguro que tendrá el mismo... las mismas condiciones que las otras. Si está escrito en los
convenios de las obras que mantenga el propietario supongo que será lo mismo, porque se tendrán
que mantener donde estén ubicadas las casetas.
Sr. Morancho: Pero las otras no están protegidas como BCIN, las otras simplemente están
catalogadas, y es muy diferente.
Sr. Pérez: Vale, vale. Ya te pasaré la información. [/castellà]
Sr. Alcalde: Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra.
Sr. Aragonès:
company
Fran abans, que això venia donat o bé amb un consentiment o bé a petició dels propietaris
nzillament. Per tant, jo no... és clar, si la
barraca és teva o de qui sigui, com a mínim que hi hagi una autorització del propietari. Res més. [en
off, Inintel·ligible]

Expedient núm.
Tràmit

barraques de pedra seca a Mont-roig del Camp
Secretaria General/Serveis Interns
Aprovació

Fets
1.
-roig del
Camp i es delimita el seu entorn de protecció.

2.

stells Cabré, de data 26 de febrer
de 2015.

3.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2015.

Fonaments de dret
1. Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
avor (grups municipals: AME-AM; PP; VX+, Eduard Planes,
regidor no adscrit, CIU), 3 abstencions (grup municipal: PSC-PM) i 2 vots en contra (grup municipal:
FIC) acorda:
1.
tegoria ZIE,
-roig del Camp.
2.

Notificar aquest acord a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals
de Barcelona.

7. 2015/598 Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 105/2015 d'aprovació del Pla de Tresoreria.
Secretària:
provació del Pla de Tresoreria.
Sr. Gallardo:

a Llei Orgànica
no és un punt
-

amb la periodicitat que es recullen els pagaments, perquè aquest document no reflecteix les
obligacions sinó els pagaments. Com a apunt destacat només esmentar-los que amb el capítol
Fòmits de Miami i de Mont-r
-roig del Camp i Miami, concretament, del Pavelló de
Miami 800.000 EUR i el Pavelló de Mont-roig, 600.000 EUR, tot i que dependrà, evidentment, de les
ho dins
conservador amb aquest plantejament, i també recull unes execucions
.
trentaque potser seria el més crid
el reconeixement de drets en matèria de cobraments per part de la Generalitat. Els informo que hi ha
i com a màxim
hem posat al Pla de Tresoreria que en cobrarem 600.000. Pensem que amb la dinàmica dels fons de

liquiditat autonòmica i els mecanismes de pagament de proveïdors que es puguin anar instrumentant
ents per part de la comunitat autònoma, serà
perfectament possible assolir aquestes fites de cobraments. Per tant, és un pressupost conservador,

amb els criteris de màxima ortodòxia i màxim plantejament conservador. Per tant, els dono compte

Sr. Alcalde: Algun comentari?

:
Tràmit:

Aprovar Pla de Tresoreria
11/2015/Hisenda/Intervenció
aprovar

Fets:
1.
suficient pel puntual pagament de les obligacions i optimitzi la utilització dels recursos financers.

2. El pressupost o Pla de Tresoreria és un estat financer provisional, en tan que està en continua
produiran en un període determinat que correspondrà generalment al mateix horitzó temporal que
Aquest Pla funciona com un instrument de coordinació entre el pressupost i la tresoreria, actuant
da i sortida que ha de suportar la tresoreria, i

Fonaments jurídics.
1.
locals.
2.

financera, introduït arrel de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
inclourà, com a mínim, informació relativa a la previsió del pagament a proveïdors de forma que
garantitzi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
3.

istracions
Públiques han de disposar de plans de tresoreria que posin de manifest la seva capacitat per

atendre el pagament dels venciments de deutes financeres a especial precisió dels pagament
.

4.
la LOEPSF, trimestralment les Corporacions Locals actualitzaran els seus plans de tresoreria amb
ió al Ministeri

5.

Pel que fa al termini de pagament establert per la Llei de Morositat 3/2004 i modificada per la Llei
15/2010, en Real Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en la disposició final sisena modifica
l'article 216 punt 4 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

6.

Article 5.2 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, sobre el règim dels funcionaris amb habilitació e
de planificació
financera, establint com a funció pròpia de la tresoreria la formació dels plans i programes de
tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l0Entitat per la puntual
satisfacció de les seves obligacions, atenent a prioritats legalment establertes, conforme amb les

Resolc:
1.
2.

Donar compte al proper Ple als efectes pertinents.

8. 2015/587 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits número
3/2015, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb anul·lacions
o baixes de crèdits.
Secretària:
modificació de crèdits n. 3/2015, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats
amb anul·lacions o baixes de crèdits.
Sr. Gallardo: Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Bé, molt ràpidament, amb aquest primer expedient de
modificació de crèdits es recullen diverses sol·licituds o requeriments plantejats per les diferents

personal laboral de tipus temporal. Lloguer de vehicles. Això no és res més que... recull tot un seguit
de renting de vehicles adscrits a serveis generals, notificadors, informàtica, Alcaldia, per bescanviar
nisme de renting a fi i efecte de començar a

de climatització del Centre Polivalent de Miami. I petites dotacions per la policia en matèria
a la caserna, a la base, ja que són necessàries. També com a concepte cridaner, però que és
.000 EUR per neteja viària que
recollida de residus, quan al que correspon és a neteja viària. Aquestes partides es financen totes per

regidories a fi i efecte de poder atendre aquestes dotacions que considerem del tot necessàries.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Algun comentari?
Sr. Chamizo: Sí. Un petit comentari. El nostre grup municipal votarem en contra, no perquè no
tzació, per exemple, del Centre Polivalent, sinó que
pensem que el març ja portem, em sembla, dues modificacions de crèdit. Pensem que això és més
es podrien haver inclòs perfectament dins del pressupost que es va aprovar el 2015 i pensem que ara
modificacions de crèdit. Per tant, nosaltres, el nostre vot serà en contra.
Sr. Alcalde: Fran.

Sr. Morancho: Sí. En certa manera pensem una mica igual que els companys de Convergència.
Pensem que fa tot just dos mesos que van aprovar el pressupost i sembla mentida que una actuació
com la de la climatització del local polivalent... ja

tampoc són d
serveis tècnics... No ho sé, penso que són decisions que corresponen al nou govern que entri. Amb
an que estic dient això. No, no,
-les per... perquè trauran la licitació
la licitació, passarque potser el nou Equip de Govern plantejaria una altra cosa. És que no és una decisió, a més a més,
fora de... de fer aquesta modificació. I per una altra banda ja ho vaig comentar a la Comissió
aquí ja posa la seva mà, com és evident a la modificació. Gràcies.
Sr. Gallardo: Si em permet, Sr. Morancho. Bé, és el seu punt de vista, evidentment és respectable. A
sacralitzar. És un me
pressupost, i a més a més té les mateixes garanties: exposició pública, terminis, aprovació al Ple... Per
tant, el debat, fins i tot, és perfectament admissible i és perfectament adient, i segueix la mateixa
posicionament ideològic a cap grup polític, amb la qual cosa entenem que tots vostès tenen
plenament preservat el seu posicionament. Després, un altre tema. Bé, hi ha vegades que les
it

de vehicles, home, vostè pot considerar que no
siguin els vehicles més adients, però home, jo penso que la mena de vehicle que... [en off,
Inintel·ligible]. No, no, ja ho sé. Jo li informo simplement que es tractarà de vehicles utilitaris pels
serveis gene
model de tipus perfectament utilitari, de tipus mig, amb la qual coses són despeses perfectament
amidades i raonades. No es compra cap vehicle de luxe ni cap vehicle específic, sinó simplement
vehicles de tipus utilitari, perquè tothom ho tingui clar. Amb règim de renting, amb la qual cosa
sanejat, endegar aquests processos. Jo penso que qualsevol
majoria política que existeixi després podrà aprofitar aquests vehicles perfectament. Bé, és un
perquè abans no es fes res, sinó simplement perquè hi havia una dinàmica de sanejament i una
-la amb
-les. Pensem amb tota sinceritat que són
perfectament assumibl

plantejament per part nostra. Gràcies.
Sr. Morancho: Si em permet. Vostè no creo
probablement el 90 % de les persones que som aquí ens tornarem a presentar, i hi ha moltes
per un
seiem i treballem aquesta
modificació de crèdit conjuntament. Això no ho ha fet. Aleshores, que tot és assumible i tot això, em
sembla bé, però vostès van fent, i insisteixo, això, al final, aquest expedient de modificació i aquests
25.000 EUR per renting de vehicles, que després discutiríem si hi ha altres prioritats abans de renting
de vehicles i altres coses, que també hi podríem entrar, però no volem entrar-hi, clar... agafi als
portaveus, faci una Junta de Portaveus, Sr. Alcalde, i discutim aquest tem
treballar ja pensant ja en un futur. La decisió que vostès han pres és unilateral i insisteixo, serà el
següent Govern que es trobarà amb això. Jo ja no entro a si és bo o és dolent. Simplement és que és
una decisió que estan prene

Sr. Alcalde: Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra.

Núm. Expedient:
Tràmit:

Modificació de crèdits núm.3/2015 per concessió de crèdits
extraordinaris finançats i suplement de crèdits finançats amb
baixes i/o anul·lacions
12/2015 Serveis Econòmics/Hisenda
Ordinari

Fets
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no es poden
2.

de crèdits extraordinaris i
suplement de crèdits número 3/2015 amb càrrec a anul·lacions i/o ba

3.

/2015, que ha de ser finançat amb
compromeses amb destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en
el quadre de sota.

4. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades.
5.
6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que ha de

7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2015.
Fonaments de dret
1.
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del R
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
Sostenibilitat Financera.
4.
Aplicació a les Entitats Locals.
5.
6.
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
ctura dels
Pressupostos de les Entitats Locals.
-AM; FIC; PP; VX+ i Eduard
Planes, regidor no adscrit) i 5 vots en contra (grups municipals: PSC-PM i CIU) acorda:
1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 3/2015 extraordinaris i suplement de crèdits
finançat amb
per a la realització de la despesa proposada
conforme al detall següent:
A) Partides del Pressupost de despeses què afect
Classe de modificació que ha de ser realitzada:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Org.

Progr.

Eco.

Descripció

Modificació

100

92002

13100 ADM.G.NT. PERSONAL LABORAL TEMPORAL

22.857,14

120

92000

20400 ADM.S.GENERALS. LLOGUER DE VEHICLES

24.800,00

130

33000

63300

180

13000

ADM.G.CULTURA EQUIP DE CLIMATITZACIÓ DEL
POLIVALENT DE MIAMI
62500 ADM.G.POLICIA. MOBILIARI

180

13200

62300 POLICIA. ARMAMENTMAQUINARIA UTENSILIS I EINES

2.500,00

180

13000

63200 ADM. GENERAL POLICIA. CONTRUCCIO TANCA

6.000,00

60.000,00
2.500,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

118.657,14

SUPLEMENT DE CRÈDITS

Org. Progr.
100
172

Eco.

Descripció

Modificació

92002 16000 ADM.G.NOVES TECNOLOGIES. SEGURETAT SOCIAL
NETEJA VIARIA. TREBALLS QUE REALITZEN ALTRES
16300 22715
EMPRESES
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

6.400,00
100.000,00
106.400,00

Recurs financer.
Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits:
a) Baixes o anul·lacions
BAIXES

Org. Progr.

Eco.

201
201
201
180
180
160
120

93400
93200
93100
13000
13000
15100
92000

22708
22706
22706
22706
22601
22706
22706

171

16210 22715

Descripció

Modificació

GESTIO TRIBUTARIA SERVEIS DE RECAPTACIÓ
TRESORERIA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
POL. FISCAL I INT. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
ADM.G.POLICIA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
ADM.G.POLICIA. DESPESES DE REPRESENTACIÓ
URBANISME. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
ADM.S.GENERAL ESTUDIS I TREBALLS TECNICS

80.400,00
3.000,00
11.000,00
1.878,00
700,00
22.000,00
6.079,14

RECOLLIDA DE RESIDUS. TREBALLS QUE REALITZEN
ALTRES EMPRESES

100.000,00

TOTAL BAIXES
Per tant, a nivell de resum,
IMPORT
Suplement de crèdits

106.400,00

Crèdits extraordinaris

118.657,14
TOTAL AUGMENTS

225.057,14

Recursos financers emprats:
Baixes o anul·lacions

225.057,14
TOTAL FINANÇAMENT

225.057,14

225.057,14

2. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin

9. 2015/588 Aprovar, si escau, el Pla Estratègic de Subvencions pel període 2015.
Secretària:
pel període de 2015. Això es fa en compliment de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, que estableix que les administracions públiques que es proposin establir subvencions,
pel període 2012-2014, i aquest es planteja pel 2015. Les subvencions estan previstes en el marc de
l centre de dia, a projectes de reciclatge i reutilització de
de les activitats
de les activitats per a joves; en el marc de la millora de nuclis urbans, que faran referència a la
remodelació de façanes; i també en el marc de la promoció econòmica per tal de promocionar
promoció empresarial.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Chamizo: Només fer un petit comentari amb un ajut social aquí que es refereix al centre de dia.
Només dir que els efectes que es pretenen acons
centre de dia pugui accedir al servei independentment de la situació econòmica qu
vol dir això?
Sra. Montagud: Independentment no. Es demana informe perquè depèn del que...
Sr. Chamizo: Dels seus ingressos el ho farem, no?
Sra. Montagud:
Sr. Chamizo: Deu estar mal redactat, això, segurament, no? Només dir que cada grup polític tindrà les
seves subvencions, el seu Pla estratègic i nosaltres en aquest punt ens abstindrem.
Sr. Alcalde: Gràcies. Sr. Fran? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Quedaria el
punt aprovat. [en off, Inintel·ligible]

Expedient número
Tràmit

Fets
1.

Pla Estratègic de Subvencions 2015
9 / 2015 Serveis Econòmics/Intervenció
Aprovació

un pla estratègic de subvencions on es recullin els objectius, els efectes desitjats i la forma de
El Pla estratègic de subvencions és una eina de caràcter obligatori per
aconseguir el compliment dels objectius previstos per la Llei en la concessió de subvencions.
2.

-roig del Camp va aprovar el Pla Estratègic
de Subvencions pel període 2012-2014.

3.
Mont-roig del Camp.
4.
malgrat la difícil situació econòmica. Donades les eleccions properes, es considera adient aprovar
.
5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2015.

Fonaments de dret:
1. Art. 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. RD 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
-AM; FIC; PP; VX+ i Eduard
Planes, regidor no adscrit) i 5 abstencions (grups municipals: PSC-PM i CIU) acorda:
1.

eix:

Pla Estratègic de Subvencions, 2015

MontArticle 2. El Pla Estratègic de Subvencions és una eina que informa i regula la concessió de les
dret a exigir cap compensació o indemnització si el Pla no es pot realitzar en els termes
previstos.
Article 3. Per fer efectives les subvencions previstes pel Pla caldrà la seva dotació anual al pressupost i
Article 4. El procediment habitual per la concessió de subvencions serà per convocatòria pública
mitjançant un procediment de concessió per concurrència competitiva.
Article 5. Excepcionalment es podran concedir subvencions mitjançant concessió directa per raons
pública sigui contraproduent per assolir aquest interès. Aquesta concessió es

Article 6. Els beneficiaris de les subvencions hauran de complir i acreditar els requisits que estableix
3 de la Llei 38/2003, General se subvencions.

personalitat jurídica caldrà nomenar un representant o apoderat, i caldrà especificar els
ecució de cadascun.

causa per la denegació de la sol·licitud.
Article 9. Les matèries objecte de les subvencions anuals són:
- Serveis socials
- Cultura
- Esports
- Joventut
- Millora dels nuclis urbans
- Promoció econòmica
Article 10. Les línies de subvenció en matèria de SERVEIS SOCIALS seran les següents:
A) Ajuts socials
Objectius: Atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència

Efectes a aconseguir: Regular les prestacions econòmiques, materials o en espècie que
procediment de concessió.
B)
Objectius: Complementar els ingressos de la persona gran per permetre el seu accés a
places del Centre de Dia de Mont.
Efectes a aconseguir
al servei, independentment de la situació econòmica que presenta.
C) Projectes de reciclatge i reutilització de llibres de text
Objectius: Concedir als centres educatius de Mont-roig del Camp una subvenció per a
implementar projectes de reciclatge i/o reutilització de llibres de text en els ensenyaments
obligatoris.
Efectes a aconseguir:
dels llibres per part dels infants, motivar les famílies a participar en el procés educatiu i
afavorir iniciatives per a la innovació pedagògica i curricular.
D)
Objectius
culturals.
Efectes a aconseguir
tradicions locals.
Article 11. Les línies de subvenció en matèria de CULTURA seran les següents:

a oferir serveis

A) Música
Objectius: Afavorir les activitats musicals i la programació de concerts.
Efectes a aconseguir
formació de grups i associacions musicals.
B) Arts Plàstiques
Objectius
artístics.
Efectes a aconseguir

C) Activitats culturals
Objectius: Afavorir les activitats culturals que projectin el nom del municipi, afavorir les
tradicions culturals locals.
Efectes a aconseguir: Incrementar els actes de caire cultural popular realitzats.
D) Festes
Objectius: Fomentar la participació de les entitats locals en les diferents festes; fomentar
estes per les entitats locals.
Efectes a aconseguir
populars organitzades.
Article 12. Les línies de

ESPORTS seran les següents:

A) Foment de les activitats esportives
Objectius
ats locals que programin
activitats esportives; fomentar la celebració de competicions esportives que projectin el
nom del municipi.
Efectes a aconseguir: Incrementar el nombre de competicions esportives organitzades al
material esportiu per part de les entitats, la realització de
noves activitats esportives.

Objectius
esportives i competicions.
Efectes a aconseguir
Article 13 . Les línies de subvenció en matèria de JOVENTUT seran les següents:
A) Foment de les activitats per a joves
Objectius: Fomentar les activitats infantils i juvenils, fomentar les accions específiques per

Efectes a aconseguir
s,
constitució de noves associacions juvenils.
Article 14. Les línies de finançament en matèria de MILLORA DE NUCLIS URBANS són:
A) Remodelació de façanes
Objectius: La millora exterior dels nuclis antics del municipi.
Efectes a aconseguir: Reforma de mil

Article 15. Les línies de finançament en matèria de PROMOCIÓ ECONÒMICA són:
A)

Promoció empresarial
Objectius: La modernització del teixit empresarial del municipi.
Efectes a aconseguir
modernització i capacitació de les empreses locals.

Article 16. Les sol·licituds seran estudiades i valorades per un òrgan col·legiat que estarà composat
corresponent, pel secretari de la Corporació o persona en qui delegui i per un
representant de la Intervenció. Les bases de la convocatòria podran incrementar el

col·legiat, formularà una proposta de resolució provisional que serà notificada als
La resolució provisional esdevindrà definitiva si no es presenten al·legacions. Sinó, una
Govern Local.
Article 17. El finançament de les subvencions serà mitjançant fons propis amb càrrec al capítol 4 del
pressupost de despeses.
Article 18. Per subvencions fins a 60.000,00 euros caldrà presentar un compte justificatiu simplificat de
la subvenció amb el següent contingut:
a) Una memòria justificativa de les actuacions realitzades i resultats obtinguts.
b) Una relació de les despeses i inversions realitzades, amb indicació del document

c) Les factures originals que justifiquen la despesa subvencionada que seran segellades
i retornades al beneficiari- juntament amb els justificants del seu pagament.
d)
amb indicació del seu import i la seva procedència.

la Llei general de subvencions.
Article 19. Aquest Pla
publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona.

10. 2015/599 Aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual núm. 11 del Pla d'ordenació
urbanística municipal (POUM) de condicions d'agrupació i segregació de les parcel·les a la Clau
1 - Nucli antic.
Secretària:
grupació i segregació de les parcel·les
a la clau u, nucli antic. Aquest expedient ve motivat perquè el POUM va ser aprovat definitivament el
absolut
que confronten, i on no és possible plantejar operacions jurídiques com ara divisions horitzontals. Per
tant, amb aquesta modificació puntual el que es cerca és reconèixer la singularitat del teixit parcel·lari
del centre històric de Mont-roig del Camp i resoldre la situació de bloqueig que algunes de les
finques existents al nucli antic pugui presentar a raó de la impossibilitat que tenen per fer concordar
ropietat i la realitat física.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria el punt aprovat.

Identi

:
Clau 1

Expedient núm.:
Tràmit:

Nucli antic

2015 002 PG MP
Aprovació inicial

Fets
1.

El

-roig del Camp (POUM) va ser aprovat
de plànols

cadascuna de les zones del sòl urbà.
2.

-roig del Camp va promoure la tramitació de la Modificació
puntual número 3 del POUM, de regulació de la densitat de la clau 1 de la Normativa urbanística.
icionar-la a la

acordar la seva publicació, que es va fer efectiva al DOGC núm. 5565, de data 11 de febrer de
2010.
En aquella Modificació puntual es mantenien les condicions de parcel·lació, edificació i usos
fixades en el POUM per a la clau 1, Nucli Antic, i només es modificava el càlcul de la densitat
tges en aquesta clau, per tal de tenir en compte la dimensió de les parcel·les existents

3.

t refós

(RLUC), aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol.
4.
A
en la mateixa es contraposa amb algunes actuacions jurídiques que són necessàries per a les
transmissions patrimonials hereditàries o altres actuacions similars.
Aquest és el cas de la prohibició de modificar les unitats parcel·làries existents en el moment de
oritzar agregacions i segregacions en
aquesta clau comporta, en alguns casos molt determinats, la impossibilitat de resoldre conflictes
existents entre la realitat física i la distribució registral de les finques.
5.

La casuística detectada en les consultes urbanístiques que es fan en relació al Nucli Antic ha
deixat al descobert algunes situacions que requereixen fer alguns ajustaments a la Normativa.
Aquestes correccions poden ser de caràcter immediat i directe, amb la simple admissió de
posicions intermèdies a les que ara preveu el POUM, o bé poden ser més complexes, ja que

En aquesta Modificació puntual es planteja una modificació del primer tipus, en la que no és
necessari establir nous paràmetres o modificar-

deració. Es tracta
de finques que no tenen front a la via pública i que es troben envoltades per altres finques.
confronten, i solen estar parcialment edificades, conformant en part un pati de llums del conjunt
e
plantejar operacions jurídiques admeses pel propi POUM, com ara les divisions horitzontals
finca registral.
grupació de les parcel·les afectades, la que té
aquesta finca única resultant ha de ser possible efectuar, ara sí, les operacions de divisió
horitzontal que c
existent.

En base a les indicacions anteriors, es considera adequat regular, en determinats casos, la
urbà del Nucli antic de Mont-

registral.
6.

iu que persegueix la present Modificació puntual del POUM és de facilitar la concordança
-roig del Camp i la
realitat física del lloc, admetent les operacions jurídiques necessàries per dur a terme aquestes
actuacions; i en conseqüència, també té per objectiu facilitar als titulars de finques que es troben
en una situació urbanística singular (com és el cas de les que són independents però no tenen cap
front ni cap accés directe a via pública) la seva adequació i correcció.

7.

Aquesta Modificació puntual es justifica en base a les següents característiques:



Reconèixer la singularitat del teixit parcel·lari del centre històric de Mont-roig del Camp.
Resoldre la situació de bloqueig que algunes de les finques existents al Nucli antic pugui

la realitat física existent..
8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 5 de març de 2015.
Fonaments de dret

1.
Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual

residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts.
2.
que en regeixen la formació, que està regulada pe



Informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació
pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació
inicial.



Simultàniament al tràmit d'informació pública s'ha de sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.



Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha
de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi
que és objecte del pla.

3.
inicial i provisional del planejament general, i per tant de la seva modificació, és competència del
ple municipal.

1.
Montantic.

el·les a la Clau 1

Nucli

2.

Sotmetre aquesta modificació puntual núm. 11 a informació pública.

3.

Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de la seva competència i atorgar audiència als
ajuntaments limítrofs.

11. 2015/600 Aprovació provisional, si escau, del projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No
Urbanitzable de regulació i ordenació de les activitats agrícoles i de les edificacions a la
parcel·la 15 del polígon 51 d'aquest terme municipal.
Secretària:
del projecte del Pla
especial urbanístic amb sòl no urbanitzable de regulació i ordenació de les activitats agrícoles i les
edificacions a la parcel·la quinze del polígon cinquantator

provació inicial, i el promotor ja ha presentat tota la

Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Chamizo: Sí. Bé. En aquest punt el grup municipal de Convergència i Unió votarà en contra.

el que volia preguntar és si vostè, les taxes referents a aquest Pla Urbanístic, ja les ha fetes efectives.
Sí, complint la normativa. Hi ha una ordenança que és tramitació dels plans especials urbanístics. La
número nou. Si vostè ja havia fet efectiu el pagament.
Sr. Alcalde:

he anat aportant contínuament.

Sr. Chamizo: Bé, doncs entrarem una instància per que quedi constància que aquesta taxa n. nou es
compleix. Gràcies.
Sr. Morancho:

up municipal,

et i la inspecció vostè va desmuntar a tota la finca tot allò que
no era legal, les construccions no les va poder desmuntar perquè era molt complicat, si no
segurament també ho hagués fet. Però sí que va treure de la finca tots els productes que vostè estava
havia construït unes coses que no complien amb la normativa. Es va obrir la infracció, però en canvi el
sancionador no es va obrir. I això és un criteri que vostès durant aquest mandat han anat utilitzant
igual que vostè que tenen una infracció i hi ha una sanció, o sigui, el senyor aquest ha de restituir o ha
de legalitzar, i a més a més té una multa, però en el seu cas aquesta multa no es va aplicar. El criteri va

legalitzar totes les construccions i de legalitzar la seva activitat. Durant aquest temps vostè ha
ha
Però vostè ha continuat. No li ha importat. El que estem fent aquí, i suposo que al final els regidors de

no els
fins a quin punt... jo no ho sé, eh?, suposo que en el seu moment, perquè arribarà un moment que

llastimós q
temes que estaven malament, i a més a més acord seu, perquè realment és el que deia abans, hi ha
infraccions que van acompanyades de sanció i en el seu cas no ha es
penso que si finalment tots els membres de la Corporació, o tots els membres de la Corporació que
tractant igual a tots els
modificació, vull entendre que sí. Vostè, en el seu cas concret, i em sap greu, però bé, per què a vostè
no se li ha arreglat el tema dels seus arcs? Perquè a veure, vostè té un problema. I ho ha demanat en
diferents ocasions, però en canvi això no ho ha aconseguit tirar endavant. Llavors, és una llàstima que
a uns els tracti
de complir. I la majoria de vostès es tornen a presentar. Penso que això el ciutadà ho ha de saber. Ha
de saber per què per estar en una posició concreta i per tenir,
altra. Jo penso que tots som servidors del públic, de les persones, i vostès estan pels seus interessos, i
són se
passar els no adscrits, i que formi part del Govern el regidor Planes, i que passi el mateix ara. Jo
penso que això no és bo. El ciutadà no valora bé aquestes coses. El ciutadà cada vegada més
mateixos fem que aquestes coses passin. Nosaltres mateixos estem aconseguint que quan arribi el dia
de les eleccions la gen
iguals. Però aconseguim que a tots ens fiquin al mateix sac i ens tractin igual. Gràcies.

Sr. Pérez: [castellà] Bueno, yo decirte Fran que al Sr. Alcalde se le ha dado el mismo trato que a
cualquier ciudadano de este municipio. Es cierto que hay en los expedientes unos expedientes
disciplinarios y sancionadores. Lo que pasa que en la tesitura en la que estamos en este municipio
entiendo que lo primero que se tendría que hacer es intentar hablar con la gente, intentar solucionar
los problemas antes de meter multas, cosa que usted en su equipo de gobierno anterior no hizo.
Usted iba metiendo multas a todo el mundo. El Sr. Alcalde ha hecho lo que cualquier regidor o
cualquier persona de este municipio tiene el mismo derecho. Nosotros hemos sancionado alguna, no
es verdad que usted dice que no hayamos sancionado a gente, hay gente que se ha sancionado
porque reiteradamente se le ha pedido documentación y se le ha dicho que aporte documentación
antes de intentar multar, pero llega un momento que como usted bien dice la ley hay que cumplirla.
No obstante los expedientes están ahí y no están cerrados. Luego lo tendrá que aprobar Urbanismo.
Yo lo que le vuelvo a decir, usted podrá decir aquí que a la gente se le ha dado un trato de favor, no
es cierto. Este Ayuntamiento lo que ha entendido siempre es que en la situación que estamos no
podíamos ir metiendo de 1.000, 2.000 y 3.000 como anteriormente se hacía, porque la situación de la
gente de la calle está complicada para ir a meter multas. Entendemos que ese dinero se lo gasten en
regularizar su actividad, sea la que sea. Que podrá ser una o otra, pero no se le ha dado ningún trato
de favor al Sr. Alcalde ni se le da a nadie.
Sr. Morancho: A partir del momento en que haya gente que se lo aplica el sancionador sin ningún
criterio prefijado y hay otra gente que no se lo aplica el sancionador, yo lo siento pero aquí hay un
trato de favor. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Yo no sé. Sr. Aragonès, vostè va pagar multa? [en off,
Inintel·ligible] Con un criterio o con otro. Yo, sinceramente, tiene la... no sé como decirlo. Cada vez
que intenta justificar una actuación que nosotros ponemos en entredicho de su gobierno lo defiende
comparándolo como cuando estábamos nosotros. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo a lo mejor
hice muchas cosas mal, pero esta la hice mal, seguramente. Por qué ustedes la vuelven a hacer mal?
La vuelven a hacer mal. Están haciéndola otra vez mal. Por qué a unos les ponen multa y a otros no les
ponen multa? Claro, pues si yo lo hice tan mal, o nosotros lo hicimos tan mal, si el Sr. Fermín lo hizo
mal, el Sr. Pellicer lo hizo mal, el Sr. Vernet lo hizo mal, porque al final estábamos todos, lo hicimos
todos mal, hombre, no lo repitan ustedes, háganlo bien ahora. ¿Que no quieren poner ninguna
sanción a ninguna infracción urbanística? Bien, es un criterio. Pero lo aplican a todo el mundo igual,
no a unos sí y a otros no. Claro, esto es lo que nosotros estamos diciendo, y es aquí cuando nosotros
vemos trato de favor. Yo sinceramente pienso que el Alcalde tenía que haber pagado al sancionador.
, y uno si hace las cosas mal pues tiene que rectificarlas, y
además, si hay una sanción se tiene que pagar, y no pasa nada, pero es que no ha pagado ni la
sanción ni las tasas todavía ha pagado, como decía el Sr. Chamizo de Convergència i Unió, es que ni
las tasas ha pagado. Hombre. Vamos a ver. Esto se llama trato de favor. No es lógico que el Sr.
Alcalde coja y haga un decreto él mismo que se inspecciona él mismo. Hombre, por favor, delegue a
otro regidor, a una delegación y que sea otro regidor que le inspecciona a usted, no usted mismo,
porque después pasan las cosas que pasan, que claro, cuando llegó la inspección ya no había nada
de lo que había, y hay un reportaje fotográfico extenso y todo el pueblo sabe perfectamente bien...
[/castellà] Tothom sap el que ven vostè allà i el que venia, i el que deixava de vendre. Home, jo penso
que és una presa de pèl al ciutadà, el que ha fet és una presa de pèl. Pensem que els ciutadans són
-ho i endavant. Això és una mostra cap als ciutadans i això, evidentment,

ue fan
realment no ajuden gens.
Sr. Planes:
-li que a veure...
quan un canvia i es passa de regidor no adscrit a entrar a Govern, potser, i li recordo, és perquè els
valors del partit que representava abans potser es corrompen. I quan un polític es presenta i vol fer de
temporada i dedicar-nos a les nostres coses, fer de la política el nostre ofici i el nostre benefici és el
pitjor que hi pot haver.
Sr. Morancho:
persona que fa quatre dies que està per aquí, que ha fet tantes coses i que ha fet tant [Inintel·ligible,
0:3
c. En qualsevol cas li agraeixo el consell que
em dóna.
Sr. Alcalde: Passaríem a la votació. Vots a favor.
Sr. Aragonès:

el que ha de fer és denunciar-ho, això per començar. [en off, Inintel·ligible] No, no, vostè ha denunciat
concretament al Ferran per fer una venda il·legal. Però si vostè considera que hi ha, Fran, tracte
diferenciat, home, doncs denunciïamb el vot del Sr. Ferran, i el Sr. Ferran ja venia, allà dalt. No és que hagi venut ara fa quatre dies. El
Ferran, allà dalt a aquella finca, el 2007, quan a vostè el va votar per alcalde i va acceptar el vot del
o sap també tot el
poble. I el 2011, quan el Sr. Chamizo va fer un pacte de Govern amb el Ferran, el Ferran ja venia allà
dalt. Sí senyor. Això ho sap també tot el poble. No, això per aclarir-ho per un costat. I avui, el punt
que passa avui, no és cap modificació. És aprovar, si considerem bé aprovar o no, un pla especial, que
jo penso que hi ha tots els drets. Una altra cosa és al que vostè ha fet referència, però el que avui va al
nintel·ligible, 0:40:44.6]. Però
no es modifica res, eh?, ara podem passar a la votació, però jo volia fer aquest aclariment.
Sr. Morancho:
contestar abans de la votació.
Sr. Aragonès:
Sr. Morancho: En diferents ocasions, Sr. Aragonès, aquí hi ha un ordre preestablert, que primer han
representació. Això
el 2007, el Sr. Alcalde, [Inintel·ligible,
0:41:31.3], sí que tenia una activitat, i jo hi havia estat

cartes. A uns els demanem unes coses i als altres els demanem unes altres. I si, insisteixo, si un
estem fent avui sigui il·legal. En cap moment ho he dit. Sé perfectament el que estem fent aquí avui.
Però es
habitatges a aquest municipi que tenen els porxos tancats, i p
del seu porxo?, en comptes de... [en off, Inintel·ligible] Clar. Però això no ho hem agafat. Hem agafat
és reflectir i reconèixer una realitat que en aquest moment no compleix. Ja està.
Sr. Díaz:
Ferran Pellicer. Una vegada això, es va aixecar un expedient i no sé res més. Si es va sancionar o no.

per què eren, oi? Per una venjança. [en off, Inintel·ligible]
Sr. Alcalde: Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra.

:

Expedient núm.:
Tràmit:

Projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable de
regulació i ordenació de les activitats agrícoles i de les edificacions a
la parcel·la 15 del polígon 51
03/2014 PG
Aprovació provisional

Fets
1.
urbanitzable de regulació i ordenació de les activitats agrícoles i de les edificacions de la parcel·la
15 del polígon 51 del Terme municipal de Mont-roig del Camp, amb la presentació al Registre
-roig del Camp, per part del seu promotor, Ferran Pellicer
Roca, de la documentació corresponent a aquest projecte.
2.

La legislació urbanística vigent a Monten

3.
7, de regulació dels
magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable, al terme municipal de Mont-roig del Camp, que es
va publicar al DOGC número 5897, de data 9 de juny de 2011, i que modifica alguns apartats dels
articles 197, 198 i 203 de la Normativa urbanística del POUM.
4.
redactat donat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
especials urbanístics, i de forma específica els que

5.
305/2006, de 18 de juliol, estableix que els Plans especials urbanístics no previstos pel Pla
compatibilitat amb el planejament urbanístic general.
6.

conjunt de la parcel·la 15 del polígon 51 del Terme municipal de Mont-roig del Camp, situada a la
partida dels Masets, al sud-est del nucli urbà de Mont-roig.
7.

El promotor del PEU és el propietari únic dels terrenys inclosos en el seu àmbit, Ferran Pellicer
Roca. Aquest àmbit està format per una única finca cadastral, amb referència
43093A051000150000PR, però que està inscrita en dues finques registrals diferents (finques 319/N
i 1455/N) del Registre de la Propietat de Mont-roig del Camp.

8.

La superfície considerada en el projecte és la real obtinguda en un aixecament topogràfic, i que
és de 143.797 m2. Els seus límits corresponen a llevant, amb la carretera T-310, de Reus a Pratdip,
finques rústiques. Els accessos a la finca es produeixen principalment per la carretera T310, de
Reus a Pratdip, en el punt quilomètric PK 16
variant de Mont-roig del Camp.

9.
-2, Zona de valor paisatgístic i ecològic. Aquesta zona
està regulada als articles 182 al 193 de la Normativa urbanística, mentre que la regulació genèrica
dels usos i construccions en sòl no urbanitzable està continguda als articles 194 al 204 de la
mateixa normativa. Entre els
les construccions afectes a aquests usos.
10. El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) va ser aprovat per acord del Govern de la
Generalitat de data 12 de gener de 2010, i es va publicar al DOGC núm. 5559, de data 3 de febrer

categoria, s
desenvolupa aquests conceptes, i regula les condicions dels usos, activitats i edificacions aptes en
aquest sòl.
11.

-roig del Camp va

competències sectorials, entre altres punts.
12. En data 24 de febrer de 2015, el promotor del pla especial, Ferran Pellicer Roca, ha presentat al
-roig del Camp (Núm. Reg. 2015/2112) la documentació
especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable de
regulació i ordenació de les activitats agrícoles i de les edificacions de la parcel·la 15 del polígon
51 del Terme municipal de Mont-roig del Camp de del Càmping.
13.

uitecte Rafel Bertran i Ferrús. A més a més de la
Urbanística, diversos annexos (fitxa cadastral, notes registrals, DUN 2013, diversos acords i

informes municipals,
ació

14.

rovisional en data 26 de febrer de
2015. El seu informe conclou el següent:

1. La documentació presentada es considera correcta, pel fet que justifica suficientment la
al
de Mont-roig del Camp.
2.
tal i com es descriu a continuació:
- Direcció General de Comerç: Cal afegir la referència al Decret Llei 1/2009, de 22 de

-

ó i Avaluació Ambiental de Tarragona: Estableix que el projecte
que es recullen en el red
Normativa del PEU, principalment.

-

-se excavacions
o moviments de terres i aparegués qualsevol resta paleontològica caldrà atenir-se a la
de la Normativa del PEU.

mobilitat generada relatiu a
de Tarragona. La documentació del Text refós inclou com a annex aquest Estudi de
de la Normativa del PEU.
iduals caldrà
la Normativa del PEU0.
la especial, que reculli les necessitats
dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana; qüestiona la condició
o allotjament de

destinat únicament i exclusivament a conreu agrícola, de pla
normativa del POUM relativa al Sòl No Urbanitzable; les referències a la Llei 5/2003 no
tal·lacions destinades a explotacions agrícoles i
finalment pel que fa als tràmits nec
TRLUC i al RLUC.
3. Ateses les característiques de les observacions incloses en aquestes conclusions, informo
regulació i ordenació de les activitats agrícoles i de les edificacions de la parcel·la 15 del
polígon 51 del Terme municipal de Mont-roig del Camp, promogut per Ferran Pellicer
Roca.
4. Aquest informe es refereix únicament als aspectes urbanístics del Pla especial. Els
Mont-roig del Camp de forma específica.
15.
febrer de 2015.
16. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 5 de març de 2015.
Fonaments de dret
1.
articles 67 i 68 els Plans parcials urbanístics, i de forma específica els que tenen per objectiu la
implantac

2.
urbanístics.
3.

L
ajuntaments,

4.

adora de bases de règim local estableix que la
correspon al ple municipal.

-AM; FIC; PP; VX+ i Eduard
Planes, regidor no adscrit), 1 abtenció (grup municipal: AME-AM, Ferran Pellicer) i 5 vots en contra
(grups municipals: PSC-PM i CIU) acorda:

1.

Aprovar provisionalment el projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable de
regulació i ordenació de les activitats agrícoles i de les edificacions a la parcel·la 15 del polígon
51.

2.

Trametre el Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable de regulació i ordenació de les
activitats agrícoles i de les edificacions a la parcel·la 15 del polígon 51 a la Comissió Territorial

3.
TRLU.

12. 2015/601 Aprovació provisional, si escau, del projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No
Urbanitzable de l'àmbit del càmping La Torre del Sol

Secretària:
La Torre del Sol. En aquest cas la
SL, que
és el promotor,
favorablement, i només cal tenir en compte que aquesta propietat està formada per cinc finques que
corresponen a quatre titulars, i la normativa del POUM pel Pla especial de càmpings indica que

Sr. Alcalde:
favor. Quedaria el punt aprovat. Perdó, perdó.
Sr. Aragonès: Nosaltres ens abstenim perquè és idèntic a la mateixa figura, el Pla especial de la Torre
ballava, discoteques, etc. Aquí fem un espectacle per quatre calçots, però allí baix les calces a dojo.
Sr. Morancho:
normal, estan... és que clar, vol que li parli de quan era vostè Alcalde, el que va fer amb els
càmpings?, clar, és que no va fer res. Clar, i em diu a mi perquè nosaltres vam intentar regularitzar un
tema obligant-los a fer plans especials, però és que quan vostè era Alcalde no hi havia ni activitat ni
res. Clar, és que...

:
Expedient núm.:
Tràmit:

del càmping La Torre del Sol
37/2008 PG
Aprovació provisional

Fets
1. El Sr. Manel Vilajo
-roig del Camp (Núm. Reg. 2013/7237, de data 25 de
bit del

roig del Camp. Amb posterioritat, en data 10 de juliol de 2013, es va aportar nova documentació.
2.

La Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2013

acordar sotmetre
sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, entre altres
punts.
3.

En data 26 de febrer de 2015, el Sr. Manel Vilajosana Ferrándiz,
-roig del Camp (Núm. Reg.
Sol.

4.

La documentació aportada està formada pel propi Pla especial, que consta de Memòria
,
i diversos documents addicionals, corresponents a la documentació acreditativa de la propietat,
ecció del Càmping la Torre del Sol, i altres

5.
del Sol, situat a la zona central del litoral del municipi de Mont-roig del Camp, i per tant a tocar
de la costa; es troba delimitat per les instal·lacions del Càmping Mont-roig al sud-oest, la
carretera N340 al nord-oest (en el punt quilomètric PK 1136, diverses finques de propietat aliena
al nord-est, i la línia de costa al sud-est, entre les fites M75 i M80 de la delimitació de la zona de
domini públic marítimo226.382,25 m2, dels quals 7.448,76 m2 corresponen a cessions per a sistemes públics, i 218.933,49

6.
re com a
Indivisibles, però no especifica que el Pla especial estigui format per una única finca. Per tant
En el document que es presenta per a la seva aprovació

7.
el

8.

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment en data 17 de juliol de 2013 el projecte de pla

per a la seva aprovació provisional.
9.

de
2015.

10.
febrer de 2015.
11. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 5 de març de 2015.
Fonaments de dret
1.
poden aprovar plans especials urbanístics, entre altres causes, per a la implantac
autocaravanes i remolcs tenda.
2.
urbanístics.
3.
ajuntaments,
4.

guladora de bases de règim local estableix que la
correspon al ple municipal.

5.

Llei

ordenació i les condicions

6.
adació i la fragmentació

7.

edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la qualitat
del paisatge.
Els articles 92 i següents del RLU regulen els plans especials urbanístics.
els plans especials que tenen per objecte la implantació dels usos, activitats i construccions
admesos en sòl no urbanitzable els correspon establir les determinacions necessàries per regular

esmentat.
8.

M de Mont-roig del Camp, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
caravaning,
que consisteix

indica-

amb serveis sanitaris. Indica que únicament es permeten les edificacions necessàries per a la
prestació de serveis comuns i aquelles altres admeses per la normativa sectorial vigent.

administratiu, hoteler, de restauració, rec
assistencial, esportiu, cultural,.
9.

-

sòl no urbanitzable. Aquest article indica el següent:

1. Aquest ús requereix la tramitació i aprovació d'un Pla Especial, que tindrà per
objecte ordenar l'àmbit. El Pla determinarà aquest àmbit com a finca indivisible.
2. El Pla especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar dels
serveis adequats al càmping, que abastaran almenys, els accessos; la captació,
seva depuració i abocament; la connexió, transformació i xarxa de distribució
llumenat.
3. La regulació del càmping i caravàning es regirà, a més, pel que disposi la normativa
sectorial vigent sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments
ció dels
establiments dedicats a la pràctica del càmping i les disposicions que el desenvolupin.
4. Queda prohibida la lliure acampada.
-AM; PP; VX+; Eduard Planes,
regidor no adscrit, PSC-PM i CIU) i 2 abstencions (grup municipal: FIC) acorda:
1.
del càmping La Torre del Sol, presentat i promogut per Moorea SL.
2.

Trametre el Pla Especial Urbanísti

3.
TRLU.

13. 2015/656 Moció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya al Ple de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les
obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre.
Secretària: El
de Catalunya per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per les entitats
suposa que totes les entitats i associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de
2015. El grup municipal proposa mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes
car aquesta llei i demanar al
senvolupar
un nou marc fiscal.

Sr. Alcalde: Volen fer algun comentari ja que presenten la moció? Algun comentari? Doncs passaríem
a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra.

BOE el passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i associacions sense ànim de lucre
hauran de presentar la declaració de l'impost de societats sense cap excepció a partir de l'any 2016,
en relació a l'exercici comptable 2015.
En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals, associacions cíviques i clubs
esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, i sigui quin sigui el seu volum i
feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits següents: Que els seus ingressos no
superessin els 100.000 euros anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els
2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a
retenció.
és satisfactòria tota iniciativa nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la transparència financera i comptable
de qualsevol entitat i associació, sempre i quan, però, la nova llei vetlli -i en cap cas suposi- una
complicació administrativa i burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats
-la gran majoria amb pocs recursos humans i financers-, les quals principalment, es troben dirigides i
gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat social.
Certament, la desaparició d'aquests supòsits d'exempció que esmentàvem, -tot i que no han de
suposar una nova càrrega tributària- poden dificultar
inistratiu
explícit- el funcionament mateix de les associacions.
Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu
el seu arrelament dins la
vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un gran nombre de ciutadans i
ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic,
social, cultural, i esportiu.
E
-AM; FIC; VX+, Eduard Planes,
regidor no adscrit, PSC-PM i CIU) i 2 vots en contra (grup municipal: PP) acorda:
1.

2.

Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i associacions del municipi
que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb
una societat mercantil.
Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes les entitats
sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i sostenibilitat dels
seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran tasca voluntària i
participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans.

3.
totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència financera i comptable

4.

administratiu que capaciti la gestió d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i
financers.
Instar al Govern espanyol a modif
simplificar sense menystenir la transparència- les obligacions tributàries de les associacions i
vigor de la nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament de la iniciativa social.

5.

6.

a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es reconegui el valor de la
forma jurídica d'associació com eina de cohesió social, integradora i de saludable autogestió de
la ciutadania, activa, compromesa i participativa.
ues, als grups
parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i al Parlament de
Catalunya, així com a les Federacions i plataformes contràries a la Llei 27/2014 i a totes les
associacions i entitats del municipi.

14. 2015/658 Moció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya al Ple de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, per a reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el
manteniment del servei públic de les escoles bressols municipals.
Secretària: E
Socialistes de Catalunya per reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del
servei públic de les escoles bressol municipals. Bé, continuo. En aquest cas el projecte dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya el 2015 no contempla cap partida destinada al
als 3 anys de Catalunya, regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment
de les escoles bressol municipals, la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels

demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida pressupostària finalista pel
1.800 EUR per plaça, funcionament i any; i reclama el restabliment dels pertinents convenis de
garantia del compliment del compromís de pagament; i que també es restableixi la convocatòria de
beques.
Sr. Alcalde: Volen afegir cap comentari? No? Sí, endavant.
Sr. Chamizo: Sí, només un petit comentari. Ja vam aprovar a favor una moció reclamant a la
Generalitat el pagament de tot el deute que té amb aquest Ajuntament. Pensem que si aquesta
reclamació va a favor q
Sr. Alcalde:

El Grup Municipal Socialista EXPOSA:
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel Govern i presentat
al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al finançament de les
escoles bressol municipals.
a el desenvolupen
dues lleis aprovades pel Parlament: la
i la Llei 12/2009 de 10
, en els quals es regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el
sosteniment de les escoles bressol municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció

través de la Llei 5/ 20
places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamava aquesta oferta pública. La contribució
dels ajuntaments va ser fonamental per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre
de noves places.
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, són 546 els
ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les famílies més de 57.000
places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa educativa tan cabdal per al desenvolupament

És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la
coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa educativa. Per
ans de les
inacció sobre una de les seves competències directes.
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de les escoles
bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlam
Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per
s econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002
(1.400.t/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011.

reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-

-13) la qual cosa ha generat

provincial) i el trasllat exclusiu del finançament al món local.
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos aprovats pel
Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una partida finalista destinada a
supost 2012 es va aprovar amb una partida de

El P
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb competència plena en
seva responsabilitat institucional.
SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida pressupostària
municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 1.600.plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho progressivament fins als 1.800.plaça/funcionament/any.

TERCER.que estip
clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament, per garantir la prestació del

QUART.- S

CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les
despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon a la Generalitat,

SISÈ.per aquests centres
SETÈ.grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del país, les associacions
educatives i AMPA del municipi.

15. Precs i preguntes
Sr. Alcalde: Passaríem a Precs i preguntes.
Sr. Chamizo:
i que els semblava a la gent que es preguntava
definitius i podíem tindre accés a aquesta enquesta.
Sr. Alcalde:
evidentment hi podran accedir. Algun comentari?
Sr. Morancho:
netejada una mica, o abans de la neteja? És broma.
Sr. Alcalde: Escolti, jo... Un cop estigui entrada a registre, vostès hi tindran accés. Alguna pregunta
més? Doncs donaríem per aixecat el Ple. Moltes gràcies.

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

Mar Amorós Mas
Secretària per delegació

Ferran Pellicer Roca
Alcalde

