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:

2021/5 (Legislatura 2019-2023)
Extraordinària i urgent (Atesa la situació de prórroga
pressupostària procedeix aprovar el pressupost municipal de
l'exercici 2021 conforme al que es disposa en el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals).
19 de febrer de 2021
22 de febrer de 2021
09:36 h. – 10:51 h.
Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL)

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP
Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP

Vicente Pérez Mula, regidor IMM

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts
Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts
Quique Moreno Herrero, regidor Junts
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+ (s’incorpora en el minut 06:03 del punt 2 de l’ordre del
dia)
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs

Aránzazu Sorlí Pons, Secretària

Anna Cartañà Beltran, Serveis Econòmics
S’ha excusat d’assistir-hi:

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
1. Apreciació de la urgència.
El senyor Alcalde explica la urgència de la celebració del Ple que és aprovada per unanimitat
dels membres presents.

Intervenció del senyor Alcalde i votació de la urgència
2. Plantejament per l’Alcaldia de la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació
del Pressupost 2021.
El regidor Ferran Pellicer s’incorpora en el minut 06:03
La Secretària explica el procediment jurídic.
El senyor Alcalde dona la paraula a tots els grups municipals.

Identificació de l’expedient:

Aprovar la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació
del Pressupost General de l’exercici 2021

Número d’expedient:

9927/2021- Serveis Econòmics/Hisenda/Intervenció

Tràmit:

Ple

Fets
1. En data 13 de gener de 2021, l’Alcalde va incoar la confecció del Pressupost General de
l’Entitat Local per l’exercici 2021.
2. En data 10 de febrer de 2021, en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, l’acord no va
obtenir la majoria necessària per quedar aprovat, segons consta a l’expedient PLE/2021/4.
3. En data 19 de febrer de 2021, mitjançant Decret D’Alcaldia número 2020- 0316, s’insta
plantejar davant el ple de la corporació la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del
pressupost 2021.

4. Vist l’informe de la Secretària General de data 19 de febrer de 2021 en relació al
plantejament de la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del Pressupost 2021.
5. El Pressupost General de l’Ajuntament de Mont-roig, el qual s’ha elaborat coordinadament
amb totes les entitats que la formen, està integrat pel pressupost de la pròpia entitat local i
pel de les Entitats Públiques Empresarials Locals Nostraigua i Nostreserveis.
6. Emesos els informes de l’Interventor de l’Ajuntament pertinents, els quals figuren a
l’expedient.
7. Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al RDL 2/2004, de
març, el qual aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la
documentació de la qual s’adjunta en l’expedient.
8. Atesa la tramitació de l’expedient de confecció i aprovació dels pressupostos, de conformitat
amb els articles 162 a 171 del RD 2/2004, 5 de març, Text Refós de la Reguladora de les
Hisendes Locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Fonaments de dret
1. L’art. 197 bis de la LOREG determina que l’Alcalde podrà plantejar al Ple una qüestió
de confiança vinculada a l’aprovació o modificació, d’entre altres assumptes, els
pressupostos anuals.
2. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la tramitació per a l’aprovació de l’expedient
d’aprovació del Pressupost.
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a la competència
del Ple per a l’aprovació de l’expedient del Pressupost per L’exercici.
4. Art. 3 i següents La Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF); la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es
modifica la LOEPSF i la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic.
5. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
6. Arts. 2 a 23 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
7. Bases d’execució del Pressupost municipal.
8. Ordres Ministerials del HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les noves
instruccions de comptabilitat de les entitats locals
9. Text consolidat de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals

10.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

11.
Segona versió de la Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article
12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals, de la IGAE.

El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; Elvira
Montagud (AMM-VX+) i 8 vots en contra (grups municipals: ERC-MÉS; Junts i
Ferran Pellicer (AMM-VX+) I C’s), acorda:

1.

Aprovar la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost 2021.

En el cas de què s’aprovi la qüestió de confiança s’entendrà a la vegada aprovat inicialment el
Pressupost General de l’Ajuntament Mont-roig del Camp per l’exercici 2021, integrat pel
pressupost de la pròpia entitat local, pels de les Entitats Públiques Empresarials Locals
Nostraigua i Nostreserveis. En cas contrari i sempre que en el termini de 30 dies, no es
presenti una moció de censura amb candidat alternatiu a Alcalde o si aquesta no prospera,
s’entendrà atorgada la confiança i aprovació inicial del Pressupost de l’exercici 2021.

Es detalla a continuació un resum a nivell de capítols del Pressupost de L’Ajuntament.

Pressupost despeses i ingressos exercici 2021. Resum per capítol

Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8

Descripció
PERSONAL
DESPESES CORRENTS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS

Pressupost 2021

6.625.237,51
8.166.570,97
98.565,85
4.619.151,97
7.274.805,00
1.177.747,36
20.000,00

9

PASSIUS FINANCERS
Total

Capítol

Descripció

2.070.386,95
30.052.465,61

Pressupost 2021

1
2

IMPOSTOS DIRECTES

3

TAXES , PREUS PÚBLICS I D'ALTRES INGRESSOS

4.065.031,14

4
5
6
7
8
9

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

4.555.289,52
189.060,72

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS DE CAPITAL

0,00
2.499.041,82

ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

32.088,33
5.891.010,54

IMPOSTOS INDIRECTES

Total

12.515.935,91
305.007,63

30.052.465,61

El Pressupost General de l’Entitat conté els pressupostos de:

1.- Entitat Pública Empresarial Local Nostreserveis.
2.- Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.

1.- Pressupost de l’entitat pública empresarial local Nostraigua 2021:

TOTAL PRESSUPOST EPE NOSTRAIGUA

PRESSUPOST
2021

INGRESSOS
700. Ingressos tapes i comptadors aigua potable

EXERCICI
2021
9.200,00

703. Ingressos taxes primera connexió clavegueram

1.670,00

705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament

50.000,00

705. Ingressos proveïment aigua potable

1.856.524,00

705. Ingressos altes aigua potable

24.202,00

705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers aigua potable

23.531,00

705. Ingressos altres conceptes aigua potable
705. Ingressos servei de clavegueram

8.426,00
715.165,00

705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers clavegueram

11.948,00

705. Ingressos manteniment sanejament en alta (Ajuntament / ACA)

509.563,00

705. Ingressos reposició i millores sanejament en alta (Ajuntament / ACA)

130.000,00

705. Ingressos projecte inversions sanejament en alta (Ajuntament / ACA)

68.000,00

759. Ingressos cànon aigua

34.165,00

769. Ingressos financers

35.414,00

TOTAL INGRESSOS

DESPESES
A2. APROVISIONAMENTS

3.486.808,00
EXERCICI
2021
1.073.758,00

600. Compres de mercaderies

160.709,00

601. Compres de matèries primeres

454.431,00

607. Treballs altres empreses

444.618,00

A3. DESPESES DE PERSONAL

1.375.409,00

640. Sous i salaris

1.002.300,00

641. Indemnitzacions
642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa
649. Altres despeses socials
A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
621. Arrendaments i cànons
622. Reparació i conservació
623. Serveis professionals independents
623. Serveis recaptació de tributs
624. Transports

326.952,00
46.157,00
1.021.641,00
20.000,00
22.255,00
112.359,00
15.000,00
1.995,00

625. Primes d'assegurança

15.345,00

626. Serveis bancaris i similars

18.790,00

627. Publicitat, propaganda i activitats de foment
628. Subministraments
629. Altres serveis (Correus…)

20.000,00
277.784,00
89.521,00

631. Publicacions BOPT i similars

2.596,00

631. Cànon aigua subministradores

67.273,00

631. Cànon servei Ajuntament

103.228,00

678. Despeses excepcionals

1.000,00

680-682. Amortitzacions

218.495,00

694. Pèrdues per deteriorament de crèdits

50.000,00

A7. DESPESES FINANCERES I INTERESSOS

16.000,00

662. Interessos de deutes

15.000,00

669. Altres despeses financeres

1.000,00

TOTAL DESPESES

3.486.808,00

2.Pressupost de l’entitat pública empresarial local Nostreserveis pel 2021:

TOTAL PRESSUPOST EPE NOSTRESERVEIS
PRESSUPOST 2021
2021
TOTAL INGRESSOS

5.483.600,85

INGRESSOS

5.483.600,85

705. Prestació de serveis

349.250,00

740. Subvenció a l'explotació

3.959.103,49

130. Subvenció de capital

1.175.247,36

TOTAL DESPESES

5.483.600,85

A2. APROVISIONAMENTS

409.036,33

60O. Compres mercaderies

141.556,64

600, Compres material neteja
602 Eines
607. Treballs altres empreses

22.809,89
4.000,00
240.669,80

A3. DESPESES DE PERSONAL

3.618.307,68

640. Sous i salaris

2.584.526,42

641. Indemnitzacions (acomiadaments)

0,00

642. Seguretat Social càrrec empresa

897.488,72

649 retribucions en espècie (Adeslas)

91.292,54

649. Altres despeses socials

45.000,00

A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

280.109,48

621. Lloguers

1.800,00

622. Reparació i conservació

116.309,48

623. Serveis professionals

50.000,00

624. Transports

0,00

625. Primes d'assegurances

10.000,00

627. Publicitat

1.500,00

628. Subministraments

74.500,00

629. Altres despeses varies

23.000,00

631. Altres tributs

3.000,00

682. Dotació amortitzacions

0,00

A7. DESPESES FINANCERES

900,00

662 interessos per deutes

0,00

6691. altres despeses bancàries

900,00

668. Despeses extraordinàries

0,00

2 - INVERSIONS

1.175.247,36

2.

Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per l’exercici 2021.

3.

Aprovar el perímetre de Consolidació de l’Ajuntament:

a)

NOSTRESERVEIS.
mercat, CONSOLIDA

Entitat

Pública

Empresarial

Local,

de

no

b)

NOSTRAIGUA. Entitat Pública Empresarial del cicle complert de l’aigua de
mercat, NO CONSOLIDA

4. Sotmetre l’aprovació a informació pública mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’anuncis durant el termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran presentar reclamacions.
5. L’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004, 5 de març, text refós reguladora de les
hisendes locals.

En aquest punt es produeix debat.
En punt s’aprova amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; Elvira Montagud (AMMVX+) i 8 vots en contra (grups municipals: ERC-MÉS; Junts i Ferran Pellicer (AMM-VX+) i C’s).
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç.

Debat i votació del punt nº 2 de l'ordre del dia

3. Recursos Humans. Expedient 11049/2021. Aprovació de la plantilla de
personal i la modificació puntual de la relació de llocs de treball corresponent
a l’any 2021.
Durant el transcurs del debat i la votació d’aquest punt, en algun moment, la imatge del regidor
Ferran Pellicer no es visualitza, encara que roman connectat a la videoconferència.
Identificació de l’expedient
Expedient número
Tràmit:

Aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs
de treball corresponent a l’any 2021
Serveis interns / Secretaria General / RRHH / spg / 11049
/ 2021
Proposta

Fets
1. S’ha elaborat la plantilla del personal de la corporació, en compliment del que disposen el
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. L’objecte de la plantilla és d’aplicació als cossos, escales, subescales, classes i categories
de les places en què s’integren els funcionaris i al personal laboral i l’eventual de la
corporació, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el
nombre de les que es trobin vacants i el grup a que pertanyin, d’acord amb la titulació
exigida per al seu ingrés.
3. La modificació de la relació de llocs de treball s’incorpora una plaça d’Assessor/a de l’Àrea
del Territori, com a personal eventual.
4. El Ple de la Corporació ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què
aprova el pressupost.
5. 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.
6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió Interna, Govern Obert i
Hisenda de data 3 de febrer de 2021.

Fonaments de dret
1. Article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic els preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
2. Article 22.2.i i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
3. Article 126 del Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós del Règim
Local.
4. Article 283 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.
5. Llei 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Vacants

Amortitz.

Secretaria

-

Secretari

A1

1

-

-

Intervenció-Tresoreria

-

Interventor

A1

1

1

-

-

Tresorer

A1

1

1

-

A1

5

3

-

-

C1

25

23

-

SUBESCALA

HABILITACIÓ
DE CARÀCTER
NACIONAL

CLASSE

CATEGORIA

Superior
Administrativa

-

Auxiliar

-

-

C2

28

6

21

Subaltern

-

-

AP

2

1

-

Observa.

Places

SCALA

Grup

El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; Elvira
Montagud (AMM-VX+) i 8 vots en contra (grups municipals: ERC-MÉS; Junts,
Ferran Pellicer (AMM-VX+) I C’s), acorda:

FHN en acumulació

21 places torn restringit promoció
interna
21 places d’auxiliar administratiu
s’amortitzaran quan es cobreixi
definitivament les places de nivell
superior pel torn de promoció interna.

ADMINISTRACI
Ó GENERAL

ADMINISTRACI
Ó
ESPECIAL

superior

superior

llicenciat

A1

4

3

-

Tècnica

diplomada

Tècnics de grau mig

A2

9

4

-

Serveis Especials

Comeses
especials

Tècnics especialistes

C1

8

3

-

Policia local

Sots-inspector

C1

1

-

Sergent

C1

1

1

-

caporal

C2

6

-

1

agent

C2

20

-

-

1 plaça de caporal s’amortitzarà quan
promocioni a sergent

1. Aprovar la plantilla del personal al servei de la corporació que compren tots els llocs de
treball reservats als funcionaris de carrera, al personal eventual i al personal laboral:
PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL ANY 2020
Personal Funcionari

Denominació de la plaça
Bibliotecari

Grup

Places

Vacants

Amortitz.

Personal laboral de caràcter fix

A2

1

1

-

Encarregat de biblioteca

C1

1

-

-

Encarregat del cadastre

C1

1

-

-

Auxiliars administratius

C2

2

2

-

Zelador edificis municipals

AP

3

1

-

Denominació de la plaça
Assessor/a General

Grup

Places

Vacants

Amortitz.

1. Personal eventual

A1

1

-

-

Assessor/a de l’Àrea del Territori

A1

1

1

-

2. Personal laboral adscrit de l’empresa municipal:
Categoria Professional
1 Coordinador Joventut
2 Dinamitzador Joventut
1 Monitor
2 Administratiu
5 Auxiliar Turisme
1 Tècnic Responsable Turisme
4 Auxiliar Administratiu
1 Vigilant

1 Conserge
1 Netejador
2 Auxiliar de la Llar
1 Agent notificador

Total funcionaris: 90
Total laboral: 8
Total personal eventual: 2
Total personal adscrit de les empreses municipals: 22

2. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball incorporant un càrrec de personal
eventual com a Assessor/a de l’Àrea del Territori tal hi com figura a l’Annex I.
3.Aprovar les retribucions brutes anuals dels càrrecs eventuals segons estableix l’article 104 de
la Llei 7/1985, 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local:

Plaça

Retribucions brutes anuals

Assessor/a de l’Àrea del Territori

50.000.-€

4.Aprovar les funcions generals i específiques de l’Assessor/a de l’Àrea del Territori:
Les funcions generals:
-Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva especialitat per tal de facilitar la presa
de decisió en la implantació i desenvolupament de noves polítiques i accions del seu àmbit.
-Elaborar estudis i propostes de millora de les accions i serveis propis del seu àmbit.
-Promoure, difondre i potenciar les actuacions derivades de la gestió política i tècnica que
realitza l'àmbit en el que es troba adscrit.
-Recercar, recopilar i avaluar la informació necessària per a la preparació de sessions,
reunions, informes i propostes d'actuació en aquells assumptes en els que sigui requerit.
-Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals i altres institucions i
organismes) i desenvolupar xarxes de contactes per dur a terme les seves tasques; així com
coordinar-se i col·laborar amb altres unitats i serveis de la Corporació, i participar en aquelles
comissions i altres òrgans que li siguin assignats.
Funcions específiques:
-Assessorar als regidors de la seva àrea i a l'Alcalde en matèria de la seva especialitat.

-Emetre informes i elaborar estudis que facilitin la presa de decisions respecte a les polítiques
que es desenvolupin en la seva àrea.
-Donar suport tècnic als organismes i ens participats propis de l'àmbit de la seva especialitat en
els que l'Alcalde actua en representació de la Corporació.
-Altres funcions que, per disposicions de l'Alcaldia o normatives vigents, li siguin atribuïdes.
5.Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut
aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord
d'aprovació inicial.
6.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.

Expedient: 11049/2021.
Procediment: Modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
Orgànic

Denominació lloc

Tipus Règim

Prov

Grup Nº CD

CD

CE

ESCALA

SUBESCALA

-

-

Formació requerida

Observacions

Govern Obert
Assessor àrea del Territori E

E

Nom.eventual A1

R : Règim
F Funcionari
L Laboral
E Eventual
D Directiu
GR : Grup Professional
Esc. Escala
HE Habilitació Estatal
AG Administració General
AE Administració Especial
P Provisió interna
AD Adscripció directa per procés selectiu.
PI Promoció Interna
NI Nova incorporació, a determinar (concurs o AD)
N nomenament personal eventual
C Concurs de mèrits
LL Lliure designació

En aquest punt es produeix debat.

24

7.659,48

25.000,00

Titol de grau o /llicenciat Continuada - Especial

El punt s’aprova amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; Elvira Montagud (AMM-VX+)
i 8 vots en contra (grups municipals: ERC-MÉS; Junts i Ferran Pellicer (AMM-VX+) I C’s).
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç.

Debat i votació del punt nº 3 de l'ordre del dia

4. Alcaldia. Expedient 1827/2021. Dació de compte del decret número 2021/315
de delegacions de funcions a regidors.

Es dóna compte del decret número 315/2021 que és com segueix:
Expedient: 1827/2021.
Procediment: Delegacions de funcions a regidors.

DECRET

Fets
1.En data 20/06/2019 es dicta per l’Alcaldia-Presidència Decret pel qual s’estableix el règim de
dedicacions dels càrrecs electes de la Corporació.
2. Considerant que han transcorregut quasi dos anys des de la constitució de la Corporació
Municipal i vista la voluntat de reorganització d’aquest règim de dedicacions.

Fonaments de dret
1. Article 56 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 (TRLMRLC).
Articles 43 ss del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre (ROF).

A la vista de les consideracions anteriors, i en ús de les atribucions que em confereix la
legislació vigent, RESOLC:

Primer.- Modificar el règim de delegacions establert en el Decret nº 2019-1558, de data
18/06/2019, amb el següent detall:
1. Efectuar a favor de la Regidora Francisca Ortiz Sánchez una delegació especial d’atribucions
que comporta direcció interna i gestió dels següents serveis:
- Gent Gran

- Acció Social
- Pla de Barris

2. Efectuar a favor de la Regidora Elvira Montagud Pérez:
2.1 Una delegació especial d’atribucions que comporta la direcció interna i gestió del següent
servei:
- Educació.
2.2 Una delegació especial d’atribucions relativa a la coordinació transversal i gestió de les
qüestions que afectin a:
- Les diferents Urbanitzacions del municipi.

Segon.- Notificar aquesta Resolució a les interessades.
Tercer.- Donar compte al Ple de la present Resolució en la primera sessió que se celebri.
Quart.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona, sens
perjudici de que sigui efectiva a partir de l’endemà que sigui dictada.

En aquest punt es produeix debat
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:

Debat sobre el punt nº 4 de l'ordre del dia

5. Alcaldia. Expedient 1829/2021. Dació de compte del decret número 2021/317
de modificació del règim de dedicacions dels càrrecs electes.

Es dóna compte del decret número 317/2021 que és com segueix:
Expedient: 1829/2021.
Procediment: Dedicacions càrrecs electes.

DECRET

Fets
1.En data 18/06/2019 es dicta per l’Alcaldia-Presidència Decret pel qual s’estableixen les
dedicacions dels càrrecs electes.

2.En data 26/06/2019 s’adopta acord plenari pel qual s’aprova el règim retributiu dels càrrecs
electes.
2. Considerant que han transcorregut quasi dos anys des de la constitució de la Corporació
Municipal i vista la voluntat de modificació d’aquest règim de dedicacions.

Fonaments de dret
1. Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, segons el
qual:
«...2. Els membres de les Corporacions locals que exerceixin els seus càrrecs amb dedicació
parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de
dedicació efectiva a aquestes, i en aquest cas seran igualment donats d'alta en el Règim
General de la Seguretat Social en tal concepte, assumint les Corporacions les quotes
empresarials que correspongui, exceptuant el que està disposat en l'article anterior. Aquestes
retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixin, en el seu cas, en les Lleis de
Pressupostos Generals de l'Estat...»

A la vista de les consideracions anteriors, i en ús de les atribucions que em confereix la
legislació vigent, RESOLC:

Primer.- Modificar el punt segon del Decret 2019-1956, de data 20/06/2019, relatiu al règim de
dedicacions parcials dels càrrecs electes, amb el següent detall:
Nom i cognoms
Yolanda Pérez Díaz
Vicente Pérez Mula
Maria del Remei Benach Font
Francisca Ortiz Sánchez
Cristina Llorens Pardo
Enrique López González
Ángel Redondo Ruizaguirre
Elvira Montagud Pérez

Percentatge de dedicació
91%
81%
81%
81%
81%
91%
81%
81%

Hores de dedicació mensual
145
130
130
130
130
145
130
130

L’aprovació del nou règim de dedicació de la regidora Elvira Montagud Pérez comportarà la
realització dels ajustos necessaris en el Pressupost 2021 per tal de poder-la fer efectiva,
d’acord amb el règim de retribucions aprovat pel Ple, en data 26/06/2019.

Segon.- Donar compte al Ple de la present Resolució en la primera sessió que se celebri.
Tercer.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona, i en el
taulell d’edictes de la Corporació.

En aquest punt es produeix debat
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:

Debat sobre el punt nº 5 de l'ordre del dia

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde
22 de febrer de 2021

Aránzazu Sorlí Pons
Secretària

