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:

2020/05 (Legislatura 2019-2023)
Extraordinària i urgent
15 d’abril de 2020
16 d’abril de 2020
12:30 h. – 13:30 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
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs

Aránzazu Sorlí Pons, Secretària
Josep Jaume Mateu Bea, Interventor
S’ha excusat d’assistir-hi:
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM

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:
El senyor Alcalde dona inici al ple extraordinari i urgent, i abans de tractar els punts,
demana un minut de silenci en memòria de les víctimes del COVID-19, i com a mostra de
suport i condol als afectats deixat.
El contingut d’aquesta intervenció es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del senyor Alcalde demanant un minut de silenci.

Transcorregut el minut de silenci, pren la paraula el senyor Alcalde i justifica la urgència
per a celebrar el ple extraordinari i urgent. Es justifica per la necessitat de continuar amb la
tramitació dels expedients relatius als assumptes inclosos a l’ordre del dia, doncs és necessària
l’aprovació del pressupost municipal perquè hi ha contractes pendents d’adjudicar sense
consignació pressupostària i, d’altra banda, s’ha d’efectuar la cessió del solar per construir
l’institut de Miami Platja.
S’aprova per unanimitat de tots els membres assistents la urgència de la celebració del ple
extraordinari i urgent
El contingut d’aquesta intervenció es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del senyor Alcalde justificant la urgència.

1. Secretaria. Expedient 3489/2020 i 3464/2020. Proposta d'alcaldia de la constitució,

celebració de sessions i adopció d'acords del Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp a distància, per via telemàtica, durant la vigència de l'estat d'alarma.
Expedient: 3089/2020
Procediment: Mesures derivades del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat
d’Alarma.
Fets
1. Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que ha estat prorrogat en dues
ocasions a data de la present resolució.
2. Considerant que la Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març,
modifica l'art. 46 LBRL afegint-li un nou apartat que preveu expressament la possibilitat de
celebrar telemàticament les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals quan
concorrin situacions excepcionals.
3. Considerant que concorren les condicions jurídiques previstes a l’article 46.3 de la LBRL per
poder celebrar aquestes sessions telemàtiques i que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

disposa, en aquets moments, d’una eina tecnològica que reuneix totes les condicions de
seguretat requerides per a garantir la fe pública electrònica.
4.Considerant que la celebració telemàtica dels òrgans col·legiats de govern contribueix a
garantir el funcionament de les institucions locals.
6. Vistos els Informes del departament d’Informàtica, Noves Tecnologies i de Secretaria, de
dates 13 i 14 d’abril de 2020, en el quals es conclou l’adequació a la legalitat de la celebració
telemàtica de les sessions del òrgans col·legiats, atès que l’eina “Gestiona.comunica” compleix
amb tots els requisits jurídics i tecnològics exigits per la normativa vigent.
Fonaments de Dret
1. Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
2. Article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora dels Bases del Règim Local (LBRL).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1.Declarar la concurrència de l’Estat d’Alarma com situació excepcional que impedeix i dificulta
de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels
òrgans col·legiats de les Entitats Locals.
2.Constituir, celebrar les sessions del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, i adoptar els
seus acords a distància, per via telemàtica, utilitzant l’eina “Gestiona.comunica”, durant la
vigència de l’Estat d’Alarma i, si s’escau, fins que sigui possible i aconsellable la seva
celebració de forma presencial, segons les recomanacions de les autoritats sanitàries.
En aquest punt no es produeix debat.
El contingut d’aquesta intervenció es pot consultar al següent enllaç:
Votació

El punt s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. Hisenda. Expedient 13222/2019. Aprovar, si s'escau, la continuació de l'expedient

d'aprovació del pressupost General de l'exercici 2020

Identificació de l’expedient: Aprovació del pressupost Municipal 2020
Número d’expedient: 13222/2019

Tràmit: Proposta de continuació de tràmit d’instrucció (Exposició publica)

Antecedents
1.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 21 de febrer de 2020, va aprovar
inicialment el pressupost general per a l'any 2020 integrat pel propi de l'Ajuntament i el de les
seves entitats publiques empresarials.
2.
L’expedient del Pressupost General per a l’exercici 2020 i de la plantilla de personal
es van posar a exposició pública a la Intervenció d’aquesta entitat local, de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL i 169 del RDL 2/2004, 5 de
març, TRLRHL, per poder-hi fer reclamacions. Publicant-se l’anunci d’aprovació inicial del
pressupost al Butlletí Oficial de la Província de data 3 de març de 2020 i al taulell d’anuncis
municipal.
3.
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat al BOE núm. 67, de
14 de març de 2020, en la seva Disposició addicional 3ª, determina la suspensió dels terminis
dels procediments administratius de les entitats que formen el sector públic, quedant en
conseqüència, el tràmit d’exposició al públic de l’aprovació del pressupost suspès
transcorreguts 8 dies hàbils des de la seva publicació inicial.
4.
El Reial Decret 465/2020, de 17 de març modifica el redactat de la Disposició
addicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març, permetent, en l’apartat 4, l’acord motivat
de continuació del procediments indispensables per la protecció de l’interès general.

“4. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor
d'aquest Reial decret, les entitats de sector públic poden acordar motivadament la
continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions
estretament vinculades als fets justificatius de l'estat de alarma, o que siguin
indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels
serveis.”

Fets
1. Vist que el pressupost municipal és la principal eina de gestió de l’Ajuntament i vista la
necessitat de disposar d’aquesta eina, per tal de dur a terme les despeses contemplades al
pressupost, així com una gestió econòmica adequada a la situació d’emergència provocada per
l’estat d’alarma provocat pel Covid-19, aquesta corporació considera l’aprovació del pressupost
un tràmit essencial per a protegir l’interès general, tant per dur a terme accions directament
vinculades amb l’estat d’alarma com pel correcte funcionament dels serveis que l’Ajuntament
presta.

2. Vist que per aprovar el pressupost, l’òrgan competent ha d’adoptar un acord per a continuar
el procediment, i per tant la continuació de terminis d’exposició pública.
3. Vist que és possible donar accés a l’expedient del pressupost del 2020 en seu electrònica i
substituir així la consulta de l’expedient en dependències municipals per la consulta electrònica
a les persones que ho sol·licitin a través de mitjans electrònics a la seu electrònica de Mont-roig
del Camp, en aplicació del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i tal com es preveu a
l’article 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, relatiu al tràmit d’informació pública.
4. Vist que el Reial Decret 11/2020, en la seva Disposició Final segona, afegeix l’apartat 3
de l’article 46, permetent al Ple la reunió i adopció d’acords de manera telemàtica.
5. Vist que es justifica la urgència, per haver-hi pendents d’adjudicar determinats contractes
sense consignació pressupostària en el pressupost prorrogat vigent i amb consignació prevista
en el pressupost objecte de la proposta i que, són necessaris per a garantir els serveis bàsics
dins el marc de l’estat d’alarma.

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de bases de règim local
2. Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
d’Hisendes Locals.
3. Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
4. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
5. Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID -19.
6. Reial Decret 11/2020, de 31 de març pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; Junts i C’s)
i 4 abstencions (grups municipals: ERC-MÉS-AM i A-VX+) acorda:
1. Aprovar la continuïtat del termini d’exposició pública del pressupost general de l’Ajuntament i
la plantilla de personal per a l’exercici 2020. El nou termini per a presentar reclamacions al
pressupost, serà de 7 dies hàbils des de la publicació d’aquest acord al Butlletí oficial de la

Província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. En cas que no es presentin reclamacions el
pressupost o a la plantilla de personal, es considerarà definitivament aprovat.
2. Habilitar la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a que els interessats
que ho sol·licitin per mitjans electrònics a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, puguin examinar l’expedient i presentar quantes reclamacions creguin pertinents durant
el termini d’exposició pública aprovat en el punt 1 i d’acord amb l’article 170 del Reial Decret
2/2004. De 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
En aquest punt es produeix debat, el contingut del qual es pot consultar al següent enllaç:
Contingut del debat i votació
Es procedeix a les votacions amb el següent resultat: 12 vots a favor (grups municipals: PSCCP; IMM; Junts i C's) i 4 abstencions (grups municipals: ERC-MÉS-AM i AMM-VX+)

3. Secretaria.

Expedient 13068/2019. Proposta d'alcaldia de continuació del
procediment i aixecament de la suspensió del termini d'informació pública de
l'expedient 13068/2019, relatiu a la cessió gratuïta del bé patrimonial destinat a la
construcció de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Miami Platja.

Expedient núm.: 13068/2019
Procediment: Cessió gratuïta de Be Patrimonial per la construcción de l’Institut de Miami
Platja.

Fets

1. En data 8 de gener de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, va adoptar el
següent acord: “Cessió gratuÏta de bé patrimonial, l’objecte últim del qual és la construcció d’un
Institut de Secundària, per part de la Generalitat de Catalunya, al Carrer Sta. Llúcia, núm. 2,
Miami Platja, de Mont-roig del Camp.

2. Les característiques del bé objecte de cessió són les següents:

Ref. Cadastral:
Localització:
Classe:

6631902CF2463S0001AG
C/ Santa Llúcia, nº 2, Miami Platja
Sòl urbà consolidat

Superficie:
Edificabilitat neta:
Ús:
Càrregues o gravàmens:
Qualificació jurídica del bé:
Destinació del bé:

10.000m2
0,6 m2 sostre/ m2 sòl
D1. Equipament educatiu
Cap
Patrimonial
Cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d'un Institut d'Ensenyament Secundari.

3. Realitzats el tràmits previs pertinents que hi consten a l’expedient de referència, en data 13
de març de 2020, es publica al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l’anunci del tràmit
d’informació pública disposant, els interessats, d’un termini de 30 dies hàbils per a formular les
al.legacions que estimin convenients.

4. Mancant 7 dies hàbils per a la finalització d’aquest termini, en data 14 de abril de 2020, es
declara l’Estat d’Alarma pel Reial Decret 463/2020 i, en virtut de la Disposició Addicional
Tercera de la dita norma, queden suspesos els terminis administratatius i, per tant, el còmput
del termini d’informació pública anterior.

5. No obstant l’anterior, la Disposició Addicional Tercera, en el seu apartat quart, preveu la
possibilitat de continuar amb el procediment en el supòsit de que el procediment es
consideri indispensable per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic
dels serveis.
6. Atesa la voluntat de cessió manifestada pels membres del Plenari i la necessitat urgent de
materialitzar aquesta cessió abans de que finalitzi el curs escolar, per tal que la Generalitat de
Catalunya, com administració competent en la matèria, pugui iniciar els tràmits per a executar
les obres que están previstes i així, prestar aquest servei bàsic i d’interés general per al
municipi, concorren els requisits per acordar la continuació del procediment i aixecar la
suspensió dels terminis administratius.
7. Vist que és possible donar accés a l’expedient de cessió gratuïta d’aquest bé patrimonial als
interessats que formulin sol·licitud a través de la seu electrònica municipal, en aplicació del RD
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i tal com es preveu a l’article 83.2 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, relatiu al
tràmit d’informació pública.

Fonaments de dret
I.

Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
II. Article 79.2 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL).
III. Articles 211 ss 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).

IV. Articles 32.1, 32.4 i 36.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques (LPAP).
V. Articles 49 ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals (RPEL).
VI. VI.Articles 109 a 111 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 1372/1986, de 13 de juny (RBEL).

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1. Aprovar la continuïtat del termini d’informació pública de l’expedient nº 13068/2019, relatiu a
la cessió gratuïta, a la Generalitat de Catalunya, del bé patrimonial situat al Carrer Sta. Llúcia,
núm. 2, Miami Platja, de Mont-roig del Camp, amb nº de referència
cadastral 6631902CF2463S0001AG, destinat a la construcción d’un Institut d’Ensenyament
Secundari.

2. El nou termini per a presentar reclamacions al pressupost, serà de 7 dies hàbils des de
l’endemà a la publicació d’aquest acord al Butlletí oficial de la Província de Tarragona.
3. Habilitar la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a que els interessats
que ho sol·licitin puguin examinar l’expedient i formular quantes al·legacions estimin
convenients.
4. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

5. Donar compte d’aquest acord a la primera sessió que celebri la Comissió Informativa de
Gestió Interna i Govern Obert.

En aquest punt no es produeix debat.
El contingut d’aquesta intervenció es pot consultar al següent enllaç:
votació
El punt s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

Acabats els punts inclosos en l’ordre del dia, el senyor Alcalde dona la paraula als
portaveus de tots el grups municipals per tal que puguin fer una intervenció relativa a la
situació d’emergència sanitària ocasionada el COVID-19, sense que procedeixi entrar en
debat.
Les diferents intervencions fan referència a mostres d’agraïment pel comportament exemplar
dels veïns i veïnes del municipi d’avant aquesta conjuntura excepcional que ens ha tocat viure;
als empleats públics municipals, al servei de Policia Local i voluntariat, entre altres, pel treball
que han dut a terme, i d’altra banda, es fa referència a la predisposició a col·laborar en totes les

iniciatives que es puguin dur a terme per tal de pal·liar els efectes negatius del Covid-19 al
municipi.
El contingut d’aquestes intervencions es pot consultar als següents enllaços:
Intervenció del regidor Vicente Pérez Mula grup municipal IMM
Intervenció de la regidora Ibana Pacheco Lelmo grup municipal C's
Intervenció del regidor Ferran Pellicer, grup AMM-VX+.
intervenció de la regidora Irene Aragonès Gràcia grup municipal ERC-MÉS-AM
intervenció del regidor Francisco Chamizo Quesada grup municipal Junts
intervenció del regidor Enrique López Gonzalez grup municipal PSC

Finalitza el Ple amb la intervenció del senyor Alcalde que, a més, dona compte d’algunes de les
mesures que ha pres el govern municipal per afrontar la situació d’emergència sanitària.
intervenció del Sr. Alcalde

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

Fran Morancho López
Alcalde
16 d’abril de 2020

Aránzazu Sorlí Pons
Secretària

