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:

2020/07 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
8 de maig de 2020
13 de maig de 2020
13:00 h. – 14:14 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+
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:
------------

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 11 de març i 16
d’abril de 2020.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció
dels esborranys de les actes de la sessió del Ple de dates 11 de març i 16 d’abril de 2020.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
En aquest punt no es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat. La votació es pot consultar al següent enllaç:
Votació punt nº 1 de l’ordre del dia

2.

Donar compte dels Decrets del número 615 al 1025 de l’any 2020.

La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.
En aquest punt es produeix debat.
La regidora Irene Aragonès (ERC-MÉS) pregunta pel decret 2020/1022 de compra de test
ràpids pel COVID-19 perquè es faran servir i a qui va destinat. El senyor Alcalde explica que
s’han comprat per poder fer un seguiment propi en el cas de què algun treballador/a exposats
ho necessiti.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Debat sobre el punt nº 2 de l’ordre del dia

3. Secretaria. Expedient 3089/2020. Donar compte de les actuacions dutes a
terme per la situació de crisis sanitària generada pel COVID-19
El senyor Alcalde explica que totes les actuacions que s’han dut a terme amb motiu del COVID19 s’han inclòs dins d’un mateix expedient.
En aquest punt no hi ha debat.

El contingut de la intervenció d’Alcaldia es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del Sr.Alcalde sobre el punt nº 3 de l’ordre del dia

4. Intervenció. Expedient 14296/2019. Donar compte, del Decret número 20201007 de l’expedient de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2019

REMISSIÓ AL PLE
Identificació de l’expedient:

Liquidació del pressupost de l’exercici 2019

Número d’expedient:

14296/2020

Tràmit:

Donar compte al Ple

DECRET DE L’ALCALDIA 2020-1007
Identificació de l’expedient:

Liquidació del pressupost de l’exercici 2019

Número d’expedient:

14296/2020

Tràmit:

Resolució

Fets
1.1 En data 25 de març de 2020 l'alcalde va sol·licitar informe i a la intervenció de la
corporació.
1.2 En data 22 d’abril de 2020 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del
deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.
1.3 En data 23 d’abril de 2020 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:

1.4.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:

20.384.721,61
8.626.158,92

Modificacions d’ingressos:

29.010.880,53

Pressupost definitiu d’ingressos:

22.723.126,22

Drets reconeguts:
Drets anul·lats:

382.869,56
0,00

Devolució d’ingressos:

22.340.256,66

Recaptació neta:

19.577.132,02

Drets pendents de cobrament:

2.763.124,64

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes, rectificacions:

11.013.572,05
270.440,75

Recaptació:

2.354.742,56

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

8.376.157,08

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

11.139.281,72

1.4.2. Pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:

20.384.721,61
8.626.158,92
29.010.880,53

Despeses autoritzades
Despeses compromeses

24.258.469,00

Obligacions reconegudes netes

21.871.251,66

Despeses ordenades

20.110.417,87

Pagaments realitzats

20.110.417,87

Obligacions pendents de pagament:

1.760.833,79

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes s pendents de pagaments a l'inici de l'exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:

1.515.847,14
0,00

Pagaments realitzats

1.476.493,86

Obligacions reconegudes pendents de pagaments al final de l'exercici:

8.325,88

CREDITORS PENDENT DE PAGAMENT:

1.769.159,67

1.4.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

DRETS RECONEGUTS
NETS

a. Operacions
corrents
b. Operacions de
capital
1. Total operacions no
financeres (a+b)
c. Actius
financers
d. Passius
financers
2. Total operacions
financeres (c+d)
I. RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I=1+2)
AJUSTOS:

OBLIGACIONS

AJUSTOS

PRESSUPOSTARI

20.371.751,48

RECONEGUDES
NETES
16.733.675,66

1.275.416,86

3.096.796,07

-1.821.379,21

21.647.168,34

19.830.471,73

1.816.696,61

26.088,32

14.000,00

12.088,32

667.000,00

2.026.779,93

-1.359.779,93

693.088,32

2.040.779,93

-1.347.691,61

22.340.256,66

21.871.251,66

469.005,00

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses grals.
4. Desviacions de
finançament negatiu de
l'exercici
5. Desviacions de
finançament positiu de
l'exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+45)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

3.638.075,82

1.118.061,16
1.913.033,17

1.031.054,31

2.000.040,02
2.469.045,02

1.4.4. Romanent de tresoreria:

COMPONENT
S

RESULTAT

IMPORTS IMPORTS
ANY 2019 ANY

ANTERIOR
2018
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents
d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents
d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

6.681.912,30
11.346.960,5
4
2.763.124,6
4
8.376.157,0
8
207.678,82

6.165.463,34
11.159.634,1
7
3.360.506,2
1
7.653.065,8
4
146.062,12

4.872.654,20
1.760.833,7
9
16.768,58
3.095.051,8
3

4.484.080,52
1.476.493,8
6
16.768,58
2.990.818,0
8

-56.674,07

67.497,54

86.724,56

90.617,54

30.050,49

158.115,08

II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat

13.099.544,5
7
7.092.700,14
2.195.334,20

12.908.514,5
3
6.518.085,59
2.260.930,84

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

3.811.510,23

4.129.498,10

Existeixen despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413) per un import de
513.206,39 d’euros, i els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 845,39
euros.
Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de
3.297.458,45€.
1.4.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 7.139.628,87€. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria com a ajustos en l'estat del
Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 2.260.930,84€
- Incorporació obligatòria: 2.195.334,20euros €
- Incorporació voluntària: la resta de crèdits 4.944.294,67 euros
Dels quals seran compromesos incorporables2.387.217,34 euros

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
1.5. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses,
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i
la pressupostària.
La liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’exercici
2019 presenta un dèficit per operacions no financeres, el qual una vegada practicats els
ajustos necessaris resulta una capacitat de finançament de 521.447,04 euros.
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

21.974.329,15
20.157.175,48
1.817.153,67
-847.036,00
66.475,80
0,00
506.432,36
0,00
8.714,07
0,00
0,00
0,00
21.193.768,95
20.672.321,91
521.447,04

1.6. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb aquell que es
desprèn de la liquidació del 2019.

La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències
vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que
estableix 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, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent
(i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2018 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola és del 2,7%,
aprovada en Acord de Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017i, si s’escau, afegirem els
increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Comptes
consolidades) per l’exercici 2019 compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit de
despesa computable per l’exercici 2019 és inferior al límit de despesa computable per a
l’exercici 2018 incrementat per la taxa de referència del creixement del PIB en termes totals.
Una vegada aplicats els ajustos corresponents a les variacions normatives que suposen una
variació permanent de recaptació, el marge de compliment és de 726.059,08 Euros

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)

Liquidació
exercici 2018

Liquidació
exercici 2019

20.318.386,76

20.092.638,64

6.772,11

506.432,36

-Venda de terrenys i altres inversions reals.

0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.

0,00

+/-Execució d'avals.

0,00

+Aportacions de capital.

0,00
0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.

6.772,11

506.432,36
0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.

0,00

+/-Arrendament financer.

0,00

+Préstecs

0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

0,00
0,00

Altres

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos
del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a
altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques

20.325.158,87

20.599.071,00
0,00

2.736.603,13

2.616.683,34

Unió Europea

0,00

0,00

Estat

148.205,69

96.231,65

Comunitat Autònoma

2.479.438,66

2.055.499,10

Diputacions

108.958,78

464.952,59

Altres Administracions Públiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
17.588.555,74

0,00

- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)

17.982.387,66

2,70%
18.063.446,74
645.000,00
0,00
18.708.446,74
17.982.387,66

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)

726.059,08

Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

2,24%

1.7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat

1.7.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de
l’administració local
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2019 en termes de percentatge sobre els ingressos ajustats
minorant els ingressos afectats és:

1

(+)

Nivell de deute viu

Import

Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)

20.698.912,29

CCEE, QQUU, Altres..

0,00

3

Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)

20.698.912,29

4

Deute viu a 31 de desembre a llarg termini

12.786.138,77

5

Deute viu a 31 de desembre a curt termini

0,00

6

Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

61,77%

2

(-)

1.7.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 27,06 en termes consolidats.
Fonaments de dret
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
·

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre

·

El resultat pressupostari de l’exercici

·

Els romanents de crèdit

·

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’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, estableix que, abans
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de
remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials,
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes,
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i
del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
Resolc:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

En aquest punt no es produeix debat. No obstant, l’Interventor explica el punt a petició del
Regidor d’Hisenda manifestant que el resultat de la liquidació de l’exercici 2019 ha estat un
superàvit de 469.000 euros que ajustat és 2.469.045’02 euros; el Romanent de Tresoreria és
de 3.811.510’23 i, una vegada s’ha utilitzat part d’aquest per incorporar Romanents de Crèdits
per un import d’1.152.113’55 euros, queda un Romanent de 2.159.396’61 euros. Respecte al
compliment de la Regla fiscal ha donat una capacitat de finançament de 521.447’04 i el nivell
de deute es situa a 61’77 %.
El contingut d’aquesta intervenció es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del Sr. Interventor sobre el punt nº 4 de l’ordre del dia.

5. Recursos Humans. Expedient 2524/2020. Aprovar la compatibilitat per a
l’exercici d’una segona activitat privada a un Administratiu interí de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Identificació de l’expedient: Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una
segona activitat privada de la Sr. Virginia Mayans Subirats
Expedient número: Serveis interns/Secretaria/General/RRHH/mlp /2524/2020
Tràmit: Resolució

Fets
1. Vist que el dia 2 de març de 2020, la Sra. Virginia Mayans Subirats, funcionària interina
d’aquest ajuntament, Administrativa, grup C subgrup C1, presenta sol·licitud al registre general
d’entrada amb núm. 2020-E-RE-729 sol·licitant la compatibilitat al servei de l’Administració
Pública.
2. Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 2 de març de 2020 per la Sra. Virginia Mayans
Subirats, funcionàri interina d’aquest ajuntament, administrativa adscrita a l’OMAC, grup C
subgrup C1, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat
privada per compte d’altre al sector de Restauració, la dedicació a la qual serà dels caps de
setmana i festius de les 14 a les 18 hores i de les 20 a les 0:00 hores, distribuïdes fora de la
jornada laboral assignada en aquest Ajuntament com a funcionària Administrativa, grup C,
subgrup C1.

3. Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix la possibilitat
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en
l’exercici d’ambdues activitats.

4. Vist l’informe de Àrea de Recursos Humans.
5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió Interna, Govern Obert i
Hisenda de data 6 de maig de 2020.

Fonaments de dret

1. Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del Personal de les Administracions
Públiques.
2. Llei 21/87, de 26 de novembre, d’incompatibilitats dels Funcionaris de la Generalitat.

3. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1. Autoritzar a la Sra. Virginia Mayans Subirats la compatibilitat de l’activitat privada per compte
aliè com a cambrera, amb una dedicació a la segona activitat de dels caps de setmana i festius
de les 14 a les 18 hores i de les 20 a les 0:00 hores, distribuïdes fora de la jornada laboral
assignada en aquest Ajuntament com a funcionària Administrativa, grup C, subgrup C1,
adscrita a l’OMAC, amb una tipologia de jornada de treball de 7,5 hores diàries.

2. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència,
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del càrrec,
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

3. La Sra. Virginia Mayans Subirats, està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.

En aquest punt no es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat.
El contingut de la intervenció d’Alcaldia la votació del punt es poden consultar al següent enllaç:
Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt nº 5 de l’ordre del dia i votació.

6.Secretaria. Expedient 13068/2019. Proposta d'alcaldia d'aprovació definitiva de
cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya del solar destinat a la construcció
de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Miami Platja.

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

Fets
A l’Expedient de referencia consta la següent documentació:
a)

Decret d’Alcaldia d’Incoació de l’expedient.

b)

Informe previ de Secretaria relatiu al procediment i la legislació aplicable per a dur a
terme la cessió gratuïta del bé patrimonial “solar situat al Carrer Sta Llúcia, núm. 10
d'aquest municipi; Núm. de referència cadastral: 6631902CF2469S0001AG”.

c)

Memòria justificativa de la desafectació, signada pel Cap de la Unitat de Cadastre i
Patrimoni.

d)

Certificat urbanístic relatiu a la valoració del bé en qüestió, signat per l’Arquitecte
municipal.

e)

Informe urbanístic complementari acreditatiu de que el bé no està comprés en cap pla
d’ordenació, reforma o adaptació que els faci considerar necessaris per a l’Entitat
Local.

f)

Informe geotècnic, signat per tècnic extern.

g)

Certificació cadastral.

h)

Informe de les condicions higiènic-sanitàries, signat pel l’enginyer municipal.

i)

Coordenades georeferencials.

j)

Plànols a escala i memòries d’aixecament topogràfic, signat pels tècnics competents.

k)

Informe tècnic de l’ACA, relatiu a les condicions hidrològiques i hidràuliques.

l)

Nota simple del Registre de la Propietat i Certificat Registral on consta la qualificació
jurídica de bé patrimonial.

m) Certificat de Secretaria relatiu al compliment del tràmit preceptiu d’informació pública i
de la constància de que no s’han formulat al.legacions.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Interna, Govern Obert i Hisenda de data
6 de maig de 2020.

Fonaments de dret
I.
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).
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).

III.
IV.
V.

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

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Ateses les necessitats escolars de la població de Miami Platja / Mont-roig del Camp.
Atès el contingut de l’informe de l’arquitecte municipal sobre el terreny de propietat d’aquest
municipi, amb una superficie de 10.000m2, situal al Carrer Sta Llúcia, núm. 10, de Miami
Platja.
Atès que el terreny de referència figura a l’inventari de béns de la Corporació Municipal, amb la
qualificació de bé patrimonial, amb el número S90457.
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforma a l’establert al Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprobada pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i el Reglament
de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
S’ACORDA:
PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la finca
inscrita a l’Inventari de Bens del Municipi com a bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds,
inscrita al Registre de la Propietat com a finca independent, per destinar-la a la construcción i
posada en funcionament d’un institut i que es descriu registralment d’aquesta manera:
“SOLAR en suelo urbano, de forma prácticamente rectangular, carrer Santa Llúcia 2; con frente
de 47,95 metros con l'Avinguda del Doctor Gil Vernet; con un frente de 172,60 metros a
l'Avinguda Princep d'Espanya; con frente de 10,90 metros al chaflán entre estas, y 55,80
metros de profundidad media respecto esta Avinguda Princep d'Espanya. Tiene una superficie
de diez mil metros cuadrados y tiene la calificación de bien patrimonial. LINDA: al norte, con
Avinguda doctor Gil Vernet; al este con l'Avinguda del Princep d'Espanya; al oeste, con resto de
finca de dónde se segrega esta; y al sur, con calle Santa Llúcia.”
Pertany la finca descrita a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en virtud de Certificació de data
19 de juliol de 2019 expedida pel Secretari de l’Ajuntament, de segregació de la matriu. La finca
matriu fou adquirida pel títol d’adjudicació, la mitad indivisa formalitzada en escritura pública de
data 14/6/2018, autoritzada per notari Pedro Carrion Garcia de Parada; la restant mitat indivisa
formalitzada en certificació administrativa de data 20/2/2019, autoritzada per l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en el Registre de la
Propietat de de Mont-roig del Camp, al tom 1564, llibre 614, foli 170, finca 34356, inscripció 1ª.
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens.

La seva referència cadastral és: 6631902CF2463S0001AG.
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la seva
construcción i/o ús per a tal finalitat.
A tals efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà
automática de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50
del Decret 336/1998, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les
Entitats Locals de Catalunya.
TERCER.- La construcción de l’equipament escolar a que fa referència aquest Acord podrá ser
dut a terme per la propia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant qualsevol negoci
jurídic, si be la prestació del servei educatiu ene l mateix haurà d’efectuar-lo únicament la
Generalitat de Catalunya.
El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap condicionant
medioambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament
d’energia eléctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i posterior correcte
funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal.lació d’una estació
transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari i que s’ubicarà fora del recinte
escolar-, xarxa telefónica i conducció de gas –en cas de disposar-ne-; els vials que limiten amb
el solar es trobaran pavimentats i tindran entintades les voreres i la calçada.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin
afectar al solar i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena
satisfacció del Departament d’Ensenyament, sense cap cost o càrrega per aques, eliminant
qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres com resultat de les
característiques del solar ofert, del seu emplaçament, del subsòl, dels condicionants
mediambientals i les que puguin condicionar la posada en funcionament del centre.
QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres que s’acrediti per la
construcció del centre, en base a l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
gaudirà d’una bonificació del 95% atés que es tracta d’una construcción d’especial interés o
utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència
d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que puguin gravar
l’activitat educativa.
CINQUÈ.- Es faculta a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per dur a
terme els acords presos

En aquest punt es produeix debat.
El senyor Alcalde explica el següent punt que és l’aprovació definitiva de cessió gratuïta a la
Generalitat de Catalunya del solar destinat a la construcció de l'Institut d'Ensenyament
Secundari de Miami Platja, que és l’útim pas i tot seguit després de la celebració d’aquest ple
s’enviarà a la Generalitat.

Intervé la regidora Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS) manifestant el seu content per aquesta
aprovació definitiva i deixa constància que no es podrán cumplir els terminis establerts.
El regidor Enrique López (PSC) fa referència a les reunions mantingues amb la Generalitat i
que no han estat molt comunicadores alhora de facilitar els tràmits.

El punt s’aprova per unanimitat.

El contingut del debat i la votació es poden consultar al següent enllaç:
Debat i votació del punt nº 6 de l’ordre del dia.

Afers sobrevinguts
No hi ha afers sobrevinguts

Mocions
Moció que presenten els grups municipals dels PSC-CP; Junts Mont-roig/Miami,
ERC-MÉS, ARA-VX+, CIUDADANOS I IMM, per demanar la flexibilització de les
regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món
local.
Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, som agents clau en la
gestió i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària
produïda pel COVID-19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes
les necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis bàsics, necessitem per
això disposar d’instruments efectius per donar resposta a totes les situacions que
aquesta crisi està generant.
També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més
directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar
més recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008.
Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució,
posant com a prioritat absoluta el pagament del deute, per davant de qualsevol altra
necessitat. I d’aquesta acció se’n deriva la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la capacitat
d’actuació dels ajuntaments.

Les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir tenien un cert sentit quan els
ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, però ho va
deixar de tenir en el moment que van ser capaços de generar superàvits sense poder
millorar els seus serveis inclús quan aquests són ineficients o existeixen necessitats
urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment en què la gran majoria
d’ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben convertint en
estructurals, ja que en gran part s’expliquen per majors ingressos tributaris vinculats a
procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic.
D’acord amb l’actual normativa d’estabilitat pressupostària, quan un ajuntament liquida
el seu pressupost en situació de superàvit es veu obligat a destinar la major part a
reduir el nivell d’endeutament, segons estableix l’article 32 –Destinació del superàvit
pressupostari- de la LOEPSF. Tan sols una petita part queda disponible per a executar
inversions financerament sostenibles, d’acord amb el que disposa la disposició
addicional sisena –Regles especials per a la distribució del superàvit pressupostari-.
L’import restant s’acumula en el romanent de tresoreria, sent a la pràctica impossible
la seva reinversió ja que això suposaria el incompliment de la regla de la despesa.
Si bé aquesta regla de despesa es va crear amb l’objectiu que les administracions
generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que la impossibilitat,
per exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació
econòmica encara no havia arribat al conjunt de les famílies.
Per tots aquests motius, cal una modificació de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per permetre que els ajuntaments puguin
disposar lliurement dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en
exercicis pressupostaris en què s’hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas
d’aquesta emergència sanitària, però també per poder donar resposta a altres
situacions d’úrgència com una catàstrofe natural.
És més necessari que mai reorientar la política d’austeritat recollida en l’actual Llei
d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l’anunci de la Comissió Europea
d’activar la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les
regles fiscals amb l’objectiu d’incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de
tenir la corresponent transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi
simplement en un major marge de dèficit a distribuir per l’Estat i subjecte a les actuals
directius pressupostàries. L’actual normativa és excessivament rígida per donar
resposta a un nou escenari de recessió econòmica, particularment en el cas de la seva
aplicació a l’administració local.
La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del
superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis de
tot l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els
ajuntaments van obtenir un superàvit total de 4000 milions d’euros, i que els estalvis

acumulats en forma de romanents disponibles ascendeixen a un 17000 milions
d’euros, segons dades del propi Ministeri d’Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
PRIMER.- Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la
Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre
que els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s’hagin
donat situacions extraordinàries.
SEGON.- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell
d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.
TERCER.- Realitzar les modificacions necessàries de la Llei 2/2012 per tal que els
ajuntament que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell
d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.
QUART.- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans
econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives
derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com
de les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de mateixa llei.
CINQUÈ.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país
per bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma
d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes,
per tal que en l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntament disposin de
major autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir
noves bonificacions vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició
ecològica.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del
Senat, i a les entitats municipalistes.
El senyor Alcalde dona pas al punt de les mocions. Moció que presenten conjuntament
tots els grups municipals. Atès que és una iniciativa del grup municipal ERC-MÉS li
dona la paraula a Irene Aragonès perquè l’exposició.
La regidora Irene Aragonès (ERC-Més) fa una observació alhora del nom del grup que
s’ha d’afegir Més i dona la paraula al senyor Alcalde perquè exposi la Moció com a
representant de tota la corporació. El senyor Alcalde exposa la moció per demanar la
flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat
pressupostària del món local.

En aquest punt no es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat.
El contingut de la intervenció del Sr. Alcalde i la votació es poden consultar al següent
enllaç:

Lectura de la moció pel Sr. Alcalde i votació

Precs i Preguntes
El senyor Alcalde pregunta si algun grup municipal té algun prec i/o pregunta.
El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) demana informació envers al
Pacte de Comarruga que està elaborant un pla estratègic per obrir la temporada de bany
a les platges aquest estiu. I cal tenir en compte els socorristes atès que la majoria son de
nacionalitat argentina i aquest any potser no podran venir.
La regidora Yolanda Pérez (grup municipal PSC) respon que van tenir una reunió, a la qual va
assistir també la tècnica del departament, per tal d’intercanviar opinions i coordinar amb
seguretat la temporada de bany amb serveis de socorrisme, dutxes. Estan treballant en el tema
del socorristes ja que les empreses tenen una situació complicada alhora de contractar
professionals preparats.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 1

La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) pregunta per l’estat de la Plaça
Miramar, termini de finalització i incompliment del projecte aprovat inicialment.
El senyor Alcalde explica que l’empresa ha comunicat que l’obra estarà finalitzada en 4 o 5
setmanes, que es fa visita per part dels tècnics municipals setmanalment i que per part de
l’ajuntament no es recepcionarà l’obra si no està correctament executada.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 2

La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) pregunta pels mercats ambulants
i quan reprendran la seva activitat.

El senyor Alcalde respon que s’està preparant decret per reprendre l’activitat seguint les
instruccions ministerials.
La regidora Yolanda Pérez (grup municipal PSC) comenta que la setmana passada ja es va
iniciar l’activitat amb les parades d’alimentació. La resta de parades al mercat de Miami no es
posen fins temporada alta al mes de juliol i s’està posant en contacte amb els paradistes per
poder acondicionar els llocs.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 3

La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) pregunta sobre les intencions de
l’equip de govern envers les inversions que s’inclouran al PAM, aprovat per la Diputació
Provincial.
El senyor Alcalde respon que en un principi tenien la intenció d’incloure l’espai socio-cultural de
Mont-roig del Camp però que en la situació actual s’està estudiant i ho comunicarà als regidors.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 4

El regidor Francisco Chamizo (grup municipal Junts) pregunta per l’estat de les obres de
la Plaça Miramar.
Manifesta la seva preocupació atès que l’adjudicatària és la mateixa empresa que va fer l’Av.
Barcelona, i aquesta obra ja va comportar problemes.
El senyor Alcalde respon que l’empresa ha donat el termini de finalitzar les obres en 4 o 5
setmanes i l’ajuntament farà tot el que calgui per què finalitzi l’obra correctament, i comunicant
les deficiències per tal de què les subsanin.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 5

El regidor Francisco Chamizo (grup municipal Junts) pregunta per la data d’obertura dels
Cementiris municipals.

El regidor Enrique López (grup municipal PSC) respon que ja estan oberts amb les mesures
recomanades per les autoritats sanitàries.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº6

El regidor Francisco Chamizo (grup municipal Junts) pregunta per estat en què es troba
la recollida de brossa porta a porta de les urbanitzacions.
La regidora Cristina Llorens (grup municipal PSC) contesta que en aquesta situació han
prioritzat altres coses però estan treballant encara que no pugui posar data i aniran informat als
regidors.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 7
El regidor Francisco Chamizo (grup municipal Junts) pregunta sobre uns fets ocorreguts
a la platja de persones de fora del terme fent surf.
El regidor Vicente Pérez (grup municipal IMM) explica que eren unes persones del fora del
terme i que no estaven federats ni competien en aquest esport i la policia local els ha fet fora.
El contingut del debat ho podeu trobar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 8

El regidor Enrique López (grup municipal PSC) demana la paraula per explicar als
regidors que el dia 4 de maig, per Decret d’Alcaldia, l’Ajuntament s’ha adherit a
l’Associació Catalana de Municipis i Federació Catalana de Municipis.
Contingut de la intervenció del Regidor Enrique López
Finalment, el Sr. Alcalde demana a la ciutadania seguir amb prudència i precaució per tal
d’assolir l’objectiu de salvar vides i avançar en la nova normalitat.
Contingut del final de la sessió

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual cosa, com a Secretària, estenc aquesta acta.

Fran Morancho López
Alcalde
13 de maig de 2020

Aránzazu Sorlí Pons
Secretària

