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:

2020/08 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
5 de juny de 2020
10 de juny de 2020
13:52 h. – 15:50 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 (abandona la sessió a la pregunta nº 5 de precs i
preguntes)
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 (abandona la sessió a la pregunta nº 1 de precs i
preguntes)

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM (abandona la sessió a la pregunta nº 2 de precs i
preguntes)
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Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM

Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs

Octavi Anguera Ortiga, Secretari per delegació

Josep Jaume Mateu Beà, Interventor (abandona la sessió abans de les mocions)

S’ha excusat d’assistir-hi:
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+

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 l’acta de la sessió anterior de data 13 de maig de 2020.

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció
de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 13 de maig 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 1026 al 1211 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.
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En aquest punt no es produeix debat i es dona per assabentada.
Votació punt nº 2 de l'ordre del dia

3. Hisenda. Expedient 3946/2020. Informació Economicofinancera. Donar
compte al Ple de l'execució trimestral del pressupost corresponent al primer
trimestre de 2020 i les obligacions de comunicació al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública segons el que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012
pel que 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.

Expedient núm.: 3946/2020
Procediment: Informe sobre l'execució trimestral del Pressupost 1r trimestre 2020
Assumpte: Donar Compte al Ple
REMISSIÓ AL PLE DE L'AJUNTAMENT
En virtut del que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, adjunt
remeto les dades d'execució del pressupost corresponent al final del primer trimestre del 2020,
resultant el següent Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei
Orgànica 2/2012, i que suposen que al Pressupost de les Entitats que formen part del sector
Administracions Públiques d'aquesta Corporació:
a)

No es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària.

No obstant el pressupost per a l’exercici 2020 es va fer sota el supòsit de compliment
d’objectius d’estabilitat pressupostària, pel que si el pressupost s’executa segons el previst, es
preveu el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària en liquidació.
“Informe Intervenció Execució trimestral pressupost 1T2020.pdf hi figura a l’expedient”
En aquest punt no es produeix debat. El senyor Alcalde dona la paraula al regidor d’Hisenda,
Enrique López, que explica el punt i la Corporació es dona per assabentada.
El contingut d’aquesta intervenció es pot consultar al següent enllaç:

Explicació sobre el punt nº 3 de l'ordre del dia
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4. Hisenda. Expedient 3903/2020. Informació Economicofinancera. Donar
Compte al Ple de la informació anual sobre l'acompliment de normativa en
matèria de morositat de l'exercici 2019.
Expedient número: 3903/2020
Identificació expedient: Informe Anual sobre el compliment en matèria de morositat
Tràmit: Donar compte al Ple
En virtut del que estableix l'article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, adjunt
remeto l'informe anual de l’interventor sobre el compliment de la normativa en matèria de
morositat.
INFORME ANUAL SOBRE EL COMPLIMENT EN MATÈRIA DE MOROSITAT
De conformitat amb el que s’estableix a l'article 12.2 de Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic, emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER. L'article 12.2 de Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix que els
òrgans o les unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en les
Administracions Públiques elaboraran un informe anual en el qual s'avaluarà el compliment de
la normativa en matèria de morositat. En el cas de les Entitats locals, aquest informe serà
elevat al Ple.
SEGON. Legislació aplicable:
-

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic.

-

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

-

Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012,
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
A la vista d'això, aquest Interventor emet el següent,

INFORME
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PRIMER. Tal com determina la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, les Corporacions locals tenen l'obligació d'elaborar i
remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels
terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
És d'aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions
comercials entre empreses i l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que
es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions
d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGON. Amb motiu de l'aprovació del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, es
desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims
de finançament, previstos en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, del 27 d'abril de 2012.
Així vist, l'objectiu principal d'aquest Reial decret és contribuir a erradicar la morositat de
les Administracions Públiques i controlar el seu deute comercial, evitant l'acumulació de retards en
el pagament de factures als proveïdors.
El que es pretén amb aquesta norma és regular una metodologia comuna perquè totes les
Administracions puguin calcular i publicar la seva PMP d'igual forma, creant un sistema homogeni i
comparable.
La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l'Entitat
Local.
TERCER. Així vist i posant de manifest la normativa en matèria de morositat, durant
l'exercici 2019 el municipi ha presentat els següents resultats:

En dies

Període Mig de Pagament
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Primer trimestre

22,71

Segon Trimestre

20,14

Tercer Trimestre

22,33

Quart Trimestre

27,06

Els informes als quals es fa referència en els anteriors càlculs, són remesos periòdicament per
aquest municipi a través de les plataformes habilitades en l'Oficina Virtual per a la coordinació
financera amb les entitats Locals (OVEELL)
QUART. Vist que aquest municipi compleix amb la normativa en matèria de morositat, no
resulta necessari remetre a l'Estat la informació prevista en l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de
novembre, per la qual es modifica l'article 11 bis de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
CINQUÈ. Donar trasllat del present informe al Ple de la Corporació Local en la pròxima
sessió que se celebri.
En aquest punt no es produeix debat. El senyor Alcalde dona la paraula al regidor d’Hisenda,
Enrique López, que explica el punt i la Corporació es dona per assabentada.
El contingut d’aquesta intervenció es pot consultar al següent enllaç:

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

5. Hisenda. Expedient 3842/2020. Informació Economicofinancera. Donar
Compte al Pe de la informació del 1r trimestre 2020 sobre l'acompliment de
terminis previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra
la morositat.

Expedient número: 3842/2020
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Identificació expedient: Informe de Morositat del primer trimestre de 2020
Tràmit: Donar compte al Ple
En virtut de l'establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, adjunt remeto l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou
el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'està incomplint el
termini.

L’Informe de Tresoreria i Intervenció Morositat 1T2020 hi figura a l’expedient
INFORME DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
1r TRIMESTRE 2020
De conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració
d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions
d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGONA. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis en la Llei 15/2010, de 5
de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que inclou les obligacions
pendents en nombre i quantia global en què s’incompleix el termini.
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L'informe trimestral inclou la següent informació
(a) Pagaments realitzats al trimestre.
(b) Interessos de demora pagats al trimestre.
(c) Les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
(d) Detall del període mig de pagament a proveïdors.
TERCERA. Sense perjudici de la possible presentació i debat al Ple de la corporació, cal enviar
aquest informe als òrgans competents del Ministeri d'economia i Hisenda.

QUART. Legislació aplicable
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
-

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
A la vista d'això, aquest Tresorer/Interventor emet el següent,
INFORME

PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'entitat Local, en la qual
s’especifica el nombre i import de les obligacions pendents, les quals s’incompleixen el termini.
L'informe trimestral proporciona la següent informació:
a. Pagaments fets al trimestre
b. Interessos de demora pagats al trimestre.
c. Les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
d. Detall del període mig de pagament global a proveïdors.
Període Mig de Pagament
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Períodes de PMP
inclosos

PMP (dies)

Primer trimestre del 2020(*)

43,70

(*)Notaà La dada de PMP trimestral de l’Ajuntament es calcula des de la data de conformitat a
la Factura, mentre que les dades del PMP dels pagaments realitzats i pendents de realitzar de
l’Ajuntament inclosos a L’Informe de Morositat es calculen des de la data de registre d’entrada
de la Factura, segons la Guia d’informe de morositat publicat pel Ministeri d’Hisenda a
l’aplicació Autoriza .

Informe de Morositat (1r Trimestre 2020)

Entitat

Mont-roig del Camp
E. Pública Empresarial de
Serveis i Obres
Entidad Pública Empresarial
Per La Gestió Cicle Complet
de l'Aigua

Tipus de
Comptabilitat

Limitativa
Empresarial
Empresarial

Pagaments realitzats al període
Entitat

Mont-roig del Camp
E. Pública Empresarial de
Serveis i Obres
Entidad Pública Empresarial
Per La Gestió Cicle Complet
de l'Aigua

Període Mig de
Pagament PMP
(dies)

Pagaments dins el Període Legal de pagament
Nombre

Import

Pagaments fora el Període Legal de
pagament
Nombre

Import

56,57

1.027

1.748.701,14

149

460.405,31

27,13

439

158.735,07

4

2.589,08

43,91

516

532.309,98

7

2.176,08

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Entitat

Pagaments

Import

Mont-roig del Camp

0

0

E. Pública Empresarial de
Serveis i Obres

0

0

Entidad Pública Empresarial

0

0
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Per La Gestió Cicle Complet
de l'Aigua

Factures o justificants pendents de pagar al final del període
Entitat

Fora Període Legal de
Pagament

Període Mig
Pendent de
Pagament PMP
(dies)

Nombre

84,32

577

1.367.027,37

13

82.779,58

18,60

75

32.806,92

1

584,32

20,90

308

190.351,20

0

Mont-roig del Camp
E. Pública Empresarial de
Serveis i Obres
Entidad Pública Empresarial
Per La Gestió Cicle Complet
de l'Aigua

Dins Període Legal de pagament
Import

Nombre

Import

-

Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Informe corresponent a l'exercici: 2020
Trimestre: 1r

a) Pagaments realitzats al trimestre

Dins Període Legal de
pagament

Fora Període Legal de pagament

PMP
Num.
Pagaments

Import

Num.
Pagaments

Import

Despeses en Béns corrents i serveis

61

987

1.302.535,39

144

402.028,90

20- Arrendaments i cànons

21

34

20.329,75

3

1.762,44

21- Reparació, manteniment i conservació

44

67

61.902,71

9

21.257,60

22- Material. Subministraments i altres

62

883

1.220.127,91

131

378.958,44

23- Indemnització per raó de servei

11

3

175,02

1

50,42

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

24- Despeses de publicacions
26- Treballs realitzats per entitats sense
ànims de lucre
Inversions Reals

43

29

444.915,75

4

57.826,41

Altres pagaments realitzats per operacions
comercials

51

11

1.250,00

1

550,00

Pagaments pendents d'aplicar al pressupost

0

0

0,00

0

0,00

57

1.027

1.748.701,14

149

460.405,31

Num.
Pagaments

Import

Total

b) Interessos de demora pagats al trimestre
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Aprovisionaments i altres despeses de gestió
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible
Total

0

0,00

Dins Període Legal de
pagament

c) Factures pendents de pagar al trimestre
PMPP

Fora Període Legal de pagament

Num.
Pagaments

Import

Num.
Pagaments

Import

Despeses en Béns corrents i serveis

39

544

559.479,62

10

10.991,70

20- Arrendaments i cànons

20

7

4.214,81

0

0,00

21- Reparació, manteniment i conservació

101

23

26.381,81

3

1.362,88

22- Material. Subministraments i altres

36

514

528.883,00

7

9.628,82

23- Indemnització per raó de servei

0

0

0,00

0

0,00

24- Despeses de publicacions
26- Treballs realitzats per entitats sense
ànims de lucre

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

Inversions Reals

113

6

679.474,26

1

6.985,67

Altres pagaments realitzats per operacions
comercials

283

2

4.247,35

1

448,87

Pagaments pendents d'aplicar al pressupost

112

25

123.826,14

1

64.353,34

84

577

1.367.027,37

13

82.779,58

Total

Entitat: EPE de Serveis i Obres Nostreserveis
Informe corresponent a l'exercici: 2020
Trimestre: 1r

a) Pagaments realitzats al
trimestre

PMP

Dins Període Legal de
pagament
Num.
Pagaments

11

Fora Període Legal de
pagament
Import

Num.
Pagaments

Import

Aprovisionaments i altres
despeses de gestió

27,13

Adquisicions d'immobilitzat
material i intangible
Total

439

158.735,07

4

2.589,08

0

0,00

0

0,00

27,13

439

158.735,07

Num.
Pagaments

Import

0

0,00

4

2.589,08

b) Interessos de demora pagats
al trimestre

Aprovisionaments i altres
despeses de gestió
Adquisicions d'immobilitzat
material i intangible
Total
c) Factures pendents de pagar
al trimestre

PMPP

Dins Període Legal de
pagament
Num.
Pagaments

Aprovisionaments i altres
despeses de gestió

18,60

Adquisicions d'immobilitzat
material i intangible
Total

Fora Període Legal de
pagament
Import

Num.
Pagaments

75

32.806,92

1

584,32

0

0,00

0

0,00

18,60

75

32.806,92

1

Import

584,32

Entitat: EPE Nostraigua
Informe corresponent a l'exercici: 2020
Trimestre:1r

a) Pagaments realitzats al trimestre

Dins Període Legal de
pagament

Fora Període Legal de
pagament

PMP
Num.
Pagaments

12

Import

Num.
Pagaments

Import

Aprovisionaments i altres despeses de gestió

43,91

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible
Total

8,19

516

532.309,98

7

2.176,08

0

0,00

0

0,00

516

532.309,98

7

2.176,08

Num.
Pagaments

Import

0

0,00

b) Interessos de demora pagats al trimestre

Aprovisionaments i altres despeses de gestió
Adquisicions d'immobilitzat material i intangible
Total

Dins Període Legal de
pagament

c) Factures pendents de pagar al trimestre
PMPP

Aprovisionaments i altres despeses de gestió

20,90

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible
Total

20,90

Fora Període Legal de
pagament

Num.
Pagaments

Import

Num.
Pagaments

Import

308

190.351,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

308

190.351,20

0

0,00

SEGON. L’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera en el redactat que li dona la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de Control del deute comercial del Sector Públic, indica que quan el període mig de pagament
d'una administració pública, d'acord amb les dades publicades, supera el termini màxim que
preveu la normativa sobre morositat, l'Administració ha d'incloure, en l'actualització del seu pla
de tresoreria immediatament posterior a l'esmentada publicació, com part d'aquest pla el
següent:
a) L'import dels recursos que dedicarà mensualment a el pagament a proveïdors per poder
reduir el seu període mitjà de pagament fins el termini màxim que fixa la normativa sobre
morositat.
b) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, increment
d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeti generar la

13

tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors fins el
termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
Una vegada analitzades les dades, l’incompliment del Període Mig de Pagament de
l’Ajuntament per al primer trimestre de 2020 (superior a 30 dies) no és imputable a manca de
tresoreria. En conseqüència no és per manca de recursos ni cal ajustar les despeses.
L’incompliment del Període Mig de Pagament es provocat principalment, per un retard
sistemàtic en el pagament de les Factures i certificacions comercials i retards puntuals
d’algunes Factures significatives amb incidències.

En aquest sentit, aquesta Intervenció, conjuntament amb la Tresoreria, posen de
manifest algunes de les mesures, que al nostre entendre, podrien contribuir a la
reducció del termini de pagament i situar-lo dins el període legal de pagament:
-

La resolució d’incidències, objeccions i omissions de fiscalització en els reconeixements de

les obligacions han de respectar els terminis màxims procedimentals de 15 dies.
-

La revisió de procediments d’aprovació de Factures i certificacions, és dir, reconeixement

d’obligacions, entenent que, les delegacions vigents cap a òrgans col·legiats de sessions
setmanals i termini previ de convocatòria afecten a l’agilitat en el còmput de terminis.
-

La revisió de procediments d’aprovació de l’ordenació del pagament de Factures i

certificacions, entenent que, les delegacions vigents cap a òrgans col·legiats de sessions
setmanals i termini previ de convocatòria afecten a l’agilitat en el còmput de terminis.

En aquest punt es produeix debat. El senyor Alcalde dona la paraula al regidor d’Hisenda,
Enrique López, que explica que el primer trimestre de 2020 debut a dues factures elevades el
termini ha estat de 56 dies per part de l’Ajuntament.
El regidor Ferran Pellicer, grup municipal AMM-VX+, pregunta si és un ajuntament morós i si té
alguna repercussió segons la normativa. I si l’Av. Barcelona està recepcionada?
El regidor d’hisenda, Enrique López, dona pas a l’interventor.
L’Interventor fa l’explicació de com els calcula aquest termini de pagament segons metodología
pressupostària i segons el Ministeri d’Hisenda. Per tant, no és un problema de tresoreria sinó
de gestió interna, s’ha emès informe amb una sèrie de solucions que s’estan ja aplicant. Es
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supera el PMP que s’ha d’enviar al Ministeri però la morositat no s’incompleix. Pel que fa a
l’Av. Barcelona no està recepcionada s’ha pagat la quarta certificació.
El contingut d’aquesta intervenció es pot consultar al següent enllaç:

Explicació del senyor Interventor sobre el punt nº 5 de l'ordre del dia

6. Recursos Humans. Expedient 1809/2020. Aplicació en aquesta Corporació de
l’increment retributiu del 2% amb efectes d’1 de gener de 2020 en l’àmbit del
sector públic per l’any 2020.
ANTECEDENTS
1. L’Alcaldia ha disposat la incoació d’Expedient per a l’aplicació de l’increment retributiu en
l’àmbit del sector públic per l’any 2020 del 2% a tot el personal funcionari i laboral de
l’ajuntament previst al Reial decret-llei 2/2020 de 21 de gener de 2020, per el qual s’aproven
mides urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
2. L’increment retributiu a aplicar, s’aplicarà a tot el personal d’aquesta Corporació i als seus
membres pel que fa a tots els conceptes retributius vigents, tant els determinats per la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat i normativa que la desenvolupa, com els conceptes salarials
que son competència del Ple d’aquest Ajuntament.
3. Vist l’informe emès per el Departament de Recursos Humans de data 22 de maig de 2020.
4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Interna, Obert Obert i Hisenda de data
3 de juny de 2020.
FONAMENTS DE DRET
1. El Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19, de 27 de gener de 2020), regula en el
capítol 2 les despeses de personal al servei del sector públic i estableix, a l’art. 3. Dos que, en
l’any 2020, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de
personal com a l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019
l’increment del 0.25% per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà, en còmput anual.
Les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2020
respecte a les de 2019. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció
social són beneficis, complements o millores distintes a les contraprestacions pel treball
realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats conseqüència de
circumstàncies personals del citat personal al servei del sector públic.
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del Producte
Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019 arribés o superés el 2,5 per 100, s'afegiria, amb
efectes d'1 de juliol de 2020, un altre 1 per 100 d'increment salarial. Per a un creixement inferior
al 2,5 per cent assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que
s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
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PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
A efectes del disposat en aquest apartat, en el que a increment del PIB es refereix, es
considerarà l’estimació de l’avanç del PIB de cada any publicada per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Un cop publicat, i prèvia comunicació a la Comissió de Seguiment de
l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball de 9 de març de 2018,
mitjançant Acord de Consell de Ministres s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació de l’increment.
Del citat Acord es donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les Ciutats Autònomes i a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
2. L’esmentat Reial decret-llei, també amb caràcter bàsic, regula al seu article 3.Cinc.1, les
quanties que els funcionaris han de percebre, en concepte de sou i triennis, en les nòmines
ordinàries de gener a desembre de 2020.
Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de percebre en
concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de juny i desembre de l’any 2020.
L’art. 6 del repetit Reial decret-llei estableix els imports corresponents al complement de destí
d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial decret-llei
2/2020 disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el
percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt de retribucions salarials i
extrasalarials meritades per aquest personal l’any anterior, tenint en compte en còmput anual,
l’increment vinculat a la evolució del PIB autoritzat en 2019.
S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; b) les
cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les indemnitzacions
corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les indemnitzacions o suplerts per
despeses que hagués realitzat el treballador.
4. La mateixa norma legal, al seu article 18, autoritza l’aplicació de l’increment retributiu en el
mateix percentatge que s’aprovi pel personal del sector públic, al règim retributiu dels membres
de les Corporacions locals amb dedicacions exclusives o parcials.
5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és
necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions
Públiques.
6. La proposta suposa, entre d’altres, una modificació dels complements específics establerts a
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, la qual cosa es competència del Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
1 .- L’aprovació per a l'any 2020, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels empleats públics funcionaris i personal laboral al servei d’aquest Ajuntament,
del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als
dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat
d'aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.
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2 .- L’aprovació per a l'any 2020, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels membres de la corporació, càrrecs electes d’aquest Ajuntament, del 2%
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, d’acord amb el disposat a l’article 18 del
Reial Decret Llei 2/2020 de 21 de gener.
3.- Abonar els endarreriments de gener a juny de 2020 incloent la paga extraordinària d’estiu,
derivats d’aquest increment en la nòmina del mes de juliol. Les quantitats que hagin de ser
abonades amb aquesta finalitat, hauran d’imputar-se a les mateixes aplicacions
pressupostàries (concepte i subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes retributius de
nòmina sobre els que s’apliquen els increments
4.- S’haurà de comunicar al Departament d’Intervenció que l’import d’increment de les
retribucions brutes dels treballadors de l’Ajuntament pel que resta de l’any 2020, del mes de
juliol a desembre de 2020 i la paga extraordinària de Nadal serà de 39.758,41.- €, l’import brut
a abonar pels endarreriments meritats des del dia 1 de gener de 2020 fins el dia 30 de juny de
2020 i la paga extraordinària d’Estiu es de 40.308,51.- € i l’import de la cotització a la Seguretat
social es de 26.021,74 €, resultant un import total de 106.088,66.- €.
5 .- Donar trasllat de l’Acord a les Juntes de Personal i als Departaments de Recursos Humans
i d’Intervenció.

En aquest punt hi ha debat.
El senyor alcalde explica el punt.
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, exposa que no creuen que sigui el moment
de pujada de sou als membres electes i sent coneixedors de que no és pot renuncia segons la
llei a aquesta pujada proposa que aquesta pujada dels membres electes sigui destinada a les
entitats locals sense ànim de lucre.
El regidor Vicente Pérez, grup municipal IMM, considera una proposta populista i qualsevol
persona que vulgui col.laborar i fer donatius pot fer-ho voluntàriament i aquest 2% representa
molt poca quantitat.
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, comparteixen el comentari del regidor
Pérez i consideren que no cal fer cap mena de publicitat.
El regidor Enrique López, grup municipal PSC, comparteix els comentaris dels regidors Pérez i
regidora Aragonès creu que tots aporten més del 2% i que s’està treballant moltes més hores
de les cobrades tant per part dels treballadors de l’Ajuntament com dels càrrecs electes. Per
tant no ho troba just ni pels companys ni per les companyes.
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, fa l’agravi comparatiu amb la gent que està
malament i ho està passant malament, que és un proposta.
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, segueix la mateixa línia de la resta de regidors
i regidores i creu que una donació alhora que la fas pública deixa de ser una donació per ser
marketing. Considera una proposta populista més que l’impacte econòmic que pugui tenir.
El regidor Quique Moreno, grup municipal Junts, no posa en dubte que tant treballadors com a
càrrec electes facin moltíssimes hores però en cap cas creu que sigui una proposta populista.
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El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, explica que hi ha algun regidor
d’aquesta corporació que des de l’inici de legislatura dona una part substancial de la seva
retribució a càrites i al banc d’aliments i és una decisió personal i s’ha de deixar a l’àmbit de la
decisió personal de cada un.
Finalitza el debat amb la intervenció del senyor Alcalde on es explica que aquest punt s’ha de
votar íntegre no es possible una votació parcial del punt. Aquesta situació es va trobar fa uns
anys i no es pot introduir en aquest punt la votació parcial. Si algun regidor ho vol destinar i dirho en el proper Ple ho pot fer.
Aquest punt s’aprova per unanimitat del membres assistents.

Debat i votació sobre el punt nº 6 de l'ordre del dia

7. Educació. Expedient 2281/2020. Aprovar inicialment la modificació de
l’Ordenança municipal reguladora dels preus públics dels serveis a les llars
d’infants municipals
Identificació de l’expedient: Modificació Ordenança municipal reguladora dels preus públics
dels serveis a les llars d’infants municipals.
Número d’expedient: Serveis al ciutadà/Educació/Exp. 2281/2020
Fets
1. Vist que per Provisió d’Alcaldia de data 26 de febrer de 2020, es va sol·licitar informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar la modificació de
l’Ordenança municipal reguladora dels preus públics dels serveis a les llars d’infants
municipals.
2. Vist l’article 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula el
procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les ordenances fiscals i reguladores
dels preus públics.
3. Vist el contingut de la proposta econòmica i projecte de modificació elaborat pels Serveis
Municipals del departament d’Educació.
4.Vist l'Informe de Secretaria de data 18 de maig de 2020, sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
5. Considerant que la proposta de modificació de l’ordenança suposa una regulació parcial
d’aquesta disposició normativa, i d’acord amb el que es preveu a l’art. 133.4 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en
endavant LPACAP), es pot prescindir del tràmit de consulta prèvia.
6. Tenint en compte que aquesta modificació es du a terme dins la conjuntura de l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i que l’obertura de la llar d’infants
està prevista per al mes de juliol, es dedueix que concorren raons d’interès públic, reals i
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constatades que aconsellen declarar la urgència del procediment, per la qual cosa es redueixen
a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos, d’acord amb allò disposat a l’article 33 de la LPACAP.
7. La modificació de l’Ordenança dóna resposta justificada sobre la seva adequació als
principis de bona regulació que fixa l'article 129 de la LPACAP.
8. De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny,
9. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió interna, Govern Obert i Hisenda de
data 3 de juny de 2020.
El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC, IMM i C's) 4 vots en
contra (grups municipals: Junts i AMM-VX+) i 3 abstencions (grup municipal: ERC-MÉS)
acorda:
1. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels preus públics
dels serveis a les llars d'infants municipals, amb la redacció que es recull en l’annex del present
acord.
2. Declarar la tramitació d’urgència de l’expedient d’acord amb allò disposat a l’article 33 de la
de la LPACAP, amb reducció a la meitat dels terminis establerts per al procediment ordinari.
3. Sotmetre a informació per un termini quinze dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin
examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
4. Facultar al Sr. Alcalde per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS DE LES LLARS
D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL
Article 1. Fonament, naturalesa i objecte
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i,
d’acord amb els articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de
2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, correspon a
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp establir el preu públic per la prestació del servei de llars
d’infants de titularitat municipal de Mont-roig del Camp, així com les tarifes reduïdes i les
excepcions d’acord amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies concordant amb
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el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de
juliol, de suport a les famílies que es regirà pel que disposa aquesta Ordenança.
La legislació vigent no inclou aquests ensenyaments com a obligatoris ni gratuïts. És per
aquest motiu que és necessària l’aprovació d’una ordenança que reguli la fixació, gestió i
cobrament del preu públic del servei.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp presta el servei de llar d’infants fruit dels convenis
subscrits amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les llars d’infants de titularitat municipal són: la Llar d’infants pública Mare de Déu de la Roca
situada al c/ Dr. Josep Anton Sagarra, 35 al nucli de Mont-roig del Camp i la Llar d’infants
pública Petete situada al c/ Cadis, 83 al nucli de Miami Platja.
Les llars d’infants són centres educatius que imparteixen el primer cicle d’educació infantil.
L’objecte d’aquest servei és l’atenció educativa i assistencial d’infants entre les 16 setmanes i
els 3 anys.

Article 2. Serveis i tarifes
1.

Les llars d’infants ofereixen els següents serveis durant el curs escolar:
1.1.

Servei bàsic: comprèn la matrícula, el material escolar i el servei escolar.

1.1.1. Matrícula: Si la preinscripció és el tràmit que cal fer per sol·licitar una plaça a
les llars d’infants municipals, la matrícula és el moment en que aquesta reserva de plaça
es formalitza mitjançant un document oficial, el qual garanteix uns drets i imposa unes
obligacions als pares, mares o tutors legals dels infants inscrits als centres educatius de
titularitat municipal.
1.1.2. Material escolar: El preu públic en concepte de material escolar és per alumne i
curs escolar, i es divideix en deu quotes d’igual quantia. En el cas que un infant es
matriculi al llarg del curs escolar es cobrarà el preu en concepte de material escolar, en
proporció als mesos que aquest restarà escolaritzat.
1.1.3. Servei escolar: El preu públic d’aquest servei és per alumne i curs escolar, i es
divideix en deu quotes d’igual quantia, independentment del mes que es tracti. El curs
escolar es regeix pel calendari escolar aprovat pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. L’horari lectiu és de dilluns a divendres, pel matí de les 9:00 a
12:30 hores i per la tarda de les 15:00 a 17:00 hores. Les famílies interessades es poden
acollir a una de les següents modalitats:
·

Modalitat 1: Matí i tarda

Pel matí de 9 a 12.30 hores i per la tarda de 15 a 17 hores de dilluns a divendres.
·

Modalitat 2: Només pel matí
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De 9 a 12.30 hores de dilluns a divendres.

1.2.

Servei d’acollida: Aquest servei és opcional i s’ofereix pel matí, el migdia i/o la tarda
en les modalitats d’usuari fix o esporàdic.
La seva finalitat és oferir a les famílies que ho desitgin, l’estada dels infants una hora o
mitja hora abans o després de l’horari establert per al servei escolar. Per poder oferir
aquest servei hauran d’estar inscrits un mínim de sis alumnes fixes en la franja horària
d’una hora en el servei d’acollida del matí i de la tarda.
Les famílies hauran de sol·licitar fer ús d’aquest servei amb caràcter fix o esporàdic,
sempre tenint en compte que es considerarà usuari fix aquell infant usuari de la meitat
més un dels dies lectius del mes.
Per a serveis esporàdics, s’haurà d’avisar amb antelació un dia abans o primera hora
del matí.

1.3.

2.

Servei de menjador: Aquest servei és opcional, comprèn l’àpat i l’atenció directa als
infants durant el temps de prestació del servei de menjador i els períodes de temps
anteriors i posteriors, és a dir, de les 12.30 fins a les 15.00 hores.

Les llars d’infants ofereixen els següents serveis durant els mesos de juliol i agost:
2.1. Llar d’estiu: Durant els mesos de juliol i agost, les llars d’infants municipals realitzen
unes activitats diferents a les de la programació del curs escolar, prioritzant unes
activitats de caire més lúdic. Les famílies interessades es poden acollir a una de les
següents modalitats:
·

Modalitat 1: Matí i tarda
Pel matí de 9 a 12.30 hores i per la tarda de 15 a 17 hores de dilluns a
divendres.

·

Modalitat 2: Només pel matí
De 9 a 12.30 hores de dilluns a divendres.

2.2. Servei d’acollida: Aquest servei és opcional i s’ofereix només al migdia. La seva
finalitat és oferir a les famílies que ho desitgin, l’estada dels infants mitja hora després
de l’horari establert pel matí a la llar d’infants.
2.3. Servei de menjador: Aquest servei és opcional, comprèn l’àpat i l’atenció directa als
infants durant el temps de prestació del servei de menjador i els períodes de temps
anteriors i posteriors, és a dir, de les 12.30 fins a les 15.00 hores.
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3.

Tarifes
3.1.

Tarifes curs escolar (de setembre a juny):

Serveis oferts durant el curs escolar
Tarifa
(de setembre a juny)
Matrícula
Matrícula escolar
Servei bàsic
Servei escolar: Modalitat 1
Servei escolar: Modalitat 2
Usuari fix ½ hora
Usuari fix 1 hora
Servei d’acollida
Usuari esporàdic ½ hora
Usuari esporàdic 1 hora
Àpat modalitat matí
Àpat modalitat matí i tarda
Atenció alumnat
Servei de
menjador
Usuari fix
Atenció alumnat

25,00 €alumne/curs escolar
60,00 €/alumne/curs escolar
1.400,00 €/alumne/curs escolar
890,00 €/alumne/curs escolar
15,00 €/alumne/mes
25,00 €/alumne/mes
6,00 €/alumne/ dia
8,00 €/alumne/dia
3,60 €/alumne/dia
3,90 €/alumne/dia
2,30 €/alumne/dia

2,90 €/alumne/dia
Usuari esporàdic

3.2.

Tarifes de la Llar d’Estiu (juliol i agost):

Serveis oferts durant el període estival
Tarifa
(mesos de juliol i agost)
25,00 € alumne/període estival
(Alumnat de nova incorporació
al centre)
Matrícula
Llar d’estiu: mes de juliol

15,00 € alumne/període estival

Llar d’estiu: mes d’agost

(Matrícula de continuïtat al
centre)
140,00 €/alumne/mes
89,00 €/alumne/mes
105,00 €/alumne/mes*

Modalitat 1
Modalitat 2
Modalitat 1
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Modalitat 2
Àpat modalitat matí
Àpat modalitat matí i tarda
Atenció alumnat
Servei de menjador

67,50 €/alumne/mes*
3,60 €/alumne/dia
3,90 €/alumne/dia
2,30 €/alumne/dia

Usuari fix
Atenció alumnat
2,90 €/alumne/dia

Servei d’acollida migdia
(1/2 h)

Usuari esporàdic
Usuari fix juliol
Usuari fix agost
Usuari esporàdic

15,00 €/alumne/dia
12,00 €/alumne/dia
6,00 €/alumne/dia

*La tarifa del servei ofert durant el mes d’agost es calcula tenint en compte que l’última
setmana d’aquest mes, les Llars d’Infants resten tancades per manteniment. En el cas que
s’obrís tot el mes sencer, la tarifa del servei serà la mateixa que al mes de juliol.

Article 3. Tarifes reduïdes
1.
-

Requisits per ser beneficiari d’alguna tarifa reduïda:

Estar empadronat a Mont-roig del Camp: l’empadronament ha d’afectar, no només a l’infant
matriculat a la llar d’infants municipal, sinó també qui tingui i exerceixi la seva pàtria potestat.
Tenir una situació familiar de les que s’indiquen: germans, minusvalidesa, família monoparental
i/o família nombrosa. En el cas en què es coincideixi més d’una situació familiar, les
bonificacions no seran acumulables, sinó que s’aplicarà el percentatge que més afavoreixi a la
família.
Estar al corrent de pagament de les quotes del servei que s’ofereixen a les llars d’infants de
titularitat municipal
Termini de presentació de les sol·licituds de bonificació: al llarg de tot el curs escolar. En tot
cas, els efectes seran a partir del dia 1 del mes següent al de la data de presentació de la
sol·licitud, i només durant el curs escolar pel qual es sol·licita la bonificació. Les bonificacions
concedides no tindran caràcter retroactiu.

2.

L’alumnat que faci ús del servei escolar li són aplicables, amb justificació prèvia
documental, les següents tarifes:
Tarifes reduïdes modalitat 1. Servei bàsic (matí i tarda)
Percentatge
Beneficiaris
Tarifa
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reducció
Alumnat amb una
minusvalidesa del 33% o superior
Famílies nombroses i
monoparentals
Famílies que tenen escolaritzats
més d’un infant a la mateixa llar
d’infants (1r fill quota íntegra)

25 %
25 %
35 % 2n fill
50 % 3r fill

1.050,00 €/alumne/curs
escolar
1.050,00 €/alumne/curs
escolar
910,00 €/alumne/curs escolar
700,00 €/alumne/curs
escolar

Tarifes reduïdes modalitat 2. Servei bàsic (només matí)
Percentatge
Beneficiaris
Tarifa
reducció
Alumnat amb una
minusvalidesa del 33% o superior
Famílies nombroses i
monoparentals
Famílies que tenen escolaritzats
més d’un infant a la mateixa llar
d’infants (1r fill quota íntegra)
3.

4.

25%

667,50 €/alumne/curs escolar

25%

667,50 €/alumne/curs escolar

35% 2n fill

578,50 €/alumne/curs escolar

50% 3r fill

445,00 €/alumne/curs escolar

La tarifa reduïda del servei escolar es podrà sol·licitar a les Oficines Municipals d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp un cop formalitzada la matrícula a les llars
d’infants municipal i seran aplicables, si s’escau, des de la primera quota del curs
escolar.
Els beneficiaris hauran de presentar la següent documentació segons el cas:
§

En el cas d’infants escolaritzats amb una minusvalidesa del 33% o superior:
Certificat de la discapacitat de l’alumne/a.

§

En el cas de famílies nombroses o monoparentals:
Carnet de família nombrosa o monoparental.

§

En el cas de famílies que tenen escolaritzats més d’un infant al mateix centre
educatiu:
Llibre de família

5.

També es podrà sol·licitar la tarifa reduïda del servei escolar, un cop iniciat el curs escolar,
a les Oficines Municipals de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en tot cas, els efectes
seran a partir del dia 1 del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud, i
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només durant el curs escolar pel qual es sol·licita la bonificació. Les bonificacions
concedides no tindran caràcter retroactiu..

Article 4. Pagament de la matrícula
L’abonament del preu de la matrícula (curs escolar o període estival) s’abonarà mitjançant
transferència bancària.
El termini per ingressar el preu públic serà de 10 dies des que s’inicia el procediment de la
matrícula.
La matrícula es formalitzarà una vegada fet el pagament i presentat el justificant de la
transferència bancària.
Un cop iniciat el curs escolar, la baixa de l’alumne no suposarà el retorn de l’import de la
matrícula abonada.

Article 5. Pagament de les quotes
1.

Estaran obligats al pagament del preu públic els pares, les mares o els tutors legals dels
infants matriculats, que es beneficiïn de la prestació de qualsevol dels serveis de les llars
d’infants.

2.

L’obligació de pagament del preu públic per la prestació dels serveis que s’ofereixen a les
llars d’infants de titularitat municipal neix des de que s’inicia la prestació del servei.

3.

Els obligats al pagament del preu públic hauran de domiciliar-ho en un compte obert a
qualsevol entitat financera o sistema de pagament a través dels “xecs/tiquets guarderia”.

4.

El pagament s’efectuarà mensualment durant els primers 10 dies del mes corrent. En el
cas dels “xecs o tiquets guarderia”, caldrà que aquests es presentin entre el dia 1 i 10 de
cada mes. Aquests xecs hauran de ser per l’import equivalent a les quotes dels serveis
gaudits i caldrà que el document de remissió especifiqui el nom del beneficiari.

5.

El preu en concepte de servei escolar és per alumne i curs escolar. Es pagaran 10 quotes
d’igual quantia independentment del mes que es tracti.

6.

En el cas que es matriculi un infant al llarg del curs escolar es cobrarà la part proporcional
de la quota dels mesos que el menor estigui escolaritzat.

7.

El preu en concepte de material és per alumne i curs escolar. Es pagaran 10 quotes
d’igual quantia independentment del mes que es tracti.

8.

El pagament de la quota del servei de menjador es cobrarà amb la quota del servei
escolar o del servei d’estiu segons correspongui. Per la correcta facturació de les quotes
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el/la director/a del centre notificarà adequadament els serveis periòdics i no periòdics que
rep cada infant.
9.

El pagament de la quota del servei d’acollida es cobrarà amb la quota del servei escolar.
Per la correcta facturació de les quotes el/la director/a del centre notificarà adequadament
els serveis periòdics i no periòdics que rep cada infant.

10. El pagament de la quota de la Llar d’estiu, tot i tractar-se d’una quota mensual, el seu
pagament és realitzarà durant els 10 primers dies del mes de juliol i/o agost. Per la correcta
facturació de les quotes el/la director/a del centre notificarà adequadament dels serveis que
rep cada infant.
11. Si per qualsevol motiu el rebut arribés retornat, és realitzarà una autoliquidació que els
pares, mares o tutors legals dels usuaris hauran de pagar abans de la data fixada al
document. Exhaurits els períodes voluntaris de pagament, els imports s’exigiran en via de
constrenyiment.
12. En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament de dues mensualitats consecutives es
procedirà a la baixa definitiva de l’usuari de la llar d’infants municipal on estigui matriculat.

Article 6. Baixes i absències dels usuaris de les llars d’infants municipals
1.

Si l’usuari no assisteix cap dia a la llar d’infants sense justificació durant el mes de
setembre es considerarà una renúncia de plaça, i el pare, mare o tutor legal de l’infant, no
podrà sol·licitar la devolució de l’import d’aquesta.

2.

Les baixes definitives durant el curs s’hauran de comunicar per escrit a la direcció del
centre durant els 20 primers dies del mes. La baixa del servei sol·licitada durant el
transcurs del mes no dóna dret a la devolució total ni parcial de la quota.

3.

L’absència temporal justificada durant el curs escolar no eximeix del pagament de la
quota. L’absència no justificada durant 20 dies hàbils serà causa de baixa definitiva de
l’usuari i cobertura immediata de la plaça vacant. En aquest cas, tampoc es retornarà la
quota de la mensualitat en curs.

4.

Si l’usuari no assisteix a la Llar d’Estiu durant els primers deu dies del mes sense
justificació prèvia, es considerarà una renúncia de plaça. En aquest cas el pare, mare o
tutor legal de l’infant, no podrà sol·licitar la devolució de l’import d’aquesta mensualitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga qualsevol altra disposició anterior que contradigui les
determinacions aquí contingudes.
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DISPOSICIÓ FINAL
D’acord amb el que preveu l’article 70.2 de la LBRL aquesta ordenança entrarà en vigor un cop
s’hagi publicat completament el seu text al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i hagi
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 (15 dies hàbils).
El senyor Alcalde dona la paraula a la regidora d’educació per tal d’explicar aquest punt.
La regidora Francis Ortiz, grup municipal PSC, explica el punt de modificació de l’Ordenança
municipal que regula els preus públics de les Llars d’Infants, modificant les tarifes del servei
d’acollida de matí i de tarda, l’import de la matrícula, els percentatges per les tarifes reduïdes, i
a partir d’ara es cobrarà el servei de monitoratge al menjador ja que fins ara només es cobrava
només es cobrava els àpats. En un inici estava la possibilitat de pujar el servei bàsic però per la
situació que estem no s’ha considerat oportú.
El regidor Ferran Pellicer, grup municipal AMM-VX+, votarà desfavorablement al punt perquè
no considera oportú la pujada de 50 euros al mes i per nen en la situació actual.
El senyor Alcalde explica que aquesta pujada afectaria només es que no utiltizen el servei
bàsic.
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, exposa que no eren coneixedors de
que no es cobrés el servei de monitoratge de menjador, que son coneixedors que les llars
d’infants estan oferint un servei de qualitat i de professionals en aquest àmbit i si es fa la
comparativa en altres municipis del nostre entorn els preus son molt competents. Creuen que el
servei de la llar d’infants és imprescindible tot i no ser competència municipal directe però cal
donar facilitat per la conciliació de la vida familiar i del treball, però s’ha de garantir que qui
pugui pagar aquest servei ho faci i el que tingui dificultat doncs compti amb l’ajuda de
l’Ajuntament, entenen que hi ha garantia en aquest sentit. I per aquest motiu el grup municipal
ERC-MÉS s’abstindran.
El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, votaran en contra perquè creuen que no
és el moment de fer-ho, degut a la pandèmia del COVID, que s’ha tingut 4 anys per fer-ho,
creuen que és per la necessitat d’obtenir més ingressos, no consideren un preu risori, hi ha
famílies que ara potser no poden, tampoc consideren adient que s’hagi d’anar a Serveis
Socials, s’han de buscar solucions i respostes als ciutadans.
El regidor Enrique López, grup municipal PSC, considera aquesta petició també populista, es
demana el no cobrament de diversos impostos però després es demana la bonificació. Explica
que ara per ara només és recapta de les despeses de les llars un 18% i el que es volia
aconseguir abans del COVID era que és pagués un terç l’ajuntament, un terç el ciutadà i un
terç la Generalitat o l’Estat, tot i no sent un servei obligatori. Que l’Ajuntament, a través de
serveis socials, ajudarà a totes les famílies que ho necessitin.
El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, intervé i considera que no te res a veure el
tema de baixar impostos a oferir uns serveis de qualitat. Creu que tenen prioritats diferents. Tot
i així no és el moment ni la situació actual. S’ha d’ajudar a la gent del municipi, a la família, i
seguir donant serveis de qualitat tot i no sent obligatoris.
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La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, vol puntualitzar que s’està parlant de
famílies que tenen molt i famílies que tenen poc, però que la gran majoria son famílies que
tenen mig, que fan equilibri i tenen dificultats i s’ha de fer organitzacions per cobrir totes les
despeses que s’han de fer.
El senyor Alcalde contesta que aquestes famílies poden anar a serveis socials i se’ls ajudarà si
ho necessiten.
El punt s’aprova amb amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC, IMM i C's) 4 vots en contra
(grups municipals: Junts i AMM-VX+) i 3 abstencions (grup municipal: ERC-MÉS).
El contingut del debat i la votació es poden consultar al següent enllaç:

Debat i votació sobre el punt nº 7 de l'ordre del dia

8. Afers sobrevinguts
No hi ha afers sobrevinguts.
En aquest moment s’excusa l’interventor i abandona la sessió.

9. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS per exigir al Govern
Espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les
persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació

L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i
crua al conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més
durs ha estat la suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors
econòmics, fet que ha provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist
afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
Des de l’inici d’aquesta crisi, s’estan acumulant un seguit d’errors, ineficiències i
retards injustificats en la tramitació de les prestacions vinculades als ERTO.
Avui, especialment, es constaten un munt d’incidències, com per exemple que
no han computat els fills per determinar la prestació. En comptes de respondre
amb diligència i al costat de les persones treballadores, s’estan deixant
desateses milers de persones que han vist caure els seus ingressos de forma
fulminant, i provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. Cal
reaccionar de forma eficient, i no es pot agreujar la incertesa que pateixen bona
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part d’aquestes persones treballadores, mancades sovint d’informació i
desemparades envers qualsevol suport per clarificar les situacions personals
relatives a les prestacions dels ERTO, fet que lamentem. Exigim el pagament
immediat de totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les
persones afectades.
Una situació que s’agreuja amb la retallada del 55% dels fons destinats a
Catalunya per implementar les polítiques actives d’ocupació, el que representa
una retallada de més de 215 milions d’euros. Això comportarà, evidentment,
que la Generalitat de Catalunya tindrà serioses dificultats extraordinàries per
recuperar el nostre teixit productiu en la situació posterior a l’emergència
sanitària. Els diners retallats dels plans d’ocupació, suposadament havien de
servir per fer front al pagament de les prestacions i, malauradament, constatem
que aquesta finalitat no s’està veient satisfeta.
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament
d’aquestes prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional,
els professionals, la infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport
general en la tramitació dels expedients, però malauradament res ha fet canviar
la realitat, que és que moltes persones encara no han cobrat la seva prestació
econòmica.
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri
de Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un
acord amb les entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien
a avançar a la seva clientela el pagament de les prestacions de desocupació.
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb
coneixement directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els
electes locals sentim la màxima preocupació envers aquesta injusta i
injustificada situació. És evident que, en poques setmanes, els nostres serveis
assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com ara la
campanya endegada juntament amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la
Creu Roja local per a la recollida d’aliments, han vist augmentar les seves
demandes per part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des
del punt de vista personal i econòmic.
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un
posicionament ferm de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers
les persones afectades per un ERTO i que no han cobrat les prestacions que
els pertoca.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda la
següent moció:

PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes
les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions
econòmiques de forma immediata, així com que es resolguin totes les
incidències i reclamacions.
SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin
el pagament dels ERTO que encara no han pagat.
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol.

El senyor alcalde dona la paraula a la regidora Irene Aragonès, grup municipal
ERC-MÉS que defensarà la moció.
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, exposa la moció per
exigir al Govern Espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a
totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació.
Intervenen els regidors i regidores manifestant el sentit del vot.
La moció s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
El contingut de les intervencions i la votació es poden consultar al següent enllaç.

Lectura, intervencions i votació de la moció

10. Moció que presenta el grup municipal Junts de suport a l'empresariat per
demanar la no aplicació de l'impost d'estades turístiques per aquest any 2020
“Donada l’actual situació de gravetat derivada de la crisi sanitària, que clarament ha comportat una
gran afectació al sector turístic, un dels motors econòmics més importants del nostre municipi, i
després de conèixer la petició formal del sector turístic empresarial de tota la província, el Grup
Municipal de Junts x Mont-roig Miami, juntament amb la resta de formacions polítiques que formen part
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp si així ho desitgen, ens volem sumar a la demanda del sector a
favor de la no aplicació de l’impost d’estades turístiques per a l’exercici 2020.
Tal com expressa el teixit empresarial turístic de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, emmarcat en la
FEHT (Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona província), l’aplicació d’aquest
impost seria un factor contraproduent en un any en què creiem que s’ha de donar les màximes
facilitats als visitants que decideixin venir a la nostra destinació. Gravar-los amb aquest impost
significaria un fre i un clar desavantatge competitiu amb altres destinacions turístiques de l’estat.
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En aquest sentit, el sector no només veu incompatible intentar animar i promocionar la poca activitat
turística que pot haver-hi aquesta temporada, amb el fet de mantenir l’impost, sinó que creu que
enguany
és
totalment
contraproduent
per
a
la
reactivació
del
sector
turístic.
Atesa la situació de crisi extraordinària, a la necessitat de recolzar un sector bàsic de la nostra economia, i
al posicionament institucional davant d’un panorama turístic molt incert i amb una àrdua competitivitat, el
nostre Grup Municipal sol·licita que el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Aquesta moció NO S’APROVA amb

- Instar a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, per a l’exercici 2020, la no
aplicació de l’Impost sobre Estades Turístiques, per la situació d’excepcionalitat provocada per la crisi de
la COVID-19.”

El senyor alcalde dona la paraula al regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts que
defensarà la moció de suport a l'empresariat per demanar la no aplicació de l'impost d'estades
turístiques per aquest any 2020.

Intervenen els regidors i regidores manifestant el sentit del vot.
La moció no s’aprova amb 8 vots en contra (grups municipals: PSC i IMM); 3 abstencions (grup
municipal: ERC-MÉS) i 5 vots a favor (grups municipal: Junts, AMM-VX+ i C’s) dels membres
assistents.
El contingut de les intervencions i la votació es poden consultar al següent enllaç:

Lectura, intervencions i votació de la moció

11. PER UN TURISME SEGUR I SOSTENIBLE. MOCIÓ PER DEMANAR QUE
LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA FORMI PART DE LA XARXA
CERTIFICADA DE ZONES VERDES DE LA UNIÓ EUROPEA
El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre són dues marques turístiques de primer ordre
a nivell nacional i constitueixen una oferta turística molt àmplia i variada esdevenint, de
facto, un dels pulmons econòmics de les nostres comarques. De fet, directe i indirectament
el turisme suposa prop del 25% del PIB de la província, genera milers de llocs de treball i
cada temporada registra uns 22 milions de pernoctacions sumant la Costa Daurada i les
Terres de l’Ebre.
D’aquestes pernoctacions, el 50% són a establiments hotelers, un 40% a càmpings i un
20% en apartaments turístics. Pel que fa a les cases rurals, les darreres dades oficials
superen les 121.000 pernoctacions anuals. Parlem, doncs, d’un dels sectors essencials de
la nostra economia.
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La Costa Daurada, amb 2’2 milions de visitants, és juntament amb la ciutat de Barcelona i
la Costa Brava el triangle d’or del turisme català concentrant més del 80% de les
pernoctacions turístiques a Catalunya, una quota de participació que s’ha mantingut molt
estable en aquests darrers anys. Les Terres de l’Ebre, donada la seva singularitat i riquesa
morfològica, ecològica i ambiental, són una destinació única en les seves característiques,
amb tot el que això comporta de valor afegit.
En aquest context, la crisi de la pandèmia del COVID-19 ha tingut un efecte
extraordinàriament negatiu en el sector turístic ja que s’han hagut d’implementar a tots els
països de la Unió Europea restriccions a la mobilitat dels ciutadans per impedir la
propagació del virus. Aquestes restriccions han paralitzat l’activitat del sector que ara veu
amb preocupació l’arribada de la campanya d’estiu, vital per als seus interessos.
Recentment el Govern d’Espanya ha anunciat que a data 1 de juliol es posarà fi a la
quarantena obligatòria per a viatgers residents a l’estranger, així com una sèrie de mesures
d’estímul per reactivar el turisme al nostre país.
En conseqüència, considerem que cal activar totes les iniciatives possibles, tant a nivell
nacional com a nivell europeu, per reactivar aquest sector clau per les comarques
tarragonines.
En aquest sentit, volem posar en valor l’estudi de la Fundació Europea d’educació
ambiental que demana la creació d’una xarxa de zones verdes a tota la Unió, certificada
per les institucions comunitàries, que permeti la mobilitat dels ciutadans i, per tant, l’activitat
turística. Aquesta iniciativa ja ha rebut l’aval de nombrosos interlocutors dins i fora del
sector.
La demarcació de Tarragona, en haver entrat ja en fases avançades de la desescalada del
confinament, és un territori que compleix plenament els requisits per ser classificada com a
zona verda europea i permetre així l’arribada de contingents turístics d’altres zones verdes
del continent d’acord amb la zonificació que estableixi la Unió Europea.
Per guanyar força el patronat de turisme de la Diputació, un cop assolida l’etiqueta de zona
verda europea, hauria de potenciar-ne la difusió mitjançant campanyes promocionals i
comunicatives a tal efecte.
Tenint present que els principals contingents turístics que ens visiten cada estiu provenen,
primer, de la resta del mercat espanyol i, després, dels mercats anglès, francès, holandès i
alemany, aquesta zonificació per zones verdes acreditades facilitaria enormement
l’arribada de desenes de milers de turistes que, en cas contrari, no podrien accedir a les
nostres comarques.
En cas d’implementar-se aquest model això permetria, per posar un exemple, que un
ciutadà del land de Baviera pogués venir a passar les seves vacances a la Costa Daurada
o a les Terres de l’Ebre aquest estiu. Precisament, tenint present que la nostra província
està en una fase més avançada de la desescalada, això podria suposar l’arribada de
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segments turístics que en anys anteriors han apostat per altres destinacions actualment
més afectades per la pandèmia.
Cal incidir en què tota aquesta mobilitat seria plenament segura en termes sanitaris, evitant
qualsevol risc de rebrot de la pandèmia, seguint els protocols elaborats a tal efecte per les
autoritats competents. Així mateix, des del grup socialista estem convençuts de què en cas
d’implementar-se aquesta mesura això permetria salvar en bona mesura la campanya
turística de l’estiu que, recordant la xifra de llocs de treball i de generació d’activitat
econòmica que hem assenyalat anteriorment, tan important és tant per les nostres
comarques.
Ara bé, aquest plantejament de crear zones verdes certificades tan sols pot organitzar-se a
escala europea, ja que és competència de la Comissió Europea poder-ho fer.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda la següent
moció:

1. Demanar al Govern espanyol que defensi a les institucions comunitàries aquest
plantejament de zonificació per zones verdes a nivell europeu certificades per la
Comissió Europea. L’etiquetatge com a zona verda hauria de ser facilitada pel
Centre Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties.
2. Instar al Govern de la Generalitat a garantir les màximes condicions de seguretat
sanitàries a les zones turístiques esmentades, d’acord amb les seves
competències en matèria de Salut.
3. Demanar que la demarcació de Tarragona s’etiqueti com a zona verda europea i
que formi part d’aquesta xarxa certificada i garantida amb la màxima celeritat
possible, tenint en compte la imminència de la temporada d’estiu.
4. Demanar el suport a totes les institucions i associacions del sector per sumar
forces de cara a assolir aquesta reivindicació que permetria ajudar al nostre
turisme en el context actual marcat per una extraordinària dificultat.
5. Instar a tots els partits polítics amb representació al Parlament europeu a que facin
seva aquesta proposta i que la promoguin a les institucions comunitàries.
6. Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat de les
Corts Generals.

El senyor alcalde dona la paraula al regidor Enrique López, grup municipal PSC, que
defensarà la moció per demanar que la demarcació de Tarragona formi part de la xarxa
certificada de zones verdes de la Unió Europea.
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Intervenen els regidors i regidores manifestant el sentit del vot.
La moció s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
El contingut de les intervencions i la votació es poden consultar al següent enllaç:

Lectura, intervencions i votació de la moció

12. Precs i Preguntes
El senyor Alcalde pregunta si algun grup municipal té algun prec i/o pregunta.
La regidora Ibana Pacheco, grup municipal C’s, pregunta: Si hi ha data de finalització
dels treball de recuperació de les platges i les cales com a conseqüència del temporal
Glória i si hi ha alguna que no es podrà utilitzar i perquè no s’està portant sorra de la mar
enlloc de la terrestre i si perjudica aquesta sorra o és regenera.
I quines actuacions està fent l’equip de govern envers a la connectivitat del municipi,
l’internet.
El senyor Alcalde respon que les obres de les platges no han finalitzat però s’està ultimant,
l’obertura de les Cales encara no està definit i en aquests moments estan tancades per temes
de seguretat dependrà de les normes de seguretat que es marquin es podran o no obrir-les. La
sorra primer s’està posant la que ve de les platges d’Hospitalet de l’Infant i després s’aprofitarà
la sorra de la riera de Maspujols, que és una sorra que ve neta.
I respecte a la connectivitat del municipi s’està mantenint conversa amb diferents operadores i
a la resta del Ministeri els rebi per què el que està passant en aquests moments és que les
operadores opten a subvencions fer arribar la fibra al nostre municipi i quan arriba el moment
d’executar-ho no ho fan i evidentment perden la subvenció. Tot i així es té damunt la taula dues
operadores que estan valorant la implantació de dues zones (en aquest cas de Miami Platja) i
també hi ha una altre operador de fer-ho aèri mitjançant els pals de la llum i en aquest cas,
l’ajuntament no donarà permís per considerar que hi ha altres alternatives
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 1

En aquest moment s’excusa el regidor Quique Moreno, grup municipal Junts i abandona la
sessió per motius laborals.

El regidor Abbas Amir, grup municipal ERC-MÉS, demana la neteja urgent de la riera de
Riudecanyes.
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El senyor Alcalde pren nota.
En aquest moment s’excusa el regidor Abbas Amir, grup municipal ERC-MÉS, i abandona la
sessió per motius laborals.

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 2

El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, les dues preguntes que volia fer
son les mateixes que la regidora Ibana Pacheco. Demana a l’equip de govern que sigui
una prioritat la connectivitat del municipi degut als problemes d’internet que ha hagut
durant el confinament. D’altra banda, pregunta tot el procediment en que es troba el
desmantellament de la via del tren.
El senyor alcalde explica que hi ha dos projectes en marxa; un el desmantellament de la via
està en període de licitació i segons reunió amb Adif està per adjudicar-se que es preveu per
final o principis any vinent finalitzar-ho; i l’altre projecte és el de restitució (el seu estat original)
en la mateixa reunió van informar que està en la licitació de la redacció del projecte i es preveu
per final d’any o principis del vinent tenir el projecte executiu de la restitució de la via del tren.
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 els motius pels quals
van decidir no obrir les llars d’infants i perquè ara s’ha decidit obrir, quin han estat els
motius?
La regidora Francis Ortiz, grup municipal PSC, respon que en un principi quan la Generalitat va
decidir que es podien obrir les llars i escoles amb una sèrie de mesures, es va fer sondeig a les
famílies i hi ha via pots nens. Van considerar que les mesures eren inviables i tant l’equip de
govern com direcció van considerar que no es podien garantir la seguretat dels infants, de les
educadores i de les famílies. La Generalitat va publicar unes noves mesures més flexibles i van
decidir obertura als mesos de juliol i agost per considerar que es podia garantir la seguretat.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 4

La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, pregunta si ha augmentat la
significativament la demanda d’infants per poder obrir les llars d’infants?
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La regidora Francis Ortiz, grup municipal PSC, respon que encara estan trucant a les famílies
però ha pujat una mica.

El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 5

La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, pregunta per la demora en
l’obertura de les guinguetes? En quin període es podrà obrir inici i finalització? I la
funció de les agents cíviques i en quines platges actuaran?
En aquest moment s’excusa el regidor Enrique López, grup municipal PSC, i abandona la
sessió.
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, l’any passat es va exhaurir el termini de les
guinguetes i aquest any s’havia de convocar un concurs nou i tots estaven informats. El que
s’ha intentat es paralitzar aquest concurs i afavorir els que ja tenien guinguetes i fer-ho per un
any. Els Plecs estan. S’està treballant en els informes econòmics adaptant-se a la situació
actual. S’ha trucat a tots els guinguetàries informant del nou concurs, nova adjudicació. Es creu
que la temporada començarà a principis de juliol i s’ha demanat a Generalitat i Estat, juntament
amb altres municipis, l’ampliació del pla d’usos i una sèrie de millores. I pel que fa a les agents
cíviques actuaran en totes les platges que estiguin obertes al públic.
El senyor Alcalde aclareix que en totes les platges no, les que estan davant dels càmping degut
a la dificultat per accedir-hi no es pot oferir aquest servei i s’executen els càmpings.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 6

La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, pregunta quines accions es faran
el dia internacional dels drets del col.lectiu LGTB que se celebrarà el proper 28 de juny. I
si s’està treballant en la moció aprovada pel Ple d’aquest pla.
La regidora Mei Benach, grup municipal PSC, respon que s’està treballant en les accions a
realitzar, banderes, llegir manifest, pintar pas de vianants, fer un passadís amb els fanals etc.
que es té reunió demà. I properament es tindrà el Pla de municipis. Durant tot el confinaments
s’han fet xerrades.
La regidora Cristina Llorens, grup municipal PSC, explica que s’ha fet l’adquisició de llibres (no
han arribat degut al COVID-19) d’aquest caire.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
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Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 7

La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, pregunta sobre la programació de
la revetlla de Sant Joan si no s’ha plantejat fer la foguera tradicional ja que és a l’aire
lliure i es podria mantenir les mesures de seguretat? Arribarà la flama del Canigó?
Fa un prec demanant que es tingui en consideració a les entitats que estan al costat de
l’Ajuntament sempre que es necessiten i que es tinguin en compte i informades dels
canvis.
Felicita al senyor Redondo per posar al banda i faja a la pubilla i hereu infantil. Envers
aquest tema fa un prec demanant que es tinguin en consideració a la pubilla i hereu del
municipi que el podien haver acompanyat.
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, quan es va prendre la decisió va ser pensada
per la gent tingués la revetlla de Sant Joan tot i estan a casa, la situació no era la mateixa. La
crema de fogueres encara estan estudiant la possibilitat de donar permís o no i el problema en
aquest moments de fer una festa al carrer és el control de que es segueixen les mesures de
seguretat.
Tindrà en compte els seus precs.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:

Contingut de les intervencions de la pregunta nº 8

El regidor Francisco Chamizo, regidor de Junts, en primer lloc agraeix a la regidora de
Ciutadans el seu recolçament en la moció presentada.

Agraïment

El regidor Francisco Chamizo, regidor de Junts, pregunta si s’ha comunicat a les
persones interessades en les guinguetes que ponen muntar ja i que no obrin fins la data
estipulada?
La regidora Yolanda Pérez, regidora de PSC, explica que no es farà el concurs que està previst
per aquest any per la durada de 8 anys però es farà el concurs a 1 any com es feia fins ara. A
data d’avui ningú sap si podrà muntar la guingueta perquè han de concursar.

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 9
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El regidor Francisco Chamizo, regidor de Junts, li queda el dubte si és va trucar a les
famílies i fer sondeig per l’obertura de la llars d’infants?
La regidora Francis Ortiz, regidora de PSC, explica que no es va fer la pregunta directament
però dues setmanes anteriors si es va preguntar i es van acollir en aquestes dades.

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 10

El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, pregunta si s’han aprovat totes les
subvencions esportives, si s’ha fet el pagament?
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, respon que hi ha entitats que ja han cobrat i
preguntarà a intervenció que ha passat.

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 11

El regidor Francisco Chamizo, regidor de Junts, pregunta si el servei de rehabilitació
s’està donant al mateix edifici i si no és fa perquè?
El regidor Angel Redondo, regidor de PSC, que revisat el conveni en sanitat hi ha una
discrepància alhora del pagament de la neteja del centre. Se li ha comunicat que l’han de
realitzar Sanitat i ens han demanat fer-la l’ajuntament cobrant les despeses a Sanitat i es resta
a l’espera de la resposta. I de moment estan fent la rehabilitació en una sala habilitada del CAP
de Mont-roig.

Contigut de les intervencions sobre la pregunta nº 12

El regidor Francisco Chamizo, regidor de Junts, demana explicació d’un informe jurídic
envers als càmpings de 16.000 euros no sabent a que és refereix. De totes maneres ho
demanarà per escrit.
El senyor alcalde, explica que és un informe jurídic que es va demanar en un despatx
d’advocats respecte a les activitats del càmpings que tenim per veure reforçat els parers dels
informes jurídics municipals i tenir més seguretat alhora de prendre decisions.

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 13
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El regidor Francisco Chamizo, regidor de Junts, voldria saber que ha passat en
l’expedient de contractació exempció del document de definició arquitectònica del
polivalent de Mont-roig que hi ha una petita apreciació de secretaria.
El senyor alcalde no pot en aquest moment informar-li i en el proper Ple li informarà.

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 14

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a Secretari per delegació, estenc aquesta
acta.

El senyor alcalde aixeca la sessió

Fran Morancho López
President

Octavi Anguera Ortiga
Secretari per delegació

10 de juny de 2020
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