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:

2020/10 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
3 de juliol de 2020
8 de juliol de 2020
13:06 h. – 16:22 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 Beà, Interventor
S‟ha excusat d‟assistir-hi:
-------1

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 10 de juny 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 10 de juny de 2020.
I no havent cap observació a l‟efecte es declara aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
Els regidors Quique Moreno (grup municipal Junts) i Abbas Amir (grup municipal ERC-MÉS) no
es visualitza la seva imatge.
En aquest punt no es produeix debat.
El punt s‟aprova amb 15 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; Junts, ERC-MÉS, ARA-VX+
i C‟s) i l‟abstenció dels regidors Quique Moreno (grup municipal Junts) i Abbas Amir (grup
municipal ERC-MÉS)
El contingut de la intervenció d‟Alcaldia i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del Sr. Alcalde i votació sobre el punt nº 1 de l'ordre del dia

2.

Donar compte dels Decrets del número 1212 al 1462 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 no es produeix debat.
El contingut de la intervenció d‟Alcaldia es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt nº 2 de l'ordre del dia

3. Hisenda. Expedient 94/2020. Aprovar, si s'escau, el Pla Estratègic de
Subvencions pel període 2020-2022.
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Identificació de l’expedient: Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022
Número de l’expedient:

94/2020

Tràmit:

Aprovació

ANTECEDENTS
-

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix en el seu
article 8.1 que les administracions públiques que proposin establir subvencions,
amb caràcter previ han d‟aprovar un Pla Estratègic de Subvencions que concreti
els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari
per la seva execució, els costos previsibles i el seu finançament.

-

L‟article 12 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s‟aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, general de subvencions, estableix les pautes del contingut del Pla
Estratègic de subvencions.

-

El Ple de l‟Ajuntament de Mont-roig en sessió ordinària de data 13 d‟abril de 2016
va adoptar l‟acord d‟aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per al període 20162019.

-

És voluntat d‟aquest ajuntament comptar amb l‟activitat subvencional com a
instrument de foment de les activitats d‟interès públic i de competencial local. Per
aquest motiu, i una vegada finalitzada la vigència d‟aplicació del Pla estratègic de
subvencions 2016-2019, cal aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per als
exercicis 2020 i següents.

-

En data 18 de febrer de 2020 es va dictar providència d‟incoació per part
d‟Alcaldia per a la confecció i posterior aprovació del Pla Estratègic de subvencions
pels exercicis 2020 fins al 2022.

-

En data 23 de juny de 2020, s‟emet informe favorable de la intervenció al Pla
Estratègic de Subvencions 2020-2022.

-

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l‟Àrea de Gestió Interna,
Govern Obert i Hisenda de data 1 de juliol de 2020.

Fonaments de dret
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
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-

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril d‟Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

-

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril pel qual s‟aprova el text refós de la Llei
municipal i règim local de Catalunya.

-

Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de bases de règim local.

-

Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de règim jurídic del sector públic.

-

Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

-

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

-

Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1.

Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de Mont-roig del Camp per al període
comprès entre el 2020 i 2022, adjunt com annex a la proposta.

2.

Publicar l‟esmentat Pla al tauler d'anuncis de l‟Ajuntament i al Portal de
Transparència.

Annex: Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.pdf
Durant el transcurs del debat d‟aquest punt, en algun moment, la imatge dels regidors Quique
Moreno (grup municipal Junts), Elvira Montagut (grup municipal IMM), Abbas Aamir (grup
municipal ERC-MÉS) i Cristina Llorens (grup municipal PSC) no es visualitza, encara que
romanen connectats a la videoconferència.
En aquest punt es produeix debat.
El senyor Alcalde dona la paraula al regidor d‟hisenda per explicar el punt.
El regidor Enrique López (grup municipal PSC) explica que les actuacions que s‟han realitzat
per elaborar el Pla estratègic son modificar algunes subvencions per poder dotar-les
econòmicament seguint les instruccions del Pla de recuperació aprovat pel Ple.
La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) saben que és obligatori per Llei aquest
Pla i ho creuen necessari, tot i que no estan d‟acord amb alguna distribució, com per exemple
els convenis esportius. Consideren que aquest Pla hauria d‟haver estat amb la participació de
tots els agents implicats. Pregunten si les entitats locals son coneixedores d‟aquest Pla.
El regidor Enrique López (grup municipal PSC), li explica que l‟únic que es fa és dotar el Pla de
subvenció seguint les instruccions del Pla de xoc.
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El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) comenta que potser el problema està
en el títol de la convocatòria que diu: “Aprovar Pla Estratègic de Subvencions 2020-22”.
El senyor Alcalde respon que no hi ha cap errada en l‟ordre del dia, que s‟aprova el Pla
estratègic de Subvencions, que ve regulat per Llei, s‟ha fet en base al Pla de Xoc aprovat. És
un document viu i modificable. L‟equip de govern abans de posar-ho al pressupost ho parla
amb les entitats per saber si es cobreixen les seves necessitats.
El senyor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) agraeixen l‟aclariment del senyor
Alcalde.
El senyor Alcalde comenta que tot és modificable i que s‟ha anat adaptant segons la Llei i els
moments actuals. Insisteix en la comunicació constant amb les entitats.
La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) comenta que les seves observacions
anaven en el sentit de fer-ho més participatiu.
La regidora Amèlia Bargalló (grup municipal Junts) comparteixen la mateixa opinió que el grup
municipal ERC-MÉS. Estan a favor d‟aquest pla estratègic de subvencions però consideren que
la distribució dels fons no és equitativa, tot i que per aquest any 2020 i degut a la situació de
COVID estan d‟acord, no consideren la distribució correcte pels propers anys, el consideren a
curt termini i per esmenar les urgències. Pregunten quin son els motius de la distribució
d‟aquests fons.
El senyor Alcalde respon que correspon a les necessitats del municipi i s‟ha d‟analitzar partida
per partida. I des de l‟any 2015 aquestes ajudes a entitats esportistes, ciutadans, empreses han
augmentat. Continua en el criteri d‟ajudar als col.lectius i ciutadans més vulnerables. Aquest
document és viu i modificable segons les circumstàncies. Així mateix, li ofereix la possibilitat de
revisar-ho conjuntament i al detall dels números. Creu que s‟hauria de preguntar que està fent
l‟empresariat.
La regidora Amèlia Bargalló (grup municipal Junts) agraeixen l‟explicació i compromís de
revisar per part del senyor Alcalde. En cap moment han demanat d‟ajudar més a les empreses,
el que plantegen és ajudar a les persones mitjançant el foment d‟algunes activitats que
permetin no tenir la necessitat d‟una part tant important de serveis socials. Potser seria
convenient tenir un vivers d‟empreses on les empreses es puguin adreçar. Estan en un Ple i
parlen amb l‟administració potser un segon pas serà parlar amb els empresaris.
La regidora Yolanda Pérez (grup municipal PSC) explica que els hi agradaria ajudar més als
empresaris però que les ajudes a empresaris no s‟esgoten cap any. Van crear unes ajudes per
la contractació de persones aturades i dels 10.000 euros que hi ha al pressupost s‟utilitzen
1500 o 2.000 euros, s‟envia e-mails a les empreses informant i recordant les ajudes disponibles
inclús quan son coneixedors d‟un nou negoci al municipi es truca directament de l‟ajuntament
per informar d‟aquestes ajudes. Aquest any s‟ha augmentat aquesta borsa. Els empresaris son
coneixedors de l‟Oficina de promoció econòmica on es poder dirigir no creu que sigui manca de
comunicació.
La regidora Francis Ortiz (grup municipal PSC) manifesta que es defensa un estat de prioritats i
en aquest cas, son les persones i sobretot les persones vulnerables i el que intenta és estar al
costat d‟aquestes persones i segons les necessitats del municipi. Des de serveis socials no
només tramiten ajudes sinó que lluiten per la independència de les persones. Una part
important es l‟ajuda a la gent gran per tal de poder subvencionar anar al centre de dia, fa molt
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anys que estan demanant places públiques i no les augmenten i sense aquestes ajudes als
ciutadans potser haurien de tancar el centre de dia.
El regidor Enrique López (grup municipal PSC) comenta que un dels motius pel qual el grup
municipal Junts va votar en contra del pressupost va ser que hi havia una reducció de la partida
de serveis socials, com la seva companya ha explicat perfectament en el tema de les ajudes a
gent gran pel centre de dia. Aquest Pla es fa en base a les necessitats del municipi.
En aquest moment la Secretària, atès que la imatge d‟alguns regidors/es no s‟ha visualitzat en
algun moment del debat, els informa que aquesta això suposa que han abandonat la sala i, en
el cas que es produeixi durant el transcurs d‟una votació, segons la normativa aplicable,
computarà com abstenció.
El punt s‟aprova per unanimitat dels membres assistents.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Debat i votació del punt nº 3 de l'ordre del dia

4. Intervenció. Expedient 5000/2020. Aprovar, si escau, la proposta de
l’expedient de modificació de crèdits número 7/2020, concessió de
suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits i
redistribució del projecte de despesa associat.
Identificació de l’expedient:

Núm. Expedient:
Tràmit:

Modificació de crèdits núm. 7/2020, per concessió
de suplements de crèdit finançats amb baixes
d‟altres partides i redistribució de finançament
afectat.
5000/2020- Serveis econòmics / Intervenció
Modificació de crèdit

Fets
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no
es poden demorar fins a l‟exercici següent, proposo l‟expedient modificació de crèdits.
2. S‟ha incoat de l‟expedient concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
número 7/2020 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides i de romanent
de tresoreria afectat . Operativament es tramita com a dues modificacions, la
primera de anul·lació de crèdits afectats i la segona com a suplement de crèdits
finançat amb Romanent de Tresoreria afectat.
3. L‟expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 7/2020, que ha de ser finançat
amb anul·lacions o baixes d‟altres partides del pressupost vigent no compromeses amb
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4.
5.
6.
7.

destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre
de sota, i redistribució del finançament afectat associat.
Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades, i associades al mateix finançament afectat que les varen motivar.
Vist l‟informe de l‟interventor.
Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que
ha de ser utilitzat, es manté l‟equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l‟article 16.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d‟abril.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió Interna, Govern Obert i
Hisenda de data 1 de juliol de 2020.

Fonaments de dret
1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 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.
2. Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d‟abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. L‟article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s‟aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d‟Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local.
6. L‟Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l‟ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s‟aprova l‟estructura de pressupostos de les entitats locals.
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures
per al Desplegament de l‟Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s‟aprova
l‟Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1. Aplicar l‟alliberament del crèdit de l‟amortització del càrrec eventual de territori i la seva
aplicació a altres finalitats de l‟expedient de modificació de crèdits
2. Deixar sense efecte l‟acord de Ple, de data de 21 de febrer de 2020 de modificació retributiva
de l‟assessor general per destinar-lo a l‟expedient de modificació de crèdits 7-2020 de mesures
de Pla de Xoc i altres necessitats.
3. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 7/2020 de suplements finançat
amb baixes i/o anul·lacions d‟altres aplicacions pressupostàries i amb Préstec, per a la
realització de la despesa proposada conforme al detall i tramitació següent:
Classe de modificacions que han de ser realitzades:
MODIFICACIÓ 1)Concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats
amb baixes i/o anul·lacions d’aplicacions pressupostaries.
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CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS

Crèdits
definitius
abans exp
7.000,00

Augments
8.000,00

Crèdits
definitius
despres
expedient
15.000,00

14.000,00

11.000,00

25.000,00

23102 48904 POL.IGUAL.ACCIÓ SOCIAL AJUTS
PUNTUALS
23102 48910 POL.IGUAL.BANC D'ALIMENTS CONVENI
CREU-ROJA

40.000,00

60.000,00

100.000,00

25.000,00

75.000,00

100.000,00

140

23107 48900 PREVENCIÓ MALNUTRICIÓ INFANTIL.
CAP NEN SENSE UN ÀPAT

14.000,00

16.000,00

30.000,00

190

43207 22609 TURISME GASTRONÒMIC ACTIVITATS
CULTURALS

20.000,00

10.000,00

30.000,00

190

43208 22609 TURISME PROM.ACTIVITATS CULTURALS

1.000,00

9.000,00

10.000,00

190

43209 22799 TURISME. WEB TURISME TREBALLS
D'ALTRES E

300,00

7.000,00

7.300,00

190

43212 22602 TURISME FAMILIAR. PUBLICITAT I
PROPAGANDA

1.000,00

8.000,00

9.000,00

210

24101 22714 FOM. DE L'OCUP. FORMAC. LAB.
TREBALLS REA

14.000,00

10.000,00

24.000,00

210

43300 47000 DES. EMP. FOMENT A L'OCUPACIÓ

20.000,00

40.000,00

60.000,00

203

15320 44903 NOSTRESERVEIS.MANTENIMENT

478.448,37

22.667,24

501.115,61

203

16500 44903 NOSTRESERVEIS.ENLLUMENAT

296.044,50

23.311,73

319.356,23

203

17100 44903 NOSTRESERVEIS.PARCS I JARDINS

503.038,83

71.636,56

574.675,39

203

34100 44903 NOSTRESERVEIS.PROM. I FOMENT
L'ESPORT- REFORÇ ACTIVIITATS ESTIU

318.827,04

80.062,52

398.889,56

203

34200 44903 NOSTRESERVEIS.INSTAL·LACIONS

118.317,53

5.545,53

123.863,06

203

32300 44903 NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT
LLARS INFANTS

8.735,36

87.485,28

96.220,64

203

44110 44903 NOSTRESERVEIS.TRANSPORT DE
VIATGERS

91.192,14

1.828,26

93.020,40

203

33400 44903 NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL
(ESCOLA DE MÚSICA)

214.126,97

18.066,75

232.193,72

203

32600 44903 NOSTRESERVEIS.TRANSPORT ESCOLAR

12.123,33

5.615,36

17.738,69

100

23100 12001 A.S.PRIMÀRIA .GENT GRAN.RETRIB.
BÀSIQUES A2

14.006,28

100

23100 12100 A.S.PRIMÀRIA .GENT
GRAN..COMPLEMENT DE DESTÍ

18.888,78

23100 12101 A.S.PRIMÀRIA .GENT
GRAN.COMPLEMENT ESPECIFIC

28.615,62

23100 16000 A.S.PRIMÀRIA .GENT GRAN. SEGURETAT
SOCIAL

41.290,85

Org. Prog. Econ. Descripció
140 23106 22613 MENJADOR SOCIAL. DESPESES
ALIMENTS
140 23101 48902 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA . AJUTS
ACTIVTATS D'ESTIU MUNICIPALS
140
140

100
100

21.291,11
7.284,83
22.229,11
3.340,33
34.357,72
5.742,10
46.528,37
5.237,52
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100

43300 16000 PROMOCIÓ ECONOMICA. SEGURETAT
SOCIAL

11.781,39

100

92000 12100 ADM GENERAL.COMPLEMENT DE DESTÍ

97.498,20

100

92000 12101 ADM GENERAL.COMPLEMENT ESPECIFIC

199.945,92

100

92000 16000 ADM GENERAL.SEGURETAT SOCIAL

163.614,37

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS

17.018,91
5.237,52

801891,71

3.389,60
5.000,00
4.610,37
610.061,52

100.887,80
204.945,92
168.224,74
865416,09

Crèdits
definitius
abans exp
0,00

Crèdits
definitius
despres
Augments expedient
13.357,23
13.357,23

100 15210 12001 PROMOCIÓ I GESTIÓ VIVENDA. OF
HABITATGE RETRIBUCIONS BÀSICA A2

0,00

6.017,80

100 15210 12003 PROMOCIÓ I GESTIÓ VIVENDA. OF
HABITATGE RETRIBUCIONS BÀSICA C1

0,00

100 15210 12100 PROMOCIÓ I GESTIÓ VIVENDA. OF
HABITATGE COMPLEMENT DE DESTÍ

0,00

100 15210 12101 PROMOCIÓ I GESTIÓ VIVENDA. OF
HABITATGE COMPLEMENT ESPECIFIC

0,00

100 15210 16000 PROMOCIÓ I GESTIÓ VIVENDA. OF
HABITATGE SEGURETAT SOCIAL

0,00

100 92400 12001 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. BANC
TEMPS.RETRIB.BÀSIQUES A2

0,00

100 92400 12003 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. BANC
TEMPS.RETRIB.BÀSIQUES C1

0,00

100 92400 12100 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. BANC
TEMPS.COMPLEMENT DE DESTÍ

0,00

100 92400 12101 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. BANC
TEMPS.COMPLEMENT ESPECIFIC

0,00

100 92400 16000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. BANC TEMPS.
SEGURETAT SOCIAL

0,00

100 16220 12003 GESTIO RESIDUS I TRAN
ECOLOGICA.BÀSIQUES C1
100 16220 12100 GESTIO RESIDUS I TRAN
ECOLOGICA.COMPLEMENT DE DESTÍ

0,00

100 16220 12101 GESTIO RESIDUS I TRAN
ECOLOGICA..COMPLEMENT ESPECIFIC

0,00

100 16220 16000 GESTIO RESIDUS I TRAN ECOLOGICA.
SEGURETAT SOCIAL

0,00

100 43300 12001 PROMOCIÓ ECONOMICA. RETRIBUCIONS
BÀSICA A2
100 43300 12100 PROMOCIÓ ECONOMICA.COMPLEMENT DE
DESTÍ
100 43300 12101 PROMOCIÓ ECONOMICA.COMPLEMENT
ESPECIFIC
100 93101 12003 POL ECO I FISCAL. GESTIÓ SUBVENCIONS

0,00

100 93101 12100 POL ECO I FISCAL. GESTIÓ SUBVENCIONS

0,00

Org. Prog. Econ. Descripció
203 93100 44903 NOSTRESERVEIS.OFICINES SERVEIS ECON

6.017,80
3.906,90
3.906,90
5.531,85
5.531,85
5.770,50
5.770,50
6.792,66
6.792,66
6.017,80
6.017,80
3.906,90
3.906,90
5.531,85
5.531,85
5.770,50
5.770,50
6.792,66
6.792,66
3.906,90

0,00

3.906,90
2.142,25

2.142,25
3.224,75
3.224,75
2.967,65
2.967,65

0,00
0,00
0,00

7.284,83
3.340,33
5.742,10
3.906,90
2.142,25

7.284,83
3.340,33
5.742,10
3.906,90
2.142,25

9

100 93101 12101 POL ECO I FISCAL. GESTIÓ SUBVENCIONS

0,00

100 93101 16000 POL ECO I FISCAL. GESTIÓ SUBVENCIONS

0,00

100 17900 13100 SENSIBILITZACIÓ MEDIOAMBIENTS.
COORDINADOR I AGENTS CÍVICS.LABORAL
TEMPORAL BASIQUES
100 17900 16000 SENSIBILITZACIÓ MEDIOAMBIENTS. COOR. I
AG. CÍVICS.SEG.SOCIAL

0,00

100 92000 12001 ADM GENERAL. RETRIBUCIONS BÀSICA A2

0,00

160 15210 47004 REHABILITACIÓ HABITATGE SOCIALS

0,00

6.017,80
6.000,00

160 15210 22706 TRANSICIÓ ECOLÒLGICA.ESTUDI CREACIÓ
EPE
100
DINAMITZACIO GENT GRAN
23105 22706
210
AJUDES A L'ADAPTACIÓ NEGOCIS COVID 19
43300 47003
112
GABINET PSICOLOGIC
92000 22799
181
MOBILITAT URBANA.COMPRA MATERIAL
SENYALITZACIO
13400 61900
181
MOBILITAT URBANA.PAM DIPU REDUCTORS
DE VELOCITAT
13400 61901
ACTE RECONEIXAMENT I TORNADA A LA
112 92200 22601 NORMALIDAD
EXECUCIÓ OBRESEDIFICI LONDRES, 7

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

121.899,87

121.899,87

0,00

28.078,00

28.078,00

0,00

471.242,67

471.242,67

801.891,71

1.081.304,19

1.336.658,77

160 15100 22799 (nota 1: suma modificació 2 ,.parcial)
OBRES ADEQUACIÓ LOCAL K2, SERVEIS
SOCIALS

3.224,75
2.967,65

3.224,75
2.967,65
60.000,00

60.000,00
0,00

30.000,00
30.000,00
6.017,80
6.000,00

160 23100 63200 (nota 1: suma modificació 2 ,.parcial)
TOTALS CR. EXTRAORDINARIS
TOTAL EXP. 1

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ 1)

Org.

Prog.

Econ.

Descripció

Crèdits
definitius
abans de
l'exp.

110

92900

50000

FONS DE CONTINGENCIA

175.412,55

175.412,55

0,00

111

33000

21300

20.500,00

10.000,00

10.500,00

111

33701

21200

3.813,19

3.000,00

813,19

160

15100

22706

ADM.GENERAL. CULTURA . MANTENIMENT
ASCENS
JOVEN. K1L EFICIENCIA ENERGETICA
PAES
URBANISME ESTUDIS I TREBALLS TECNICS

100.000,00

8.498,89

91.501,11

113

49101

22706

4.000,00

4.000,00

0,00

113

49101

22713

17.000,00

10.000,00

7.000,00

COMUNICACIÓ.PORTAL WEB PER A
ENTITATS
COMUNICACIÓ.BUTLLETÍ MUNICIPAL

Minoració

Crèdits
definitius
despres de
l'exp.

10

120

92300

22706

ADM.G.S.GENERALS.INFORMACIÓ
ESTADÍSTICA. ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS
BIBLIOTECA ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORTI
PROM. CULTURALS , CERTAMEN PUBILLA

11.000,00

11.000,00

0,00

130

33210

22609

4.200,00

1.500,00

2.700,00

130

33400

22606

130

33400

22609

1.500,00

1.500,00

0,00

PROM. CULTURALS ACTIVITATS
CULTURALS I ESPO
PROM. CULTURALS. ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNI
CULTURA.CICLE DE TEATRE. ACTIVITATS
CULTU
AGENDA CULTURAL ACTIVITATS
CULTURALS I ES
TURALS CULTURA.CICLE DE CONCERTS.
ACTIVIT
PROM. CULTURA.DINAMITZACIÓ CASC
ANTIC
ADM.G.CULTURA REPARACIÓ DE L'EQUIP
DE SO
COLLA DE GEGANTS BARRI DE
DALT.COL.LAB. E
CORO ROCIERO ARENA DEL MAR .
COL.LAB. EN
CULTURA, CONVENI MIAMI SONA

6.000,00

4.000,00

2.000,00

130

33400

22706

5.000,00

5.000,00

0,00

130

33403

22609

10.000,00

4.000,00

6.000,00

130

33404

22609

12.900,00

5.000,00

7.900,00

130

33406

22609

5.000,00

2.500,00

2.500,00

130

33408

22609

30.000,00

30.000,00

0,00

130

33000

63500

4.000,00

4.000,00

0,00

130

33400

48914

850,00

850,00

0,00

130

33400

48917

1.350,00

1.350,00

0,00

130

33400

48929

700,00

700,00

0,00

130

33400

48955

131

33702

22609

131

33704

22609

131

33706

22609

131

33701

63200

CULTURA.CONVENI LINE DANCE COUNTRY
MONT-R
JOVEN. K'DAT. ACTIVITATS CULTURALS I
ESPO
JOVEN. TOK'L 2 ACTIVITATS CULTURALS I
ESP
JOVEN. IMPLEMENTACIÓ PLA LOCAL DE
JOVENTU
JOVENTUT. REP. EDIFICIS I ALTRES CONST

700,00

700,00

0,00

12.500,00

8.000,00

4.500,00

10.760,00

2.000,00

8.760,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

4.500,00

4.500,00

0,00

132

33800

20900

FESTES CANONS

9.000,00

4.000,00

5.000,00

132

33803

22400

FESTES. FIRA PRIMES D‟ASSEGURANCES.

850,00

850,00

0,00

132

33803

22609

28.000,00

20.000,00

8.000,00

850,00

850,00

0,00

6.000,00

5.500,00

500,00

15.500,00

10.000,00

5.500,00

5.100,00

5.100,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

55.000,00

40.000,00

15.000,00

25.000,00

17.000,00

8.000,00

22602

FESTES.FIRA ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORT
FESTES.ST ISIDRE PUBLICITAT I
PROPAGANDA
FESTES.ST ISIDRE ACTIVITATS
CULTURALS I E
FESTES.ST MIQUEL ACTIVITATS
CULTURALS I E
FESTES DE LES POBLES. ACTIVITATS
CULTURAL
FESTES.SANT JAUME PRIMES
D‟ASSEGURANCES.
FESTES.SANT JAUME PUBLICITAT I
PROPAGANDA
FESTES.SANT JAUME ACTIVITATS
CULTURALS I
FESTES.SANT JOSEP. ACTIVITATS
CULTURALS I
FESTES DIVERSES PUBLICITAT I PROP

132

33805

22602

132

33805

22609

132

33808

22609

132

33810

22609

132

33825

22400

132

33825

22602

132

33825

22609

132

33826

22609

132

33830

2.000,00

2.000,00

0,00

132

33830

22609

FESTES DIVERSES ACTIVITATS CULTUR

12.000,00

6.000,00

6.000,00

133

34101

48934

1.000,00

500,00

500,00

133

34101

48936

FOMENT ESPORT. ANTONIO MORENO
HURADO
FOMENT ESPORT. ELOY SALSENCH

2.000,00

1.000,00

1.000,00
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133

34101

48937

FOMENT ESPORT. JOSEP FLORENCIO

133

34101

48938

FOMENT ESPORT. PENYA CICLISTA

500,00

250,00

250,00

2.100,00

1.050,00

1.050,00

133

34101

48960

FOMENT ESPORT. CONVENI ALEIX TODA
CURSES BORGES

500,00

250,00

250,00

133

34101

48961

FOMENT ESPORT. CONVENI. OSCAR
RAMÍREZ KARATE

1.000,00

500,00

500,00

133

34101

48963

ESPORT.CONVENI.ANNA CORTILES WORD
PADEL T
ESPORT.CONVENI. TITAN DESERT 500X3
:JOSÉ
ESPORT.CONVENI. EVA JAEN ALFONSO
CULTURI
ESPORT.CONVENI. REBECA LEAPER
CAMPIONAT D
FOMENT ESPORT. CLUB RITMICA MIAMI
PLATJA
FOMENT ESPORT. MINI-MOTO IVAN JAIBER
GUTIERREZ(TUTOR BRYAN GUTIERREZ)

2.000,00

1.000,00

1.000,00

133

34101

48964

1.500,00

1.500,00

0,00

133

34101

48965

1.000,00

500,00

500,00

133

34101

48966

2.000,00

1.000,00

1.000,00

133

34101

48967

2.000,00

1.000,00

1.000,00

133

34101

48968

1.000,00

500,00

500,00

133

34101

48969

1.000,00

500,00

500,00

22799

FOMENT ESPORT. PESCA CAIAC JOSE
RODRIGUEZ
FOMENT ESPORT. MUNDIALITO

133

34102

6.000,00

6.000,00

0,00

133

34103

22799

FOMENT ESPORT. COSTA DAURADA CUP

3.000,00

3.000,00

0,00

133

34104

22609

3.000,00

3.000,00

0,00

140

23101

20400

FOMENT ESPORT.COSTA DAURADA BIKE
RACE
Vehicle renting per SAD

5.500,00

5.500,00

0,00

140

23103

22609

1.800,00

800,00

1.000,00

140

23101

46500

ACCIÓ SOCIAL CENTRE OBERT ACTIV.
CULT. I
ADMG S.SOCIALS CONVENI CCBC SERVEIS
SOCIALS

91.000,00

2.000,00

89.000,00

140

23101

48900

ADMG S.SOCIALS.DONACIONS A
ENTITATS, ASSOCIACIONS, FUNDACIONS,
COOPERATIVES, ONG

2.500,00

1.000,00

1.500,00

140

32600

48900

S.COMPLEMENTARIS EDUCATIUS ATENCIÓ
A L'INFANT (subvenció NESE)

9.350,00

3.000,00

6.350,00

140

33705

22799

19.000,00

15.000,00

4.000,00

140

33823

22609

CASAL AVIS.DINAMITZACIÓ GENT GRAN.
ACTIVITATS
H. VELLESA ACTIVITATS CULTURALS I

14.000,00

14.000,00

0,00

141

32600

20300

4.500,00

1.500,00

3.000,00

141

32600

22300

S.COMPLEMENTARIS. EDUCACIÓ. APREN A
NEDAR
S.COMPLEMENTARIS.TRANSPORTS.APREN
A NEDAR

4.500,00

2.000,00

2.500,00

141

32605

46500

4.000,00

2.500,00

1.500,00

141

32301

62500

150

31100

22699

S.COMPLEMENTARIS. EDUCACIÓ. TALLERS
ESPOR
INSTAL.LACIO PARC INFANTIL ESCOLA
JOAN MIRÓ
SALUB. PÚBLICA DESPESES DIVERSES

3.000,00

1.500,00

1.500,00

150

31101

22799

SALUB. PÚBLICAJORNADES DE SALUT.
TREBALLS REALITZATS PE

8.000,00

4.000,00

4.000,00

161

17100

21004

25.000,00

25.000,00

0,00

161

17100

62500

15.000,00

15.000,00

0,00

170

17206

22714

PARC I JARDINS REPARACIÓ I MANT.
INFRAEST
PARC I JARDINS. COMPRA MOBILIARI
PARC
PLATGES TREBALLS REALITZATS PER ALT

150.000,00

40.000,00

110.000,00

170

17206

62500

PLATGES.MOBILIARI.

31.000,00

25.000,00

6.000,00

3.960,00

3.960,00

12

180

13000

20602

ADM.G. SEGURETAT XARXA RESCAT

4.000,00

4.000,00

0,00

180

13200

20600

POLICIA. RENTING CÀMARES VIGILÀNCIA

15.000,00

10.000,00

5.000,00

180

13200

22104

POLICIA VESTUARI

14.500,00

4.000,00

10.500,00

190

43201

22609

1.000,00

1.000,00

0,00

190

43203

22609

1.000,00

1.000,00

0,00

190

43204

22400

300,00

300,00

0,00

190

43204

22602

4.500,00

3.798,20

701,80

190

43204

22609

20.000,00

20.000,00

0,00

190

43205

22601

2.000,00

2.000,00

0,00

190

43205

22602

1.500,00

1.500,00

0,00

190

43205

22609

7.000,00

7.000,00

0,00

190

43208

22300

1.800,00

1.800,00

0,00

190

43212

22609

3.000,00

3.000,00

0,00

190

43217

22602

1.000,00

1.000,00

0,00

190

43217

22609

1.500,00

1.500,00

0,00

190

43218

22602

1.000,00

1.000,00

0,00

190

43220

20400

TURISME FAMILY AREA ACTIVITATS
CULTURALS
TURISME RUTA BTT,CICLISME
,ESDEVENIMENTS
TURISME BANYS DE LLUNA PRIMA
D'ASSEG
TURISME BANYS DE LLUNA, PUBLICITAT I
PROP
TURISME B. LLUNA ACTIVITATS
CULTURALS I E
TURISME NIT TUR. ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIE
TURISME NIT TUR. PUBLICITAT I
PROPAGANDA
TURISME NIT TUR. ACTIVITATS
CULTURALS I E
TURISME PROM.TURÍSTICA TRANSPORTS
VISITE
TURISME FAMILIAR. ACTIVITATS
CULTURALS I
TURISME.SETMANA SANTA PUBLICITAT I
PROPAG
TURISME.SETMANA SANTA ACTIVITATS
CULTURAL
TURISME GOLF. PUBLICITAT I
PROPAGANDA
TURISME.TRENET TURÍSTIC LLOGUER

7.500,00

7.500,00

0,00

190

43220

22114

700,00

700,00

0,00

190

43220

22501

70,00

70,00

0,00

190

43220

22602

1.500,00

1.500,00

0,00

190

43208

48964

30.000,00

15.000,00

15.000,00

190

43208

48965

1.000,00

1.000,00

0,00

210

43301

22602

6.000,00

6.000,00

0,00

210

43301

22609

13.000,00

13.000,00

0,00

210

43302

22706

5.000,00

5.000,00

0,00

210

43304

22609

3.000,00

2.000,00

1.000,00

220

33600

21000

5.000,00

5.000,00

0,00

221

42500

22706

20.000,00

2.000,00

18.000,00

100

13200

12003

289.639,26

31.198,32

258.440,94

100

13200

12100

209.147,40

15.492,40

193.655,00

100

13200

12101

SEGUR. I ORDRE PÚBLIC.RETRIB
BÀSIQUES C1
SEGUR. I ORDRE PÚBLIC.COMPLEMENT
DESTÍ
SEGUR. I ORDRE PÚBLIC.ESPECIFIC

518.768,80

38.427,32

480.341,48

100

13200

16000

SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. SEGU SOCIAL

394.527,30

14.676,02

379.851,28

100

15000

12001

ADM.G.URB.RETRIB.BÀSIQUES A2

56.025,12

760,69

55.264,43

TURISME.TRENET TURÍSTIC
SENYALITZACIÓ
TURISME.TRENET TURÍSTIC.TRIBUTS DE
LES CO
TURISME.TRENET TURÍSTIC PUBLICITAT I
PROP
TURISME PROM.CONVENI MAS MIRO
TURISME PROM.CONVENI ESDEVENIMENS
ESPORTI
DES.EMP.FIRA MULTI. PUBLICITAT I
PROPAGAN
DES.EMP.FIRA MULTI ACTIVITATS
CULTURALS I
PROM ECON. PROM. POLIGONS ESTUDIS I
TREBA
PROM. EC. FESTA OLI NOU ACTIVITATS
CULTUR
MANTENIMENT ACCESSOS ESTANYS
GELAT
TRANSICIÓ ECOLÒGICA.ESTUDIS I
TREBALLS TÈCNICS

13

100

15000

12101

ADM.G.URB.COMPLEMENTESPECÍFIC

187.333,18

16.000,00

171.333,18

100

15000

16000

ADM.G.URB. SEGURETAT SOCIAL

161.716,42

5.120,00

156.596,42

100

43200

13000

TURISME. PERS. LAB.RETRIB.BÀSIQUES

162.244,60

2.006,00

160.238,60

100

43200

13100

TURISME. ALTRE PERSONALTEMPORALS

20.000,00

20.000,00

0,00

100

43200

16000

TURISME. SEGURETAT SOCIALS

61.363,16

6.200,00

55.163,16

100

49201

12003

ADM.ELECTRÒNICA.RETRIB.BÀSIQUES C1

21.454,76

808,01

20.646,75

100

49201

12006

ADM ELECTRÒNICA. TRIENNIS

3.924,60

1.277,68

2.646,92

100

49201

12100

ADM ELECTRÒNICA. COMPLEMENTDESTÍ

11.315,22

613,18

10.702,04

100

49201

12101

13.857,32

125,02

13.732,30

100

49201

16000

ADM ELECTRÒNICA.
COMPLEMENTESPECÍFIC
ADM ELECTRÒNICA.SEGUR.SOCIAL

15.745,92

3.233,14

12.512,78

100

91201

11000

GAB. ALCALDIA. RETRIBUCIONSBÀSIQUES.

30.684,28

15.344,80

15.339,48

100

91201

11001

72.071,80

39.061,03

33.010,77

100

91201

16000

GAB. ALCALDIA.
RETRIBUCIONSCOMPLEMENTÀRI
GAB. ALCALDIA SEGURETATSOCIALS

54.926,84

18.098,24

36.828,60

100

92000

12004

ADM.G.S.GENERALSRETRIB.BÀSIQUES C2

27.278,19

4.600,60

22.677,59

100

92000

12009

ADM.G.S.GENERAL.SUBSTITUCIONS I
ALTRES INCIDENCIES DE PERSONAL

25.224,33

25.224,33

0,00

100

92000

12100

ADM.G.S.GENERALS COMPL.DESTÍ

97.498,20

10.487,74

87.010,46

100

92000

12101

ADM.G.S.GENERALSCOMPL.ESPECÍFIC

199.945,92

10.753,48

189.192,44

100

92000

16000

ADM.G.S.GENERALS SEGURETATSOCIALS

163.614,37

36.483,78

127.130,59

100

93100

12000

POL. ECON. I FISCALRETRIB.BÀSIQUES A1

31.816,24

5.226,68

26.589,56

100

93100

12100

POL. ECON. I FISCAL.COMPL.DESTÍ

40.560,66

2.993,96

37.566,71

100

93100

12101

POL. ECON. I FISCAL.COMPL.ESPECÍFIC

91.898,41

12.957,98

78.940,43

100

93100

16000

POL. ECON. IFISCAL.SEGURETAT SOCIALS

52.176,31

3.939,30

48.237,01

100

93400

12000

15.908,12

7.954,06

7.954,06

100

93400

12100

25.469,54

3.579,26

21.890,28

100

93400

12101

G.DEUTE I TRESORERIA.RETRIB.BÀSIQUES
A1
G.DEUTE I TRESORERIA.COMPLEMENT
DESTÍ
G.DEUTE I TRESORERIA. CESPECIFIC

62.859,27

13.031,54

49.827,74

TOTALS

4.323.361,28 1.081.304,19

3.242.057,09

MODIFICACIÓ 2 crèdits extraordinaris finançats amb baixes procedents de romanents de
tresoreria afectats.

1- BAIXA PER ANUL.LACIÓ

BAIXES INGRESSOS

14

ANY

ORG.

2020

ECON.

1

87010

Descripció

Inicials

Disminucions

Definitius

ROMANENT DE
TRESORERIA AFECTAT

2.195.334,20

132.922,13

2.062.412,07

TOTAL

2.195.334,20

132.922,13

2.062.412,07

BAIXES DESPESES
ANY

ORG. PROG. ECON. Descripció

2020

111

33000

63399

2020

141

32301

62500

2020

150

31201

62200

2020

160

15501

60915

2020

170

17206

62503

Cr definitius
abans exp

ADM.GENERAL.CULTURA
CLIMATITZACIO CASA
CULTURA 2A FASE
INSTAL.LACIO PARC
INFANTIL ESCOLA JOAN
MIRÓ
PUNT D'ATERRATGE DE
MONT-ROIG DEL CAMP
ADM.G. URBANISME
CONVENI STRENGHT
PLATGES.MOBILIARI.
TOTAL

Disminucions

Definitius

8.000,00

8.000,00

0,00

3.960,00

3.960,00

0,00

1.662,00

1.662,00

0,00

118.100,13

118.100,13

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

132.922,13

132.922,13

64.131,41

2- CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

Any

Org. Prog

2020

160 15100 22799

2020

Eco

Descripció

Projecte

EXECUCIÓ OBRESEDIFICI
LONDRES, 7
OBRES ADEQUACIÓ LOCAL K2,
160 23100 63200
SERVEIS SOCIALS

Import

-

118.100,13

202002501

14.822,00

TOTAL

132.922,13

ALTES
INGRESSOS
ANY

ORG.

ECON.

2019

1

87010

Descripció
ROMANENT DE TRESORERIA
AFECTAT
TOTAL

Cr definitius
abans exp

Augments

Definitius

2.062.412,07

132.922,13

2.195.334,20

2.260.930,84

132.922,13

2.286.799,43

A nivell Resum per capítol (modificació 1+2)
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Altes
Cap I
Cap II
Cap IV
Cap VI

Augments
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS-DE BÈNS I SERVEIS
DESPESES EN TRANSFERENCIES CORRENTS
DESPESES CAPITAL- INVERSIONS
TOTAL AUGMENTS

IMPORT
232.749,85
344.000,00
567.576,46
69.900,00
1.214.226,31

Baixes
Cap I
Cap II
Cap IV
Cap V
Cap VI
Cap VIII

Recursos financers emprats:
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS BENS I SERVEIS
DESPESES CORRENTS-TRANSFERENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGENCIA
DESPESES CAPITAL- INVERSIONS
ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT-INGRESSOS
TOTAL FINANÇAMENT

IMPORT
365.674,56
454.067,09
37.650,00
175.412,55
48.500,00
132.922,13
1.214.226,33

3- REDISTRIBUCIÓ DELS PROJECTES DE DESPESA ASSOCIATS:

Baixes projectes :
Org. Prog
111

33000

130

33000

33701

131

Eco

Descripció
ADM.GENERAL.CULTURA
63399 CLIMATITZACIO CASA
CULTURA 2A FASE

Projecte

Import

Procedencia

201805001

8.000,00

Romanents
incorporats

ADM.G.CULTURA
63500 REPARACIÓ DE L'EQUIP
DE SO

202000701

4.000,00

Pressupost
inicial 2020

JOVENTUT. REP.
63200 EDIFICIS I ALTRES
CONST

202000901

INSTAL.LACIO PARC
62500 INFANTIL ESCOLA JOAN
MIRÓ
PUNT D'ATERRATGE DE
62200
MONT-ROIG DEL CAMP

141

32301

150

31201

160

15501

60915

161

17100

62500

4.500,00

Romanents
afectats

Finan.

préstecs

RTA
R.
ordinaris
R.

Pressupost
inicial 2020

ordinaris

201700401

3.960,00

Romanents
incorporats

préstecs

RTA

201900701

1.662,00

Romanents
incorporats

préstecs

RTA

ADM.G. URBANISME
CONVENI STRENGHT

201001801

118.100,13

Romanents
incorporats

ingressos
urbanístics

RTA

PARC I JARDINS.
COMPRA MOBILIARI

202001201

15.000,00

Pressupost
inicial 2020

R.

16

PARC

170
170

17206
17206

ordinaris

62500 PLATGES.MOBILIARI.
62503 PLATGES.MOBILIARI.

202001301
201700901

TOTAL

25.000,00

Pressupost
inicial 2020

1.200,00

Romanents
incorporats

R.
ordinaris
préstecs

181.422,13

Altes projectes:
%coef.
Org. Prog

Eco

Descripció

Projecte

Import

Finançament

Romanent
s afectats

Recursos
ordinaris

Fin.
afectat

160

160

1510
0

2310
0

2279
9

EXECUCIÓ OBRE
S

EDIFICI
LONDRES, 7
OBRES
ADEQUACIÓ
6320
LOCAL K2,
0
SERVEIS
SOCIALS
TOTAL

Ing.
202002501 240.000,00

118.100,13

202002601

42.900,00

14.822,00

282.900,00

132.922,13

urbanístic
s

préstecs

121.899,87

49,21

28.078,00

34,55

4. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d‟anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l‟acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s‟han
indicat.
En aquest punt es produeix debat.
El senyor Alcalde dona la paraula al regidor d‟hisenda.
El regidor Enrique López (grup municipal PSC) explica la proposta que s‟ha facilitat als regidors
s‟explica d‟on minimitzaran les partides i on s‟aplicaran per poder fer front al Pla de Xoc.
El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) agraeixen als tècnics la seva dedicació
alhora de redactar aquest punt. Manifesten el sentit del vot favorable després de la reunió
mantinguda amb el regidor ja que tenien algunes inquietud de com quedaven afectades les
grans inversions amb aquestes reduccions de crèdit en les inversions.
El regidor Francisco Chamizo (grup municipal Junts), manifesten el sentit de vot favorable i
pregunten referent al conveni de la Creu Roja si s‟ha fet efectiu els 25.000 euros. S‟ha fet
efectiu una part d‟aquest diners o es paga a final d‟any?
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El senyor Alcalde explica que el conveni de la Creu Roja presenta vàries actuacions i el que és
fa és una addenda al conveni de 75.000 euros pel tema d‟aliments. Llavors els 25.000 euros
inicials tenien diferents conceptes (transport.....) i aquesta addenda de 75.000 es destina
exclusivament en temes d‟aliments. Creu que hi ha una part ingressada però no ho pot
assegurar.
El punt s‟aprova per unanimitat dels membres assistents.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Debat i votació del punt nº 4 de l'ordre del dia

5. Recursos Humans. Expedient 5257/2020. Modificar, si s'escau, la plantilla de
personal exercici 2020
Identificació de l’expedient

Modificació de la plantilla de personal corresponent a l‟any
2020

Expedient número

Serveis interns / Secretaria General / RRHH / spg /
5000/2020

Tràmit:

Proposta

Fets
1. El 21 de febrer de 2020 el Ple aprova inicialment la plantilla del personal al servei de la
corporació per l‟any 2020, que compren tots els llocs de treball reservats als funcionaris de
carrera, personal eventual i personal laboral en compliment del que disposen l'article 291.1 de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 25 i 28.1 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
2. L‟acord d‟aprovació definitiva de la plantilla de personal es va publicar en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, el 13 de maig de 2020, núm. 2632 i al DOGC 15 de maig núm.
8134.
3. L‟objecte de la plantilla és d‟aplicació als cossos, escales, subescales, classes i categories
de les places en què s‟integren els funcionaris i al personal laboral i l‟eventual de la corporació,
indicant la denominació d‟aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les
que es trobin vacants i el grup a que pertanyin, d‟acord amb la titulació exigida per al seu
ingrés.
4. La plantilla es pot modificar durant l'any de vigència del pressupost, amb posterioritat a la
seva aprovació, per crear nous serveis o per fer-ne una ampliació, una supressió o una millora
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que no es puguin ajornar fins a l'exercici següent; també es pot modificar per criteris
d'organització administrativa interna.
5. La modificació requerirà l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost
quan la despesa que s'origini no es pugui compensar.
6. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de gestió interna, govern obert i
hisenda de data 1 de juliol de 2020.
Fonaments de dret
1. Article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, disposa que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a
l‟aprovació del pressupost si es tracta d‟establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar els
existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar l‟exercici següent, com també si la
modificació respon a criteris d‟organització administrativa interna.
2. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de las Bases del Règim Local, en el
qual es disposa que el Ple és l‟òrgan competent per aprovar la plantilla de personal.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1. Modificar la plantilla de personal de la corporació en el sentit d‟amortitzar la plaça de
personal eventual que figura a l‟annex següent:
Plaça - Personal Eventual

grup

plaça

vacant

Assessor/a de l‟àrea del territori

A1

1

1

2. Imputar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del pressupost vigent.
3. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut
aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord
d'aprovació inicial.
4. Trametre còpies certificades al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.

En aquest punt no es produeix debat.
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El senyor Alcalde explica que es convenient eliminar aquesta plaça per poder fer front al pla de
xoc.
El punt s‟aprova per unanimitat dels membres assistents.
El contingut de la intervenció d‟Alcaldia i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del Sr. Alcalde i votació sobre el punt nº 5 de l'ordre del dia

6. Cultura. Expedient 2231/2020. Aprovar bases de la convocatòria del Concurs
de Premis Literaris Vila de Mont-roig 2020

Identificació de l'expedient: Concurs Literari Vila de Mont-roig, 2020
Número d'expedient: Serveis a les persones / 39.00 Cultura /Exp: 2231/2019
Tràmit: Ordinari

Fets
1.

La Regidoria de Cultura de l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp vol seguir impulsant el
Concurs Literari Vila de Mont-roig, que aquest any arriba a la seva trenta-novena
edició. Els objectius del qual són, d‟una banda, promoure la creació literària i el
desenvolupament creatiu i, de l‟altra, la recerca local.

2.

L‟objectiu de la Regidoria de Cultura es aprovar unes bases per la convocatòria del
Concurs de Premis Literaris vigents a partir de l‟any 2020 i fer-ne la difusió necessària.

3.

L‟import econòmic de totes les categories de premis establertes ascendeixen a 2.650
euros, tal com es detalla en el quadre annex.

PREMI DE RECERCA VILA MONT-ROIG:
PREMI DE PROSA “MAGDALENA GUERRERO”:
PREMI DE POESIA “MIQUEL FERRÉ” :
PREMI DE POESIA “VILA DE MONT-ROIG” infantil
de 3r i 4rt de primària
PREMI DE POESIA “VILA DE MONT-ROIG” infantil
de 5è i 6è de primària
PREMI DE POESIA “VILA DE MONT-ROIG” juvenil
de 1er i 2n d’ESO

600 €
500 €
500 €
75 €
75 €
125 €
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PREMI DE POESIA “VILA DE MONT-ROIG” juvenil
de 3er i 4rt d’ESO
PREMI DE POESIA “VILA DE MONT-ROIG” juvenil
de 1er i 2n de Batxillerat o Cicle Formatiu
PREMI DE NARRATIVA BREU infantil de 3r i 4rt de
primària
PREMI DE NARRATIVA BREU infantil de 5è i 6è de
primària
PREMI DE NARRATIVA BREU juvenil de 1r i 2n
d’ESO
PREMI DE NARRATIVA BREU juvenil de 3r i 4rt
d’ESO
PREMI DE NARRATIVA BREU juvenil de 1er i 2n de
Batxillerat o Cicle Formatiu

IMPORT TOTAL DELS PREMIS

4.

125 €
125 €
75 €
75 €
125 €
125 €
125 €

2.650€

La proposta de bases perquè regulin la convocatòria del Concurs Literari Vila de Montroig del Camp a partir de l‟any 2020 són les següents:

BASES DEL XXXIX CONCURS LITERARI VILA DE MONT-ROIG
1.- Objecte
L‟objecte del concurs és promoure la creació literària a través d‟una obra en llengua
catalana, original i inèdita, no premiada en altres concursos literaris, que segueixi la
temàtica i les especificacions que es detallen en cada modalitat.

2.- Categories
2.1 PREMI DE RECERCA VILA DE MONT-ROIG
Participants: dirigit a majors de 16 anys.
Temàtica: treballs de recerca que tractin sobre qüestions del nostre municipi, des de
qualsevol vessant: social, cultural, polític, econòmic, històric, turístic, etnològic,
ambiental i de sostenibilitat, etc. En aquesta modalitat hi tenen cabuda els treballs de
recerca de batxillerat d‟estudiants empadronats al municipi o que estudiïn als seus
instituts.
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Extensió: de 25 a 75 pàgines de contingut temàtic. Aniran acompanyades de la
bibliografia i els annexos que corresponguin, que no es comptabilitzaran com a pàgines
de contingut temàtic.
Es valorarà: la innovació de la recerca, les fonts consultades i l‟organització i redacció
de la informació.

2.2 PREMI DE PROSA MAGDALENA GUERRERO
Participants: dirigit a majors de 18 anys.
Temàtica: lliure.
Extensió: de 10 a 25 pàgines.

2.3 PREMI DE POESIA MIQUEL FERRÉ
Participants: dirigit a majors de 18 anys.
Temàtica: poemari amb unitat de contingut i temàtica lliure. Es pot escriure en vers
rimat, vers lliure o línia poètica. La prosa poètica no es considerarà en aquest apartat.
Extensió: de 10 a 25 pàgines. Es pot tractar d‟un únic poema o d‟un conjunt de
poemes. Cada pàgina haurà de tenir un mínim de vuit versos i un màxim de setze,
distribuïts en una única o en diverses estrofes formant el poema.

2.4 PREMI DE POESIA PER A INFANTS I JOVES FINS A 17 ANYS
VILA DE MONT-ROIG
Participants: adreçat a infants i joves empadronats o que cursin estudis al municipi de
Mont-roig del Camp. Es consideraran les categories següents, establertes per franges
de curs escolar.
2.4.1 Premi Infantil de Poesia. Amb dues subcategories d‟acord amb el curs
escolar:
- per a infants de 3r i 4rt de primària
- per a infants de 5è i 6è de primària
Temàtica: lliure
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Extensió: d‟un a tres poemes, escrits en versos rimats, versos lliures o línies
poètiques. Cada poema pot tractar una mateixa temàtica o temàtiques diferents. Si es
presenta només un poema, ha de tenir, com a mínim, una extensió de deu versos.
2.4.2 Premi Juvenil de Poesia. Amb tres subcategories d‟acord amb el curs
escolar:
- per a joves de 1er i 2n d‟ESO
- per a joves de 3r i 4rt d‟ESO
- per a joves de 1er i 2n de Batxillerat o Cicle Formatiu
Temàtica: lliure
Extensió: entre quatre i deu poemes, escrits en versos rimats, versos lliures o línies
poètiques. Cada poema pot tractar una mateixa temàtica o temàtiques diferents. Els
poemes han de tenir, com a mínim, de sis a vuit versos.
Nota important. Es valoraran com a mèrits literaris a totes dues categories:
·

l‟originalitat i la musicalitat dels poemes

·

l‟estructuració adequada del contingut

·

la riquesa del llenguatge emprat

·

la utilització correcta de les normes ortogràfiques

·

la pulcritud en la presentació

2.5 PREMI DE NARRATIVA BREU PER A INFANTS I JOVES FINS A 17 ANYS VILA
DE MONT-ROIG
Participants: adreçat a infants i joves empadronats o que cursin estudis al municipi de
Mont-roig del Camp. Es consideraran les categories següents, establertes per franges
de curs escolar:
2.5.1 Premi Infantil de Narrativa Breu. Amb dues subcategories d‟acord amb
el curs escolar:
- per a infants de 3r i 4rt de primària
- per a infants de 5è i 6è de primària
Temàtica: lliure.
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Extensió: entre una i dues pàgines, sense comptar la portada.

2.5.2 Premi Juvenil de Narrativa Breu. Amb tres subcategories d‟acord amb el curs
escolar:
- per a joves de 1er i 2n d‟ESO
- per a joves de 3r i 4rt d‟ESO
- per a joves de 1er i 2n de Batxillerat o Cicle Formatiu
Temàtica: lliure.
Extensió: entre dues i quatre pàgines, sense comptar la portada.
Nota important. Es valoraran com a mèrits literaris a totes dues categories:
·

l‟originalitat

·

l‟estructuració adequada del contingut

·

la riquesa del llenguatge emprat

·

la utilització correcta de les normes ortogràfiques

·

la pulcritud en la presentació

3.- Condicions tècniques
3.1 Els originals seran estrictament inèdits i mai no s‟hauran premiat anteriorment.
Cada autor/a només podrà presentar 2 obres en cada categoria.
3.2. Hi haurà dues modalitats de presentació, electrònic i correu postal, garantint
l‟anonimat dels participants. La modalitat de correu postal estarà en funcionament
sempre que les mesures sanitàries davant la Covid’19 ho permetin.
3.2.1. En format electrònic: L‟autor/a enviarà un arxiu PDF amb el seu treball al
compte de correu electrònic cultura@mont-roig.com. El títol de l‟arxiu ha de ser
obligatòriament el pseudònim del participant. A la primera pàgina del treball ha de
constar el títol de l‟obra i el pseudònim, en cos de lletra 12 i a doble espai.
3.2.2. Correu postal:
El treball es presentarà per triplicat a mida DIN A4 i cos de lletra 12, a doble espai i per
una sola cara.
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A la portada hi figurarà:
·

el títol de l‟obra

·

el premi al qual s‟opta

·

la categoria i la franja d‟edat, si escau

·

el pseudònim de l‟autor/a

A les còpies no hi pot constar cap referència a l‟autor/a ni la seva signatura. Únicament
s‟accepta la inscripció del pseudònim a l‟encapçalament de les pàgines.

4.- Termini d’inscripció i presentació de la documentació
4.1. El termini de presentació es publicarà al web de l‟Ajuntament i finalitzarà el dia 14
d’agost de 2020.
4.2. Presentació en format electrònic:
a) La sol·licitud d‟inscripció a través de la seu electrònica de l‟Ajuntament de Montroig del Camp.
b) L‟obra en format PDF tal com s‟indica al punt 3 de les bases, enviada al compte
de correu de cultura@mont-roig.com
4.3. Presentació en correu postal:
a) L‟obra literària s‟ha de presentar en dos sobres tancats. En tots dos sobres
s‟han de fer constar, ben visibles:
·

el títol de l‟obra

·

el premi al qual s‟opta i la categoria i/o subcategoria, en cas pertinent

·

el pseudònim escollit

El sobre número 1 ha de contenir tres còpies de l‟obra presentada.
El sobre número 2 ha de contenir una fitxa amb les dades següents:
·

el títol de l‟obra

·

el premi al qual s‟opta i la categoria i/o subcategoria, en cas pertinent

·

el pseudònim de l‟autor o autora
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·

el nom i els cognoms de l‟autor o autora

·

el correu electrònic

·

el telèfon de contacte

·

el domicili
b) Les obres s‟han d‟enviar per correu postal a la següent direcció:
Carretera de Colldejou, s/n 43300 Mont-roig del Camp

5.- Selecció, desenvolupament i resolució
5.1 El jurat estarà format per persones del món literari, cultural i educatiu i es donarà a
conèixer en el moment oportú.
5.2 El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic abans del 31 de desembre de
2020.
5.3. La data i el lloc de lliurament de premis es publicaran a la pàgina web de
l‟Ajuntament.
5.4 El jurat podrà declarar deserts els premis si considera que no hi ha cap candidatura
amb prou mèrits. Qualsevol dubte sobre la interpretació d‟aquestes bases, qualsevol
incidència que es produeixi durant la convocatòria o qualsevol aspecte no regulat per
les bases seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.
5.5 Els treballs no premiats no es retornaran sense una petició expressa del seu autor
o autora i es destruiran en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de
lliurament dels premis.
5.6 El guanyador o guanyadora es compromet a assistir a l‟acte de lliurament. En cas
que no hi pugui assistir, haurà de delegar l‟assistència en qui consideri oportú.

6.- Premis i règim fiscal
6.1 Els premis tenen dotacions diferents segons les modalitats i són els següents:
- Premi de Recerca Vila de Mont-roig: 600 €
- Premi de Prosa Magdalena Guerrero: 500 €
- Premi de Poesia Miquel Ferré: 500 €
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- Premi de Poesia Vila de Mont-roig
- premi infantil: 75 € per a cada categoria
- premi juvenil: 125 € per a cada categoria
S‟obsequiarà amb un premi especial els classificats en segon lloc.
- Premi de Narrativa Breu Vila de Mont-roig
- premi infantil: 75 € per a cada categoria
- premi juvenil: 125 € per a cada categoria
S‟obsequiarà amb un premi especial els classificats en segon lloc.
6.3. L‟import del premi s‟ingressarà al número de compte que indiqui el guanyador o
guanyadora presentant una sol·licitud a l‟Ajuntament.

7.- Autoria i propietat de les obres
L‟autor o autora i l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp seran copropietaris de les obres
premiades, sens perjudici que l‟autor/a pugui publicar-la amb autorització expressa de
l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp, respectant el que es preveu en el punt 8
d‟aquestes bases.

8.- Reserva dels drets de reproducció
L‟Ajuntament de Mont-roig del Camp tindrà el dret no exclusiu de reproducció de les
obres per a la seva publicació en qualsevol mitjà i manera que consideri oportú i per
temps il·limitat.
Els autors/res cedeixen els drets d‟explotació a l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp
sense dret a cap contraprestació.

9.- Acceptació de les bases
El fet de concórrer a aquest concurs implica la total acceptació d‟aquestes bases.

10.-Protecció de dades
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De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de
2016, les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels
tractaments titularitat de l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb la finalitat de
participar en la “selecció de la pubilla i hereu 2020” tret que es manifesti el contrari. Pot
exercir els seus drets d‟accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas,
portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d‟una fotocòpia del D.N.I a la
següent adreça: carretera de Colldejou, s/n – 43300 Mont-roig, o bé enviant-ho per
correu electrònic: dpd@mont-roig.cat
5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de drets socials i serveis a les
persones de data 1 de juliol de 2020.
Fonaments de dret
1. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
2. Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les bases de règim local.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
6. Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de Règim jurídic del sector públic.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1.

Aprovar les bases que regiran el Concurs Literari Vila de Mont-roig del Camp a partir de
l‟any 2020 i fer-ne la difusió pertinent.

2.

Aprovar la despesa total de 2.650,00 €, corresponent als premis del Concurs Literari Vila
de Mont-roig del Camp, per a l‟any 2020.

3.

Aprovar i disposar la despesa.

4.

Designar a la senyora Meritxell Ferré Baldrich, per tal que assumeixi el control de les
esmentades activitats.

5.

Notificar els presents acords a les parts interessades als efectes oportuns.

En aquest punt es produeix debat.
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El senyor Alcalde dona la paraula a la regidora de cultura.
La regidora Remei Benach (grup municipal PSC) explica que és la trenta-novena edició dels
premis literaris, que atès el confinament s‟ha endarrerit l‟aprovació de les bases i com a
conseqüència del covid s‟ha modificat la forma de presentació de moment només telemàtica,
tot i que s‟estudiarà la forma presencial en cas que la situació ho permeti.
El senyor Alcalde afegeix que la regidora del grup municipal Junts a la Comissió Informativa va
mostrar certa inquietud alhora de l‟entrega de premis i es va oferir a parlar amb la regidora per
poder millorar-ho.
La regidora Amèlia Bargalló (grup municipal Junts) manifesta que estan a favor de les bases i
proposa la comunicació i publicar a les xarxes social com històries instagram, tik tok, i alhora de
l‟entrega dels premis canviar-ho per fer-ho interessant al públic en general (per Sant Jordi, ..).
La regidora Remei Benach (grup municipal PSC) respon que està previst més difusió per les
xarxes socials, pel que fa a l‟entrega de premis es convida a tothom però que només va la
família i amic. Pren nota de les propostes.
El punt s‟aprova per unanimitat dels membres assistents.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Debat i votació del punt nº 6 de l'ordre del dia

7. Cultura. Expedient 10627/2019. Sol·licitud canvi de topònim Av. Príncep
d’Espanya

Identificació de l’expedient: Sol·licitud canvi de topònim Av. Príncep d‟Espanya
Expedient núm.:
Tràmit:

Secretaria General/Cultura/Exp.10627/2019
Ordinari

Fets
1. El senyor Juan Francisco Rueda Garcia, amb DNI 39170274D, va presentar una instància
amb núm. 2807/2019 demanant el canvi de denominació del topònim Príncep d‟Espanya
actualment assignat a una avinguda de Miami Platja. En l‟escrit considera que aquest topònim
fa referència a la dictadura franquista i que col·lideix amb la Llei de Memòria històrica i en
suggereix una nova denominació.
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2. El 28 de febrer de 2020 s‟emet informe del cap de l‟àrea de cadastre on s‟informa que
“L‟avinguda Príncep d‟Espanya és una de les vies mes llargues de Miami Platja, de fet,
juntament amb l‟av Barcelona, les dues més llargues. Segons la cartografia cadastral la
numeració s‟inicia en els números 1 i 2, tocant a l‟av Gil Vernet, i acaba en la confluència del c.
Sevilla, amb els números 154 i 161, es a dir, qualsevol canvi en la toponímia d‟aquesta via
afectarà a un gran nombre de persones, tant propietaris com llogaters, amb les conseqüents
molèsties pels canvis a realitzar en els documents oficials, tant d‟identitat, com en el carnet de
conduir, passant per les companyies subministradores de serveis, per tan cal ser molt curós
amb la decisió que es prengui al respecte” i es conclou que “Considerant els perjudicis que
causaria el canvi als residents i propietaris dels immobles amb accés per l‟avinguda Príncep
d‟Espanya, i sempre que aquest topònim compleixi amb els condicionants de la Llei de
Memòria Històrica per poder mantenir-lo, es recomana no canviar res”.
3. L‟Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics, articles 105 al 112,
disposa que serà l‟Ajuntament, a proposta de la Regidoria de Cultura, qui aprovi els topònims
de les vies públiques del terme municipal.
4. L‟article 18.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa que la
determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de tota mena correspon als
ajuntaments.
5. La Llei de Memòria Històrica (Llei 52/2007 de 26 de desembre) en el seu article 15 sobre
Símbols i Monuments exposa que totes les administracions públiques, en l‟exercici de les
seues competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d‟escuts, insígnies,
plaques i altres objectes o mencions commemoratives d‟exaltació, personal o col·lectiva, de la
sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura.
6. El Departament de Justícia de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Memòria
Democràtica, treballa per la recuperació de la memòria democràtica i és el màxim òrgan
assessor d‟aquesta matèria. Per això, es va consultar si el topònim de l‟Avinguda Príncep
d‟Espanya representa una menció commemorativa o una exaltació a la dictadura franquista.
7. La resposta del Departament de Justícia, amb data de 30 d‟abril de 2020, va ser la següent:
La menció de "Príncep d'Espanya" de l'avinguda de Mont‐roig del Camp correspon a
una distinció creada per la dictadura franquista el 1969, emparant‐se en la "Ley de
Sucesión" de 1947, distinció amb la qual va designar Juan Carlos de Borbón com a
futur cap d'Estat i successor del dictador Francisco Franco, amb el títol de rei,
circumstància que es va fer efectiva el 22 de novembre de 1975, després de la mort del
dictador.
La competència sobre noms de carrer és estrictament municipal, i els punts de l'article
15 reproduïts anteriorment emparen el vostre ajuntament per retirar o eliminar
qualsevol referència d'exaltació de la dictadura franquista. Es pot considerar, doncs,
que l'avinguda Príncep d'Espanya forma part de la simbologia del règim franquista.
8. El 20 de juny, s‟emet informe de la tècnica de Cultura, que conclou que el topònim Príncep
d‟Espanya forma part de la simbologia de la dictadura franquista segons el que preveu la Llei
52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica, en el paràgraf sobre Símbols i Monuments
i tenint en compte que la competència dels noms dels carrers és municipal, es considera oportú
que l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp inici els tràmits pel canvi de nom de l‟avinguda Príncep
d‟Espanya.
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9. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informatica de drets socials i serveis a les
persones de data 1 de juliol de 2020.
Fonaments de dret
1.

Llei 7/85 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local.

2.

Articles 7 i 12 de la Llei 7/1983, de 18 d‟abril de normalització lingüística a Catalunya.

3.

Article 52 del DL 2/2003, de 18 d‟abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.

4.

Article 108 del Decret 336/1988, de 17 d‟octubre, pel qual s‟aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

5.

Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del
Camp.

6.

Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica.

El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; JUNTS i ERCMÉS) i 3 abstencions (grups municipals: AMM-VX+ i C's) acorda:
1.

Acordar la modificació del topònim de Príncep d‟Espanya, que correspon a una avinguda
del nucli de Miami Platja, pel nom d‟Avinguda de la diversitat.
Nom actual
Príncep
d‟Espanya

Tipus
via
avinguda

Topònim
proposat
Diversitat,
de la

Ubicació
(nucli)
Miami
Platja

2.

Notificar al Departament del Cadastre aquesta resolució.

3.

Sotmetre l‟expedient a informació pública durant el termini de 30 dies, dins els quals es
podrà examinar l‟expedient i presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

4.

Incorporar el nou topònim, una vegada aprovat definitivament, al vialer municipal.

5. Donar trasllat, una vegada l‟acord esdevingui definitiu, a les persones interessades
(propietaris amb façana a les vies afectades) i a tots els organismes oficials, així com a les
empreses de subministrament de serveis, als quals pugui afectar la nova denominació.
En aquest punt es produeix debat.
El senyor Alcalde dona la paraula a la regidora de cultura.
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La regidora Remei Benach (grup municipal PSC) explica que s‟ha rebut una petició del canvi de
nom de l‟Av. Prínceps d‟Espanya, i atès que el nom correspon a un nomenclatura creada per la
dictadura franquista, i no és un títol històric i segons Reial Decret que insta a les
administracions públiques al canvi d‟aquestes nomenclatures i aposten per una nomenclatura
democràtica es proposa el nom d‟Avinguda de la Diversitat.
La regidora Ibana Pacheco (grup municipal C‟s) explica que s‟abstindran en aquest punt.
Primer lloc condemnen totes les dictadures i els assassinats en el règim franquista i es
solidaritzen amb els familiars de totes les víctimes. Consideren que en el municipi hi ha moltes
més coses prioritàries que canviar el nom de la via i dubten de la resolució de l‟informe des del
departament de Justícia envers al nom de Prínceps d‟Espanya sigui contra la llei de memòria
històrica. Demanen tots els tràmits que han de realitzar les famílies empadronades en aquesta
avinguda i, si cal ajuda econòmica és doni. Estan d‟acord amb el nom proposat.
El senyor Alcalde respon que ja s‟està confeccionant un pla específic per comunicar als veïns.
Primer hi ha l‟exposició pública i partir de la finalització de l‟exposició es comunicarà als veïns i
s‟intentarà dins les possibilitats de l‟administració local acompanyar-los per facilitar tots el
canvis que han de fer.
El regidor Ferran Pellicer (grup municipal ARA-VX+) manifesta que s‟abstindran en aquest punt
atès que consideren que en tots els canvis de nom dels carrers hi hauria d‟haver la participació
ciutadana. El nom proposat ho troben correcte.
El senyor Alcalde recorda que en els últims anys s‟han canviat noms de carrers i el grup
municipal d‟ARA-VX+ ha donat suport i en cap d‟ells recorda que s‟hagi demanat la participació
ciutadana.
El regidor Ferran Pellicer (grup municipal ARA-VX+) consideren que s‟ha de començar a fer
consultes i participació.
La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) estan d‟acord en el canvi de nom i amb
el nom proposat, creuen que havia d‟haver estat iniciativa de l‟equip de govern el canvi de nom
i no obligat per una petició d‟un veí i que l‟informe de Justícia és el que els insta a canviar el
nom de la dictadura franquista, desaproven totalment la resposta de desistiment que va rebre el
veí del departament del cadastre, tot i que entenen les molèsties i els perjudicis que pot
provocar però no pot ser l‟excusa per obviar una llei, la llei de la memòria històrica i encara
queden noms de carrers al municipi a topologia Franquista. I fa referència a la intervenció de la
regidora Ibana Pacheco que no pot entendre com és poden solidaritzar amb les víctimes d‟una
guerra civil i no poden respectar una llei de memòria històrica que va ser aprovada pel
Parlament de Catalunya.
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El senyor Alcalde exposa que han passat molts governs des de que la llei es va aprovar,
d‟entre els qual ha estat Esquerra governant, i tampoc ho van detectar. Una vegada rebuda
una petició es va procedir a comprovar-ho. Tot i l‟informe de cadastre que no és vinculant,
l‟equip de govern ja tenia pressa la decisió de canviar el nom,
La regidora Ibana Pacheco (grup municipal C‟s) per al·lusions respon a la regidora Aragonès
que es coneixedora de la llei i no vol entrar en debat perquè cada u ho interpreta d‟una manera.
Que existeixen més carrers i plaques commemoratives de dubtosa reputació i quan l‟equip de
govern ho vulgui s‟hauria de mirar totes.
El senyor Alcalde respon que immediatament, ja que no era coneixedor, sol.licitarà informe dels
noms de tots als carrers i convida als regidors a participar en aquesta tasca.
El regidor Vicente Pérez (grup municipal IMM) creu que no és una prioritat en aquest moment.
El senyor Alcalde està d‟acord però que s‟ha de complir amb la llei. I no es pot obviar per les
molèsties que pugui ocasionar als veïns i procuraran les menors molèsties pels ciutadans.
La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) està d‟acord de què hi ha hagut
diferents governs i cap ha fet els canvis de nom, s‟ha presentat ara la petició i s‟alegren que
hagin fet front i solucionar-ho. Respon a la regidora Pacheco que el departament de Justícia no
emet opinions personals son informes tècnics.
El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS), respon a la intervenció del senyor
Pérez dient que l‟administració és l‟única que pot fer els canvis de noms dels carrers i s‟ha de
fer.
El regidor Francisco Chamizo (grup municipal Junts) manifesta el vot favorable i es posen al
costat de l‟equip de govern per complir la Llei de Memòria Històrica el més aviat possible.
La regidora Remei Benach (grup municipal PSC) explica a la regidora Aragonès que en cap
moment se li va notificar al senyor la desestimació del canvi de nom envers a l‟informe de
cadastre.
La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) respon que en cap moment és
coneixedora si aquest informe s‟ha comunicat o no al ciutadà que va fer la petició. Ha vist els
documents que s‟adjunta a l‟ordre del dia.
La regidora Remei Benach (grup municipal PSC) explica que l‟informe emès pel departament
de cadastre és informació pels regidors no per la persona que ha fet la petició
El senyor Alcalde exposa que ha estat un debat molt intens amb el nom de l‟Av. Prínceps
d‟Espanya i no al nom que es proposa de l‟Av. Diversitat. Creu que s‟hauria de donar més
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importància ja que correspon a una realitat del nostre municipi i de com es va crear el nucli de
Miami de gent de tot arreu
El punt s‟aprova amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; JUNTS i ERC-MÉS) i 3
abstencions (grups municipals: AMM-VX+ i C's).
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Debat i votació del punt nº 7 de l'ordre del dia

8. Secretaria. Expedient 5346/2020. Designar, si s'escau, les dues festes locals
per a l'any 2021.
Identificació de l’expedient

Designar les dues festes locals per a l‟any 2021.

Expedient número

Serveis Interns/Secretaria General/

Tràmit

Designar festes locals

Fets
1. Vist l‟escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb registre d‟entrada
número 2863/2020, sol.licitant la designació de les dues festes locals per a l‟any 2021.
2. Atès que l‟Ajuntament ha de designar dues festes locals que no poden escaure en
diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.
3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de drets socials i serveis a les
persones de data 1 de juliol de 2020.

Fonaments de dret
1. Decret 177/1980, de 3 d‟octubre, en el qual s‟estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
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1. Aprovar la designació de les dues festes locals del municipi de Mont-roig del Camp per a
l‟any 2021:
Mont-roig del Camp:
-

El dia 8 de setembre (Mare de Déu de la Roca), dimecres

-

El dia 29 de setembre (Sant Miquel), dimecres

Miami Platja:
-

El dia 19 de març (Sant Josep), divendres

-

El dia 26 de juliol (Sant Jaume), dilluns

2. Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Delegació Territorial de
Tarragona de la Generalitat de Catalunya i donar la màxima publicitat al municipi.
En aquest punt no es produeix debat.
El senyor Alcalde explica que com cada any es designen les festes locals del municipi per l‟any
2021.
El punt s‟aprova per unanimitat.
El contingut de la intervenció d‟Alcaldia i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del Sr. Alcalde i votació sobre el punt nº 8 de l'ordre del dia

Afers sobrevinguts
No hi ha afers sobrevinguts

Mocions
Moció sobre la necessitat de posar a disposició dels grups municipals de l’oposició un
espai per a reunir-s’hi de forma independent i d’una infraestructura mínima de mitjans
materials.
Una de les funcions principals -sinó la prioritària- dels regidors de l‟oposició a les corporacions
municipals consisteix en dur a terme el control i la fiscalització de l‟activitat dels òrgans de
govern. Reiteradament, la doctrina constitucional ha refermat que, en democràcia, el paper de
la majoria es donar suport al Govern, i el de la minoria controlar-lo. No es pot parlar de bon
govern si no hi ha un correcte disseny institucional del paper de l‟oposició.
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Per a exercir aquestes funcions institucionals, emparades per la llei i la doctrina jurisprudencial
emanada dels tribunals, els regidors i regidores de l‟oposició tenen el dret i la necessitat de
disposar d‟un espai per al desenvolupament de llurs activitats i de tenir els mitjans humans i
materials mínims i indispensables per a dur-les a terme.
Així, en aquest sentit, la Llei Municipal de Catalunya, en el seu article 170.1 determina de forma
concloent que “als municipis de més de dos mil habitants, tots els grups municipals han de
disposar d'un espai per al desenvolupament de llurs activitats, que ha d'estar situat
preferentment a la seu de l'ajuntament mateix o en un local habilitat a aquests efectes, i també
d'un espai per a tenir reunions en el mateix edifici de la corporació. Igualment, l'ajuntament ha
de facilitar als grups municipals els mitjans humans i materials mínims i indispensables perquè
puguin desenvolupar llurs funcions”.
Igualment, el Reglament Orgànic Municipal de l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp, en els seus
articles 47.2, 47.3 i 50, es preveu que “els diversos grups disposaran a la seu municipal un
despatx o local per reunir-se de forma independent. En la mateixa mesura es posarà a la seva
disposició una infraestructura mínima de mitjans materials”, suficients per al desenvolupament
de les seves competències, facultats i responsabilitats municipals. El ROM matisa que això es
farà “en mesura que les possibilitats funcionals de l’organització administrativa de
l’Ajuntament”.
Entenem que l‟Ajuntament de Mont-roig disposa de diversos edificis que poden permetre posar
a disposició despatxos per als grups municipals (Casa consistorial, oficines municipals de
Miami-Platja, Casa de Cultura…). Fins i tot, de forma provisional -mentre no es reprengui la
seva activitat- existiria la possibilitat de destinar a aquesta finalitat el mòdul de l‟oficina de la
policia local a Mont-roig.
El Ple de l‟Ajuntament, per unanimitat, acorda la següent moció:
PRIMER- Dur a terme les accions necessàries per tal que en el termini més breu possible, es
proporcioni als diferents grups municipals de l‟oposició un espai propi per a reunir-se de forma
independent, comptant amb una infraestructura mínima de mitjans materials.
El senyor Alcalde dona la paraula al grup municipal ERC-MÉS per explicar la moció.
El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) explica que la moció és una obvietat i
es demana que el Ple de la corporació és posicioni sobre donar compliment a un de les
qüestions recollides dins del ROM i de la Llei de Bases Locals tant a nivell estatal com de
Catalunya, ja que una de les funcions prioritàries dels regidors de la oposició es controlar i
fiscalitzar els òrgans de govern i per exercir aquestes funcions necessiten i tenen el dret i
necessitat de disposar d‟un lloc per reunir-se i que l‟equip de govern ja disposa de despatxos
per exercir el seu càrrec. Creuen que l‟ajuntament disposa de locals i equipament per facilitar a
l‟oposició i proposa el mòdul de la Policia Local ja que està en desús. Així mateix, el 20 de
febrer ho van demanar formalment i no han tingut resposta fins avui. No creu que el covid sigui
la raó d‟aquesta tardança alhora de contestar. Creu que el volum de treball administratiu durant
el confinament s‟ha reduït i altres ajuntament els que han fet ha estat posar al dia expedients
endarrerits. Li consta que a l‟Ajuntament de Mont-roig hi ha alguns àmbits que àmbits que ha
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passat i uns altres que no. Creuen que s‟hauria de fer una reflexió tots plegats i una autocrítica i
aquests mesos no s‟han aprofitat adequadament per posar al dia l‟administració municipal. Son
dues coses diferents i voldrien que se li respongués també sobre la petició formal que van
presentar. Argumenta els fets per demanar el màxim consens per aprovar la moció tot i que no
li agradaria que quedés com una mera declaració de bones intencions.
La senyora Secretària explica que pel contingut de la moció, atès que es tracta d‟un dret
organitzatiu de tots els regidors, concretament dels grups municipals, aquesta té caràcter
resolutiu i, per tant, s‟hauria de procurar que no quedés com una mera declaració d‟intencions.
En aquest moment intervé el senyor Alcalde i demana que primer es voti la moció i en l‟apartat
de precs i preguntes se li respondrà al senyor Vilajosana envers la petició formal. Afegeix que
les instal.lacions municipals son les que son i que en aquests moments no hi ha regidors de
l‟equip de govern amb despatx per rebre les visites. Només el senyor Alcalde té despatx propi.
Com sempre ha ofert als regidors que quan es necessiti una sala es demani i a mesura del
possible es facilitarà. El que farà és una proposta de dies i horaris per utilitzar l‟annex a
l‟ajuntament com a la sala polivalent i pels 6 grups municipals es destinarà uns dies i unes
hores i entre tots mirar de lligar horaris.
El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) explica que no estan demanant un
despatx sinó un lloc on els grups municipals, i concretament els de la oposició que no tenen la
possibilitat d‟estar treballant dins les dependències municipals, puguin reunir-se amb els
ciutadans, treballar, poder guardar la documentació, .... i fer-ho a les hores que als veïns els hi
vagi bé. Son coneixedors de les dependències que hi ha. I que quedi fixat per properes
legislatures i que aquest dret quedi consolidat.
El senyor Alcalde respon que ho ha entès perfectament i que el grup municipal PSC ha estat en
diverses ocasions a l‟oposició i quan ha tingut que reunir-se amb els ciutadans, o treballar a
demanat permís a l‟ajuntament i s‟ha autoritzar. Aquesta predisposició de les instal.lacions
municipals les han tingut sempre a l‟abast. Una altre cosa és que això es vulgui regularitzar una
mica millor no hi ha cap problema. Aquesta situació s‟ha viscut des de sempre. Entén que és
molt important la feina de l‟oposició.
Es vota la moció que és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
El contingut del debat i la votació de la moció es pot consultar al següent enllaç:
Debat i votació de la moció punt nº 8 de l'ordre del dia

Precs i Preguntes
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Durant el transcurs dels precs i preguntes hi ha moments que no es visualitzen les imatges dels
regidors: Alcalde, Yolanda Pérez, Remei Benach, Angel Redondo, Manel Vilajosana, Irene
Aragonès i Elvira Montagut, tot i que romanen connectats a la videoconferència. Abandonen la
sala el regidor Quique Moreno i Ferran Pellicer.
El senyor Alcalde dona pas als precs i preguntes. En primer lloc respondran a la petició del
senyor Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) formulada dins el punt de la moció.
El regidor Enrique López (grup municipal PSC) respon que a l‟Ajuntament hi ha un volum de
feina molt important generat pel COVID i que han considerat realitzar una sèrie de tasques
prioritàries, com per exemple trucades a la gent gran, repartiment de mascaretes, desinfecció
de carrers, tot el personal disponible ha fet aquestes tasques ... Hi ha algun tema que s‟ha
deixat una miqueta a banda però que l‟equip de govern ha prioritzat en dedicar tots els recursos
a aquestes tasques. I s‟havia de deixar aparcats altres temes. I ho tornarien a fer perquè ho
consideren necessari. I moltes d‟aquestes accions amb el suport de l‟oposició. I el personal ha
fet més de les hores amb el teletreball. I ara s‟ha d‟agafar oxigen i aire.
El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) no està parlant dels funcionaris
municipals que han fet més hores que li pertoquen i han estat ajudant als més necessitats. Que
els funcionaris que emeten informes no son aquests. Està parlant de que l‟activitat
administrativa no ha sabut aprofitar aquests mesos del COVID per posar-se al dia. I demanen
que prenguin les mesures adequades perquè això millori. No s‟està referint a ningú en concret i
que les coses es podien haver fet millor. I han tingut el suport del grup municipal ERC-MÉS i
d‟ell mateix en tot moment.
El senyor Alcalde dona la raó que van entrar una instància i que es va quedar. Tampoc no és el
que passa normalment. Quan entra una instància es procura donar resposta ràpidament. Que
es podria haver aprofitat aquest temps per enllestir expedient de l‟Ajuntament potser si, però es
necessitaria quatre períodes com aquest per posar al dia l‟Ajuntament. I com bé ha explicat el
senyor López hi ha hagut personal que s‟ha dedicat a unes coses i d‟altres a treure expedients.
A més ha estat molt complicat adaptar-se a aquesta nova circumstància, tot i que ho han fet
molt bé. Considera que aquest Ajuntament és únic i no com la resta. No vol que quedi la imatge
que hi ha departament a l‟Ajuntament que no han fet el que havien de fer, tots han fet el millor
encara que sempre pugui ser millorable. Convida al regidor Vilajosana que passi un dia amb els
departaments de l‟Ajuntament i la resposta serà sempre la mateixa fa falta personal pel volum
de feina que tenim i això es veure en el pròxim pressupost perquè s‟han de posar més recursos
perquè funcioni millor.
El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) coneix una mica com funciona
l‟administració ja que ha estat 17 anys funcionari de l‟administració. I que la seva intervenció en
cap moment va adreçada a cap col.lectiu per la seva actitud però considera que si s‟ha de
criticar alguna persona es pugui poder fer.
El senyor Alcalde diu que ha vegades amb una critica no hi ha prou.
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El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) diu que ell pot criticar i el senyor
Alcalde pot prendre decisions.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 1

El regidor Abbas Amir (grup municipal ERC-MÉS) pregunta per la finalització i recepció
de la Plaça Miramar.
El senyor Alcalde respon que la tècnica i l‟arquitecta de l‟obra estan redactant informe per
recepcionar l‟obra amb les indicacions clares del que no és correcte de l‟obra. Creu que a finals
de setmana o la propera és podrà obrir al trànsit.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 2

El regidor Abbas Amir (grup municipal ERC-MÉS) pregunta si s’arreglarà la pavimentació
del carrer del Sol i demana que es doni més informació als veïns perquè estiguin una mica
més tranquils.
El senyor Alcalde respon que com s‟ha anat explicant en vàries ocasions aquest obra té un
projecte executiu amb unes especificacions tècniques i té uns acabaments determinats i hi ha
l‟empresa que es va adjudicar aquest projecte. Per tant, tot el que no s‟ha fet s‟ha de fer i el que
està malament s‟ha d‟arreglar. No admetrà res que no estigui dins el projecte. Està d‟acord amb
la petició de donar més informació als veïns.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 3

El regidor Abbas Amir (grup municipal ERC-MÉS) pregunta si a l’estiu es farà alguna
activitat com a zumba, spinning....
El regidor Angel Redondo (grup municipal PSC) respon que en principi no es farà cap activitat
dirigida, atès que el Casal d‟estiu amb les mesures que s‟han de prendre dificulta poder fer
qualsevol altre activitat. També perquè aquestes activitat encara no estan del tot clares les
mesures de seguretat que s‟han d‟aplicar. S‟ha prioritzat en el Casal d‟Estiu tant pels nens com
pels pares.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
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Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 4

El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) pregunta per l’ús que es farà a
l’antiga oficina de turisme de Les Pobles.
El senyor Alcalde respon que ha tingut una primera reunió amb el veïns de la urbanització
Mont-roig Badia i voltants perquè puguin gaudir-la però encara no està en tràmit. De moment
no tenen cap altre opció pensada. Està obert a qualsevol proposta menys a l‟ús que ja estava
destinat abans.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 5

El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) pregunta si s’ha parlat amb
l’Ajuntament d’Hospitalet i Vandellòs de posar el topònim de Mont-roig a l’estació de
trens.
El regidor Alcalde en primer lloc demana disculpes per no explicar-ho a la Junta de Portaveus,
d‟aquest tema no hi ha hagut debat amb l‟Ajuntament d‟Hospitalet però es va traslladar la
petició d‟incorporar el nom de Mont-roig a l‟estació de Tren. Fa unes tres setmanes és va
traslladar una petició formal i amb argumentació a ADIF i resta a l‟espera de resposta.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 6

El regidor Manel Vilajosana (grup municipal ERC-MÉS) pregunta si ha entès bé que la Pl.
Miramar s’obrirà al trànsit la setmana vinent encara que no estiguin acabades les obres.
El senyor Alcalde explica que la setmana passada es van reunió la tècnica de l‟ajuntament i la
directora de l‟obra per redactar un informe conjunt amb les deficiències i mancances per
passar-li a l‟empresa adjudicatària de l‟obra. Creu que aquesta setmana vinent es podrà obrir
sempre condicionat a l‟informe emès.
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) en primer lloc manifesta que no vol
ser pesada amb el tema de la plaça Miramar però cada vegada respon que la setmana vinent
s‟obrirà. Pregunta el motiu pel qual no hi ha una entesa amb els veïns de Mont-roig Badia
i voltants per utilitzar l’antiga oficina de Turisme.
El senyor Alcalde respon que no consta cap associació de veïns de les urbanitzacions i s‟ha
procedit per part de l‟Ajuntament adreçar-se algun veí i fer un sondeig. S‟ha de continuar
aquest tràmit per poder donar vida i utilitzar aquest espai.
La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) proposa al senyor Alcalde aquest local
també per poder oferir als regidors i fer l‟ús de mantenir les reunions allí mentrestant no hi ha
una entesa amb la urbanització.
El senyor Alcalde respon que no hi ha cap problema.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 8

La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) pregunta per la situació en que es
troba les colònies de gats, esterilitzacions pendent, abandonament del voluntariat,
manca de recursos materials i humans i perquè l’Ajuntament no atén aquestes
demandes i a la vegada l’Ajuntament segueix requerint aquestes peticions diàries que hi
ha de recollides.
El regidor Angel Redondo respon que es té una ordenança i un conveni amb una associació
que està totalment desfasada. Estan treballant amb l‟ordenança i conveni per adequar-ho a la
nova situació i posar-ho en marxa. En tot moment està en contacte amb la presidenta de
l‟associació, que no poden haver-hi voluntariats particulars que no formin part de l‟associació i
creu que la setmana vinent s‟acabaran de reunir per posar-ho en marxa.
La regidora Irene Aragonès (grups municipal ERC-MÉS) explica que això fa molt de temps,
està parlant d‟anys, que hi ha 140 colònies de gats i 1700 gats que caldria esterilitzar al
municipi i fa 3 anys que no paga l‟Ajuntament esterilitzacions, que és un tema de salut pública,
de salubritat i si la setmana vinent es soluciona ho celebra. Es necessari regularitzar la situació,
pregunta si estan en contacte amb l‟associació, si és coneixedora l‟associació d‟aquest nou
conveni, si s‟han posat d‟acord.... i és responsabilitat de l‟Ajuntament. Que sembla que s‟està
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aprofitant aquest voluntariat i durant la COVID no van poder tenir ni un certificat de permís per
sortir a alimentar als animals. Demana solució immediata.
El senyor Alcalde invita a la regidora Aragonès a mantenir una reunió amb l‟equip de govern
per explicar-li tots els fets amb més profunditat.
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, explica que cada setmana té conversa amb
l‟associació Mogatmi. Durant el COVID se‟ls hi va demanar un llistat de les persones que farien
l‟alimentació als gats i encara no l‟han presentant per això no han pogut sortir a alimentar els
gats. Està d‟acord que fan una bona feina i la valora positivament, per aquest motiu s‟ha de
regular amb ordenança i el conveni. Però tenen l‟obligació de controlar els diners públics i que
s‟utilitzin adequadament i no s‟estava fent bé. L‟Ajuntament destina 16.000 euros en
esterilitzacions cada any i aquesta partida s‟esgota. Aquest any de gener-febrer han fet 30
esterilitzacions. Considera que aquest tema ho poden tractar tranquil·lament en una reunió i
ensenyar la documentació del que s‟està fent. Li demana que abans de fer aquesta intervenció
contrasti la informació.
La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) respon que el que fan és recollir la
informació i traslladar-la. Que hi ha factures de l‟any 2017 per pagar i el que s‟ha fet és utilitzar
aquests diners per pagar el deute que hi havia. Això s‟hagués estalviat si hagués un conveni
adaptar, no entén perquè s‟ha dilatat tant en fer-ho. Pren nota i accepta la trobada amb el
regidor. Li demana reconèixer una mica la culpa ja que aquest conveni no acaba d‟arribar.
El senyor Alcalde respon que és la opinió de la regidora Aragonès i no està d‟acord amb les
afirmacions que ha fet. Li torna a oferir sentar-se i explicar tot el tema i tot i que fan una bona
labor aquesta associació hi ha coses que no es poden cedir.
La regidora Irene Aragonès (grup municipal ERC-MÉS) confirma que aquesta associació
diàriament assumeix la recollida dels gats
El regidor Vicente Pérez, grup municipal IMM, entén que la Policia si rep gats abandonat
trucarà a l‟associació i si aquesta no pot assumir-ho truca a la protectora. No creu que s„hagi
d‟assumir 70 euros per esterilitzar cada gat. La persones continuen donant menjar als gats i
creu que s‟ha de buscar un altre solució.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:

Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 9
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La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, pregunta quan poden obrir les
guinguetes de la platja? Comenta que altres ajuntaments ja estan muntant i no entén com a
Mont-roig encara no.
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, respon que s‟han adjudicat avui, que tenen un
termini de presentació de documentació i tant aviat ho presentin es dona el permís i poden
muntar. Cada municipi està en una situació concreta. Explica tot el procediment que s‟ha fet
per poder adjudicar-les.
El regidor Vicente Pérez, grup municipal IMM, comenta que també s‟ha de tenir en compte el
mal que va fer a les platges el temporal Glòria.
El senyor Alcalde intervé explicant que s‟ha fet tot el possible per facilitar a aquestes persones
poder muntar l‟abans possible. Els tècnics han fet tot el possible.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 10

El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, explica que dilluns va tenir reunió amb
la presidenta de l‟associació Mogatmi i li dona la raó a la regidora Aragonès. I ahir va presentar
instància a l‟Ajuntament sol.licitant totes aquestes dades. Demana una solució perquè és un
tema important. Creu que les quantitats al pressupost son importants. Pregunta com està el
lloc que havien ofert a Mogatmi per fer un refugi a la zona del Gurugú. Demana parlar amb
el regidor Redondo.
El senyor Alcalde respon que la documentació que se li donarà al regidor Chamizo i regidora
Aragonès és la mateixa que se li dona a l‟associació. No faran res que no estiguin fent i el que
han explicat.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 11

El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, pregunta perquè que ja no figuren a
la junta de govern els compromisos i factures de pagament.
El senyor Alcalde li respon que s‟ha avocat la competència de la junta cap a alcaldia per
minorar els terminis de pagament, així el pagament és més hàbil. Aquesta relació ara la podran
veure a la relació dels decrets.
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El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, no ho troba correcte perquè abans ho
controlaven millor i sabien on es destinaven els diners.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 12

El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, pregunta com està el tema de les
sessions de rehabilitació que es feien al k1 i que encara es fan al CAP?
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, respon que encara espera la resposta, pren
nota per trucar i preguntar-ho.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 13

El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, pregunta si és correcte que per fer
la prova PCR de Covid t’enviin al CAP de Miami.
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, no es coneixedor d‟això farà la consulta i li
contestarà.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 14

El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, pregunta pel conveni de la piscina
de la Urb. Sant Miquel que segons explicació del sr. Alcalde a la Junta de Portaveus va dir
que signarien un conveni amb l‟associació de propietaris de la urbanització i si no, es tancaria
la piscina. Creu que el conveni ja es va signar l‟any passat per 4 anys. Vol una aclariment al
respecte. No hi ha socorrista, ni mesures del COVID.
El senyor Alcalde respon que ho mirarà i li respondrà.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 15

El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, pregunta com està el tràmit i el que
s’ha fet per la lluminària de la rotonda de la sortida A7 direcció Mont-roig.
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El senyor Alcalde respon que es va fer un requeriment a Carreteres del Estado i de la
Generalitat perquè ho reparin. Li farà arribar aquest escrit.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 16

El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, pregunta per la redacció del
projecte del local socio-cultural de Mont-roig. Vol saber perquè aquesta empresa se li
requereix al desembre i ho presenta a l‟abril i a la Junta de Govern hi ha una observació de la
Secretària.
El senyor alcalde respon que han hagut una sèrie de canvis per part de l‟equip de govern i
havien de modificar el pressupost. Li donarà accés a l‟expedient perquè ho miri.

El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 17

La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, fa dues preguntes:
a) Pregunta si es podria fer manteniment de jardineria a la rotonda Maynou i Montroig Bahia?.
b) Pregunta si els guinguetaires que presenta la documentació avui sabrà que pot
obrir avui?
El senyor Alcalde respon que el mateix escrit que es va demanar la lluminària de les altres
rotondes es va incloure la neteja d‟aquesta.
La regidora Yolanda Pérez, han fet tot el possible per fer-ho lo millor i ràpid possible. Que hi ha
gent interessada en el concurs de 8 anys. Que s‟ha volgut afavorir a les persones dels altres
anys. Quan ho presentin tot, que tenen 5 dies per presentar la documentació no per muntar,
se‟ls notificarà que ja poden muntar.
El senyor Alcalde intervé i com diu la regidora Pérez s‟ha fet per afavorir als antics
guinguetaires, els nous guinguetaires podrien haver pagat aquesta quantitat. Quan acabi el ple
trucarà a la tècnica i li respondrà.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
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Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 18 i 19

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

Aránzazu Sorlí Pons
Secretària

8 de juliol de 2020
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