
ACTA DE LA SESSIÓ 

 

Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 

Núm de la sessió:  2021/9 (Legislatura 2019-2023) 

Caràcter de la sessió: Extraordinària (La presa de possessió al càrrec de regidor del 

senyor Jordi Alemany Ardit i la renúncia al càrrec de regidora 

de la senyora Ibana Pacheco Lelmo) 

Convocatòria:   23 d’abril de 2021 

Data:    28 d’abril de 2021 

Horari:    13:04 h. –  13:34 h. 

Lloc:    Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL) 

 

  

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 

 

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 

Jordi Alemany Ardit, regidor PSC-CP 

Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP 

Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 

Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP 

Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP 

 

 

Vicente Pérez Mula, regidor IMM 

 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts  

Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts 

Quique Moreno Herrero, regidor Junts 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM 

Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+ 

Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+ 

 

Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs 

 

 

Aránzazu Sorlí Pons, Secretària  

Josep Jaume Mateu Beà, Inteventor 

 

S’ha excusat d’assistir-hi: 



Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM 

 

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 

sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 

 

 

1. Secretaria. Expedient 4235/2021. Presa de possessió del càrrec de regidor del 

Sr. Jordi Alemany Ardit, grup municipal PSC-CP. 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 14 d’abril de 2021, va 
adoptar acord de presa de coneixement de la renúncia voluntària del Sr. Enrique López 
González, al càrrec de Regidor, per raons personals. 

Atès que l'Ajuntament va remetre la documentació a la Junta Electoral Central i va sol·licitar la 
remissió de la corresponent credencial per tal que pugues prendre possessió del seu càrrec el 
Sr. Jordi Alemany Ardit. 

Vist que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial del Sr. Jordi Alemany 
Ardit. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 9.4 RD 2586/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
i l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, l’Alcalde President Sr. Fran 
Morancho López demana al regidor designat Sr. Jordi Alemany Ardit que contesti a la fórmula 
de jurament o promesa, tot demanant a la Secretària que en doni lectura. 

La Secretària llegeix la fórmula, que, en conformitat amb el Reial Decret 707/79, és la següent: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de Regidor de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com a normes fonamentals de 
l’Estat”, 

El Sr. Jordi Alemany Ardit contesta: “.SI PROMETO” 

Tot seguit l’Alcalde President declara que el regidor electe Sr. Jordi Alemany Ardit ha pres 
possessió del càrrec. 

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

Primer. Acceptar la presa de possessió del Sr. Jordi Alemany Ardit del càrrec de Regidor 
d'aquest Ajuntament, en substitució de Sr. Enrique López González. 

Segon. Comunicar-ho a la Junta Electoral Central. 

En aquest punt no es produeix debat. 

El contingut de la presa de possessió es pot consultar al següent enllaç: 



 

Intervenció de la pressa de possessió punt número 1 de l'ordre del dia. 

 

2. Secretaria. Expedient 4289/2021. Dació de compte del Decret 2021/0912 de 

modificació parcial del decret 2019/1557 de 18 de juny de nomenament dels 

membres de la junta de govern local i els tinents d’alcalde. 

 

El regidor Manel Vilajosana (ERC-MÉS) demana aclaració de la Secretària respecte a la 
naturalesa de l’acord plantejant si en lloc d’una dació de compte de decret hauria d’acordar-se 
pel Ple i votar. La Secretària li aclara que procedeix aquesta dació de compte, doncs no 
s’aproven retribucions concretes. 

Es dóna compte del  Decret 2021/0912 de modificació parcial del decret 2019/1557 de 18 de 
juny de nomenament dels membres de la junta de govern local i els tinents d’alcalde, que és 
com segueix: 

Identificació de l’expedient :   Modificar parcialment el decret 2019/1557 de 18 de juny de 
nomenament dels membres de la junta de govern local i els tinents d’alcalde. 

Expedient número 4283/2021 

  

Fets 

1.     En data 18 de juny de 2019 es dicta per l’Alcaldia-Presidència Decret pel qual nomena als 
membres de la Junta de Govern Local així com els tinents d’Alcalde. 

2.     Vista la renúncia al càrrec de regidor del senyor Enrique López González. 

3.     Vista la pròxima presa de possessió al càrrec de regidor del senyor Jordi Alemany Ardit que 
es farà efectiva en la propera sessió plenària d’aquesta Corporació 

  

Fonament de dret 

1.     De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan 
necessari de l’Ajuntament. 

2.     El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la Junta de Govern Local és 
competència de l'Alcalde a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=42&end=235&version=3


3.     La composició de la Junta de Govern Local es troba regulada als articles 23.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 52 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals i 34 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Mont-roig 
del Camp. 

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans 
esmentada, RESOLC: 

Primer. Modificar parcialment el resolc primer del Decret 1557/2019 nomenant al regidor Jordi 
Alemany Ardit  com a membre de la Junta de Govern Local en substitució del senyor Enrique 
López González. 

Segon.- Modificar parcialment el resolc segon del Decret 1557/2019 nomenant al  regidor Jordi 
Alemany Ardit  com a tercer tinent d’Alcalde en substitució del senyor Enrique López González. 

Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que se celebri. 

Quart.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i al Taulell 
d’edictes d’aquesta Corporació. 

Cinquè.- Comunicar aquesta Resolució als nous regidors designat. 

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 número 2 de l'ordre del dia. 

 

 

 

3. Secretaria. Expedient 4287/2021. Dació de compte del Decret 2019/1661 de 

modificació parcial del decret 2019/1661 de 28 de juny de nomenament dels 

membres als òrgans de l’Ens públic Empresarial NOSTRAIGUA 

 

 

Es dóna compte del Decret Decret 2019/1661 de modificació parcial del decret 2019/1661 de 
28 de juny de nomenament dels membres als òrgans de l’Ens públic Empresarial 
NOSTRAIGUA, que és com segueix: 

Identificació de l’expedient :   Modificar parcialment el decret 2019/1661 de 28 de juny de 
nomenament dels membres als òrgans de l’Ens públic Empresarial NOSTRAIGUA. 

Expedient número 4287/2021 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=236&end=286&version=3


Tràmit 

  

Fets 

1.     En data 28 de juny de 2019 es dicta per l’Alcaldia-Presidència Decret pel qual nomena als 
membres als òrgans de l’Ens públic Empresarial NOSTRAIGUA . 

2.     Vista la renúncia al càrrec de regidor del senyor Enrique López González. 

3.     Vista la pròxima presa de possessió al càrrec de regidor del senyor Jordi Alemany Ardit 

que es farà efectiva en la propera sessió plenària d’aquesta Corporació. 

  

Fonament de dret 

1. Els estatuts de l’Entitat pública empresarial Nostraigua es van aprovar en sessió plenària de 

data 10 d’octubre de 2018 i es van publicar en Butlletí oficial de la província de Tarragona de 

data 11 de gener de 2019. 

2. Aquests estatuts contemplen en el seu article 6.1. que el president de Nostraigua serà 

l’alcalde/essa o el regidor/a de l’Ajuntament que l’alcalde/essa nomeni. 

3. L’article 7 estableix que l’alcalde/essa designarà un/a vicepresident/a entre els regidors i les 

regidores que integren el Consell d’administració, que el substituirà en les seves funcions de 

president en els casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal. 

4. L’article 8 indica que el Consell d’administració estarà integrat per un mínim de tres membres 

i un màxim de membres igual al nombre legal de membres del Ple. Aquests membres, segons 

l’article 9 dels mateixos estatuts, seran nomenat per l’alcalde/essa coincidint amb la renovació 

de la corporació municipal. 

  

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans 
esmentada, RESOLC: 

Primer. Modificar parcialment el resolc primer del Decret 1661/2019 nomenant al regidor Jordi 
Alemany Ardit com a membre del Consell d’Administració de Nostraigua en substitució del 
senyor Enrique López González. 

Segon.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que se 
celebri.. 

Tercer.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en el 
Tauler d’edictes de la Corporació. 



Quart.- Comunicar aquesta Resolució als nous regidors designats. 

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 número 3 de l'ordre del dia. 

 

 

4. Secretaria. Expedient 4370/2021. Donar compte del decret 2021/0919 de 

Modificar parcialment el decret 2019/1660 de 28 de juny de nomenament dels 

membres a la Comissió de Coordinació de l’Ens públic Empresarial de 

serveis i obres NOSTRESERVEIS. 

 

 

 

Es dóna compte del decret 2021/0919 de Modificar parcialment el decret 2019/1660 de 28 de 
juny de nomenament dels membres a la Comissió de Coordinació de l’Ens públic Empresarial 
de serveis i obres NOSTRESERVEIS, que es com segueix: 

Identificació de l’expedient :   Modificar parcialment el decret 2019/1660 de 28 de juny de 
nomenament dels membres a la Comissió de Coordinació de l’Ens públic Empresarial de 
serveis i obres NOSTRESERVEIS. 

Expedient número        

  

Fets 

1.     En data 28 de juny de 2019 es dicta per l’Alcaldia-Presidència Decret pel qual nomena als 
membres als òrgans de l’Ens públic Empresarial de serveis i obres NOSTRESERVEIS.. 

2.     Vista la renúncia al càrrec de regidor del senyor Enrique López González. 

3.     Vista la pròxima presa de possessió al càrrec de regidor del senyor Jordi Alemany Ardit que 
es farà efectiva en la propera sessió plenària d’aquesta Corporació. 

  

Fonament de dret 

1.     El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de març de 2021 va aprovar la 

modificació dels Estatuts de l’Entitat pública empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis) 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=287&end=333&version=3


i es van publicar en Butlletí oficial de la província de Tarragona de data 29 de març de 

2021. 

2.     L’article 8 dels estatuts estableix els òrgans de govern i administració: Consell 

d’Administració; Presidència; Vicepresidència; Gerència i Comissió de Coordinació. 

3.     L’article 19 estableix que la composició de coordinació és un òrgan col.legiat de caràcter no 

decisori. Estarà integrada per la Presidència de l’entitat, la Gerència i un nombre de 

regidors variable per raó de les matèries sobre les que versen els assumptes inclosos en 

l’ordre del dia. El seu número i designació correspondrà a la Presidència. 

  

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans 
esmentada, RESOLC: 

Primer. Modificar el decret 2019/1660 de 28 de juny de nomenament dels membres als òrgans 
de l’Ens públic Empresarial de serveis i obres NOSTRESERVEIS d’acord amb els nous 
Estatuts vigents, nomenant els membres de la Comissió de Coordinació com s’indica a 
continuació: 

Membres de la Comissió de Coordinació:         Fran Morancho López 

                                                                       Jordi Alemany Ardit 

                                                                       Ángel Redondo Ruizaguirre 

                                                                       Yolanda Pérez Díaz 

                                                                       Vicente Pérez Mula 

                                                                       Maria del Remei Benach Font 

                                                                       Francisca Ortiz Sánchez 

                                                                       Cristina Llorens Pardo 

                                                                       Elvira Montagud Pérez 

  

Segon.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que se celebri.. 

Tercer.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en el 
Tauler d’edictes de la Corporació. 

Quart.- Comunicar aquesta Resolució als nous regidors designats. 

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 4 de l’ordre del dia. 

 

  

5. Secretaria. Expedient 4286/2021. Donar compte del decret 2019/0918 de 
modificació del punt segon del Decret 2019-1956, de data 20/06/2019, relatiu 
al règim de dedicacions parcials dels càrrecs electes, 

 

Donar compte del decret 2019/0918 de modificació del punt segon del Decret 2019-1956, de 
data 20/06/2019, relatiu al règim de dedicacions parcials dels càrrecs electes,, que és com 
segueix: 

Identificació de l’expedient: Dedicacions càrrecs electes. 

Expedient: 4286/2021 

  

  

Fets 

1.    En data 19/02/2021 es dicta per l’Alcaldia-Presidència Decret pel qual es modifica 
parcialment el punt segon del Decret 2019-1956, de data 20/06/2019 relatiu al règim de 
dedicacions parcials dels càrrecs electes. 

2.    Vista la renúncia al càrrec de regidor del senyor Enrique López González. 

3.    Vista la pròxima presa de possessió al càrrec de regidor del senyor Jordi Alemany Ardit 
que es farà efectiva en la propera sessió plenària d’aquesta Corporació. 

  

Fonaments de dret 

1. Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, segons el 
qual: 

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

  

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

  

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=233&end=376&version=3


Primer.- Modificar el punt segon del Decret 2019-1956, de data 20/06/2019, relatiu al règim de 
dedicacions parcials dels càrrecs electes, amb el següent detall: 

  

Nom i cognoms Percentatge de 
dedicació 

Hores de dedicació 
mensual 

Yolanda Pérez Díaz 91% 145 

Vicente Pérez Mula 81% 130 

Maria del Remei Benach Font 81% 130 

Francisca Ortiz Sánchez 81% 130 

Cristina Llorens Pardo 81% 130 

Jordi Alemany Ardit 91% 145 

Ángel Redondo Ruizaguirre 81% 130 

Elvira Montagud Pérez 81% 130 

  

Segon.- Donar compte al Ple de la present Resolució en la primera sessió que se celebri. 

Tercer.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona, i en el 
taulell d’edictes de la Corporació. 

  

En aquest punt es produeix debat. 

El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç. 

 

 

Debat sobre el punt nº 5 de l’ordre del dia. 

 

 

6. Secretaria. Expedient 4336/2021. Dació de compte de la modificació de la 

composició i de la designació de portaveu del grup municipal PSC-CP. 

 

 

 

Identificació de l’expedient :   Modificar la constitució del grup polític municipal PSC-CP. 

Expedient 4336/2021  

  

Fets 

1.     El Ple de l’Ajuntament de data 26 de juny de 2019 va aprovar nomenar els representants 

de la Corporació en altres organismes, en el quals ha d’estar representant l’Ajuntament. 

2.     Vista la renúncia al càrrec de regidor del senyor Enrique López González. 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=376&end=542&version=3


3.     Vista la pròxima presa de possessió al càrrec de regidor del senyor Jordi Alemany Ardit 

que es farà efectiva en la propera sessió plenària d’aquesta Corporació. 

4.     Vist l’escrit sol.licitant la modificació de la composició del grup polític PSC-CP i proposant 
la nova portaveu del partit. 

  

Fonaments 

Els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 50 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; 

Per tot això, es dóna compte al Ple de la modificació de la composició dels membres i de la 
portaveu del grup polític municipal que és com segueix: Grup Polític dels Socialistes de 
Catalunya- Candidatura de Progrés (PSC-CP) 

Fran Morancho López 

Yolanda Pérez Díaz 

Mei Benach Font 

Angel Redondo Ruizaguirre 

Francisca Ortiz Sánchez, Portaveu 

Cristina Llorens Pardo 

Jordi Alemany Ardit 

  

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 6 de l’ordre del dia. 

 

 

7. Secretaria. Expedient 4344/2021. Dació de compte del Decret 2021/0910 de 

modificació règim de delegacions de competències de l’Alcaldia a favor dels 

Regidors/es i de la Junta de Govern Local 

 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=544&end=577&version=3


 

L’Alcaldia demana explicar a la Secretària el decret de delegacions competencials. La 

Secretària explica les modificacions, l’objecte de les quals és agilitzar la tramitació dels 

expedients i la presa de decisions per part dels òrgans de govern. 

 

Es dóna compte del Decret 2021/0910 de modificació règim de delegacions de competències 
de l’Alcaldia a favor dels Regidors/es i de la Junta de Govern Local, que és com segueix: 

Expedient: 4344/2021 

Procediment: Modificació règim de delegacions de competències de l’Alcaldia a favor dels 
Regidors/es i de la Junta de Govern Local. 

  

DECRET 

  

Fets 

  

1. En data 18/06/2019 es dicta, per l’Alcaldia-Presidència, el Decret n.º 2019/1558 pel qual 
s’efectua una delegació genèrica de competències en favor de la Junta de Govern Local, així 
com una delegació genèrica i específica d’atribucions en favor dels membres electes de la nova 
Corporació, constituida a la vista del resultat de les Eleccions Locals de data 26/05/2019. 

2. Per Decret d’Alcaldia n.º 2019/1605, de data 25/06/2019, es modifica el punt tercer del 
Decret n.º 2019/1558, preveient la facultat de dictar resolucions. 

3. Per Decret d’Alcaldia n.º 2019/2063, de data 06/08/2019, es modifica parcialment el règim de 
delegacions efectuades inicialment a favor de la JGL. 

4. Per Decret d’Alcaldia n.º 2021/0315, de data 19/02/2021, es modifica la delegació en favor 
de la Regidora Francisca Ortiz Sánchez i es preveu una nova delegació en favor de la Regidora 
Elvira Montagud Pérez. 

5. Considerant la necessitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, així 
com la necessitat de clarificar i reajustar les matèries compreses en cadascuna de les diferents 
Àrees i camps d’actuació, aquesta Alcaldia considera convenient modificar el règim de 
delegacions de competències de caràcter general a favor dels Regidors i Regidores que formen 
part de la Junta de Govern Local; el règim de delegacions de competències de caràcter 
especial a favor dels Regidors i Regidores adscrits a les diferents àrees; i el règim de 
delegacions a favor de la Junta de Govern Local com a òrgan col.legiat, en ús de les facultats 
que li confereix la normativa vigent. 

  

Fonaments de Dret 

  

1. Articles 21.3 i 23.2 b) i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local (LBRL). 

2. Article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

3. Articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF). 



  

Resolució 

1. Modificar el règim de delegacions de competències d’aquesta Alcaldia, previst al Decret n.º 
2019/1558, nº 2019/1605, n.º 2019/2063 i n.º 2021/0315, que restarà redactat en els termes 
següents: 

  

“Primer.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es 
relacionen, una delegació genèrica d'atribucions referent als assumptes de les seves 
respectives Àrees d’actuació. 

Aquesta delegació abasta la facultat de direcció i gestió dels serveis corresponents, així com la 
signatura de les propostes, resolucions i actes de tràmit que siguin necessaris per l'execució de 
la delegació, sempre que no estiguin delegats de forma expressa a favor d'un Regidor o 
Regidora adscrit a l'àrea i amb l’excepció de les comptències indelegables que preveu l’art. 
21.3 de la LBRL i les delegacions efectuades a favor de la Junta de Govern Local. 

  

REGIDOR / A 

  

 ÀREA CAMPS D’ACTUACIÓ 

(relació de caràcter enunciatiu) 

  

Yolanda Pérez Díaz 

  

Turisme i Impuls 
Econòmic. 

  

·         Aprovació i resolució de concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva i atorgament de 
subvencions directes, així com l’aprovació del compte 
justificatiu i l’atorgament de bestretes, fins el límit de 
25.000 €, excepte quan la subvenció s’instrumenti a 
través de conveni. 

·         La sol.licitud i acceptació de subvencions atorgades 
per altres administracions relacionades amb l’àrea 
d’actuació. 

·         Autoritzar i disposar despeses en matèria de 
contractació menor d’obres, serveis i subministraments 
de l’àrea. 

·         Incoació dels expedients de l’àrea. 

·         Emprenedoria i promoció econòmica, inclosa 
l’activitat formativa en la matèria. 

·         Impuls i promoció de polígons industrials, sense 
perjudici de les facultats de resolució que es reserva 
l’Alcaldia dins l’àrea de territori. 

·         Actes governatius relacionats amb els mercats 
municipals de tot tipus. 



·         Obertura d’establiments i activitats econòmiques. 

·         Platges. 

·         Activitat turística. 

  

Vicente Pérez Mula 

  

Seguretat Ciutadana i 
Cicle Complert de 
l’Aigua. 

  

·         Aprovació i resolució de concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva i atorgament de 
subvencions directes, així com l’aprovació del compte 
justificatiu i l’atorgament de bestretes, fins el límit de 
25.000 €, excepte quan la subvenció s’instrumenti a 
través de conveni. 

·         La sol.licitud i acceptació de subvencions atorgades 
per altres administracions relacionades amb l’àrea 
d’actuació. 

·         Autoritzar i disposar despeses en matèria de 
contractació menor d’obres, serveis i subministraments 
de l’àrea. 

·         Incoació dels expedients de l’àrea. 

·         Potestat sancionadora dins l’àmbit funcional de l’àrea, 
amb excepció de les sancions disciplinàries en matèria 
de personal al servei de la policia local. 

·         Policia Local. 

·         Protecció Civil. 

·         Mobilitat. 

·         Llicències i autoritzacions d’ocupació de la via pública 
(contenidors de runa, casetes d’obres, guals d’obra, 
mudances, talls de carrer per qualsevol motiu). 

·         Guals. 

·         Reserva de càrrega i descàrrega. 

·         Tinença de gossos perillosos. 

·         Atorgament de llicències d’armes. 

·         Autoritzacions d’estacionament de vehicles de massa 
autoritzada superior a 3.500 kg. 



·         Retirada de vehicles abandonats. 

·         Actuacions relacionades amb el cicle complert de 
l’aigua, inclosa la formulació de propostes d’encàrrec a 
Nostraigua. 

  

Jordi Alemany Ardit 

  

Hisenda, 
Infraestructures i 
equipaments 
municipals. 

  

·         Autoritzar i disposar despeses en matèria de 
contractació menor d’obres, serveis i subministraments 
de l’àrea. 

·         Reconeixement d’obligacions derivades de l’execució 
de tots el contractes menors i aprovació de les 
certificacions a compte dels contractes d’obres, així 
com dels contractes de serveis i subministraments, en 
el seu cas. 

·         Ordenació de pagaments i pagaments materials. 

·         Incoació dels expedients de l’àrea. 

·         Recaptació i inspecció tributària. 

·         Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic. 

·         Moviments interns de tresoreria. 

·         Arqueig de fons municipals. 

·         Aprovació Pla de Tresoreria i Pla de Disposició de 
Fons. 

·         Planificació, proposta i gestió pressupostària. 

·         Modificacions del pressupost que no siguin 
competència del ple. 

·         Coordinació econòmica de les Entitats Públiques 
Empresarials. 

·         Manteniment de l’espai públic i serveis municipals. 

·         Manteniment d’infraestructures públiques escolars, 
culturals, socials i esportives. 

  

Maria del Remei 
Benach Font 

  

Cultura, Igualtat, 
Participació 
Ciutadana, Acció 

·         Aprovació i resolució de concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva i atorgament de 
subvencions directes, així com l’aprovació del compte 
justificatiu i l’atorgament de bestretes, fins el límit de 



Social i Educació. 

  

25.000 €, excepte quan la subvenció s’instrumenti a 
través de conveni. 

·         La sol.licitud i acceptació de subvencions atorgades 
per altres administracions relacionades amb l’àrea 
d’actuació. 

·         Autoritzar i disposar despeses en matèria de 
contractació menor d’obres, serveis i subministraments 
de l’àrea. 

·         Incoació dels expedients de l’àrea. 

·         Potestat sancionadora dins l’àmbit material de l’àrea. 

·         Polítiques de foment, promoció i difusió de la cultura. 

·         Autoritzacions d’ús dels equipaments municipals 
destinats a la realització d’activitats culturals. 

·         Organització d’activitats culturals i lúdiques. 

·         Difusió i foment cultural del Patrimoni Històric-Artístic. 

·         Actuacions relacionades amb la Memòria Històrica. 

·         Polítiques LGTBIQ+ 

·         Polítiques d’igualtat de gènere. 

·         Projectes relacionats amb la participació ciutadana i 
foment de l’associacionisme municipal. 

·         Autoritzacions d’ocupació de la via pública 
sol.licitades per entitats sense ànim de lucre. 

  

Ángel Redondo 
Ruizaguirre 

  

Sanitat, Medi Ambient, 
Esports, Festes i 
Joventut. 

  

·         Aprovació i resolució de concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva i atorgament de 
subvencions directes, així com l’aprovació del compte 
justificatiu i l’atorgament de bestretes, fins el límit de 
25.000 €, excepte quan la subvenció s’instrumenti a 
través de conveni. 

·         La sol.licitud i acceptació de subvencions atorgades 
per altres administracions relacionades amb l’àrea 
d’actuació. 

·         Autoritzar i disposar despeses en matèria de 
contractació menor d’obres, serveis i subministraments 



de l’àrea. 

·         Incoació dels expedients de l’àrea. 

·         Ordres d’execució de conservació i neteja de 
parcel.les, inclosa la potestat sancionadora en aquesta 
matèria. 

·         Control de plagues i de les condicions higiènic 
sanitàries per a la prevenció de la legionel.losis. 

·         Potestat sancionadora en l’àmbit de la vigilància 
alimentària i sanitat ambiental per incompliment de les 
condicions higiènic sanitàries i de salubritat: 

◦      Dels establiments comercials minoristes dels 
sectors alimentaris, els mercats municipals i els 
establiments de restauració col.lectiva. 

◦      D’edificis i locals destinats a habitatges o llocs de 
convivència humana, com ara poliesportius, 
escoles, perruqueries i saunes, o establiments 
turístics, entre altres. 

·         Celebració d’actes festius i esportius. 

  

  

Segon.- Nomenar als membres de la Corporació que a continuació es relacionen Regidors i 
Regidores adscrits a les diferents àrees i efectuar a favor d’aquests una delegació especial 
d'atribucions referent als serveis que tot seguit s’especifiquen. 

Aquesta delegació abasta la facultat de direcció i gestió dels serveis corresponents, així com la 
signatura propostes, resolucions i actes de tràmit que siguin necessaris per l'execució de la 
delegació, amb l’excepció de les comptències indelegables que preveu l’art. 21.3 de la LBRL i 
les delegacions efectuades a favor de la Junta de Govern Local. 

Aquestes facultats s’exerciran sota la coordinació i supervisió del Regidor o Regidora de l’Àrea 
d’adscripció. 

  

 

  

REGIDOR / A 

  

 ÀREA 
D’ADSCRIPCIÓ 

  

SERVEI 
DELEGAT 

CAMPS D’ACTUACIÓ 

(relació de caràcter enunciatiu) 

Francisca Ortiz 
Sánchez 

Cultura,  Acció 
Social, Gent Gran i 

Acció Social i 
Gent Gran 

·         Aprovació i resolució de 
concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva 



  Educació. 

  

i atorgament de subvencions 
directes, així com l’aprovació del 
compte justificatiu i l’atorgament 
de bestretes, fins el límit de 
25.000 €, excepte quan la 
subvenció s’instrumenti a través 
de conveni. 

·         La sol.licitud i acceptació de 
subvencions atorgades per altres 
administracions relacionades amb 
els serveis delegats. 

·         Autoritzar i disposar despeses 
en matèria de contractació menor 
d’obres, serveis i 
subministraments referents al 
servei delegat. 

·         Incoació dels expedients del 
servei delegat. 

·         Potestat sancionadora dins 
l’àmbit material dels serveis 
delegats. 

·         Polítiques d’acció social 
relacionades amb la Gent Gran, 
envelliment actiu, dependència, 
exclusió social, pobresa o solitud, 
nova ciutadania i mediació 
comunitària, entre altres. 

·         Programa Pla de Barris. 

·         Casal d’Avis. 

·         Centre de Dia. 

Elvira Montagud Cultura,  Acció 
Social i Educació. 

  

  

Educació ·         Aprovació i resolució de 
concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva 
i atorgament de subvencions 
directes, així com l’aprovació del 
compte justificatiu i l’atorgament 
de bestretes, fins el límit de 
25.000 €, excepte quan la 
subvenció s’instrumenti a través 
de conveni. 

·         La sol.licitud i acceptació de 
subvencions atorgades per altres 



administracions relacionades amb 
els serveis delegats. 

·         Autoritzar i disposar despeses 
en matèria de contractació menor 
d’obres, serveis i 
subministraments referents als 
serveis delegats. 

·         Incoació dels expedients dels 
serveis delegats. 

·         Potestat sancionadora dins 
l’àmbit material dels serveis 
delegats. 

·         Llar d’Infants. 

·         Escola de Música. 

·         Centres educatius públics. 

·         Consell Escolar Municipal. 

·         Transport Escolar. 

·         Pla Educatiu d’Entorn. 

·         Formació d’adults no inclosa 
dins l’àrea de promoció 
econòmica. 

  

Cristina Llorens 
Pardo 

  

Sanitat, Medi 
Ambient, Esports, 
Festes i Joventut 

  

Joventut, 
Neteja Viària, 
Residus, 

Transició 
Ecològica i 
Energètica 

·         Aprovació i resolució de 
concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva 
i atorgament de subvencions 
directes, així com l’aprovació del 
compte justificatiu i l’atorgament 
de bestretes, fins el límit de 
25.000 €, excepte quan la 
subvenció s’instrumenti a través 
de conveni. 

·         La sol.licitud i acceptació de 
subvencions atorgades per altres 
administracions relacionades amb 
els serveis delegats. 

·         Autoritzar i disposar despeses 
en matèria de contractació menor 



d’obres, serveis i 
subministraments referents als 
serveis delegats. 

·         Incoació dels expedients dels 
serveis delegats. 

·         Potestat sancionadora dins 
l’àmbit material dels serveis 
delegats. 

·         Activitats i polítiques 
relacionades amb el col·lectiu 
jove. 

·         Promoció dels espais i 
equipaments destinats a la 
joventut. 

·         Informació juvenil. 

·         Casals de Joves. 

·         Polítiques en matèria de 
sostenibilitat, estalvi i eficiència 
energètica o mitigació del canvi 
climàtic, entre altres. 

·         Impuls del Pla de Transició 
Energètica i Ecològica. 

·         Educació Ambiental. 

·         Recollida, tractament i gestió de 
residus. 

·         Neteja viària. 

  

  

Tercer.- Efectuar a favor de la regidora Elvira Montagud Pérez una delegació especial 
d’atribucions relativa a la coordinació transversal i gestió de les qüestions que afectin a: 

- Les diferents Urbanitzacions del municipi. 

Aquesta delegació abasta la facultat signar oficis de tràmit. 

Quart.- Delegar de forma indistinta, en totes les persones que durant aquest mandat tinguin la 
condició de Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, les competènciesque l’article 51.1 del 
Codi Civil atorga a aquesta Alcaldia per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest 



terme municipal. Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per autoritzar 
matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. 

Cinquè.- Les competències detallades en els punts anteriors no seran susceptibles de ser 
delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. 

Sisè.- En conformitat amb el que disposa  l’article 44.2 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquestes delegacions seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d'advocació d'aquesta Alcaldia. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre 
impediment dels Regidors i Regidores delegats, assumirà les seves competències aquesta 
Alcaldia, com a titular de la competència originària, prèvia advocació. 

Setè.- Efectuar a favor de la Junta de Govern Local la delegació de les següents atribucions: 

  

ÀMBIT MATERIAL 

  

ATRIBUCIÓ DELEGADA 

Contractació 

  

  

·         Les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de 
concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els 
contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no 
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de 
caràcter pluriennal quan la seva durada no sigui superior a quatre 
anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat 
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. 

  

·         La competència per a la celebració dels contractes privats, així com 
l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i 
l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes 
definits en l'article 100.1, no superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com 
l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni 
la quantia indicats. 

  

Aquestes delegacions abasten els actes de tràmit i definitius propis 
d’aquests procediments, amb l’excepció de la seva incoació, així com 
l’aprovació de la despesa corresponent. 

  

Urbanisme i 
Activitats 

·         Aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al 
pressupost. 



·         Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la 
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. 

·         Actes de tràmit i definitius en matèria de disciplina urbanística i 
activitats: mesures cautelars de suspensió d’obres, d’usos 
i  possibles mesures accessòries com retirada de materials, precintat 
d’obres o suspensió de subministraments; requeriments de 
legalització d’obres, ordres de demolició d’obres, ordres de restitució 
de la situació física alterada, així com ordres de cessament i precinte 
que afectin als usos o activitats. 

·         Potestat sancionadora en matèria d’activitats, excepte la relativa a 
la vigilància alimentària i sanitat ambiental per incompliment de les 
condicions higiènic sanitàries i de salubritat, delegada en el regidor 
de sanitat. 

·         Adopció de mesures d’execució forçosa, amb l’excepció dels 
procediments de declaració de runa inminent i en els supòsits 
d’urgència que no admeten demora. 

·         Adopció d’ordres d’execució, amb l’excepció dels procediments de 
declaració de runa inminent i en els supòsits d’urgència que no 
admeten demora. 

·         Potestat sancionadora derivada d’infraccions urbanístiques. 

·         Anul.lació, si s’escau, de llicències il.legals i resolució dels 
expedients de responsabilitat patrimonial derivats. 

  

  

  

Convenis que 
instrumentin 
subvencions 

·         Aprovació i resolució de concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva i atorgament de subvencions directes, així 
com l’aprovació del compte justificatiu i l’atorgament de bestretes, 
quan l’import superi els 25.000 €. 

·         Aprovació de tots els convenis que instrumentin subvencions, 
resolució de la seva concessió, atorgament de bestretes i aprovació 
de la despesa corresponent, reservant la seva signatura a l’Alcaldia. 

  

Altres Convenis ·         Aprovació dels convenis quan no instrumentin subvencions, 
resolució de la seva concessió, atorgament de bestretes i aprovació 
de la despesa corresponent, reservant la seva signatura a l’Alcaldia. 

  



  

  

2. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província,  i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, en compliment del l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals i difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

  

3. Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als Caps dels 
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se acceptades de forma 
tàcita les noves delegacions de competències atorgades a les diferents Regidories si dintre del 
termini de les 24 hores següents a la seva efectivitat no es manifesta res en contra o es fa ús 
de la delegació. 

  

4. Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la pròxima sessió que se celebri per donar 
compliment al que preveu l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

  

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 7 de l’ordre del dia. 

 

 

 

8. Secretaria. Expedient 4345/2021. Aprovar la nova composició dels membres 

de les Comissions Informatives. 

 

Identificació de l’expedient :   Modificar la composició de les sessions de les Comissions 
Informatives. 

Expedient número 4345/2021 

Tràmit 

  

Fets 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=578&end=759&version=3


1.     En data 26 de juny de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la composició de les de les 
Comissions Informatives. 

2.     Vista la renúncia al càrrec de regidor del senyor Enrique López González. 

3.     Vista la pròxima presa de possessió  al càrrec de regidor del senyor Jordi Alemany Ardit 
que es farà efectiva en la propera sessió plenària d’aquesta Corporació. 

  

Fonament de dret 

1.     Vist el que disposa l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les comissions 
d’estudi, d’informe i de consulta. 

2.     Vist el que disposen l’article 43 i següents del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 
del Mont-roig del Camp. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda 

Pérez Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel 

Redondo Ruizaguirre (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo 

(PSC), Vicente Pérez Mula (IMM), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i Elvira Montagud 

Pérez (AMM-VX+), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou 

(Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Ibana Pacheco Lelmo (C’s) i 2 abstencions 

de:  acorda: Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), 

acorda: 

Primer.- Modificar parcialment l’acord del Ple de data 26 de juny de 2019 incorporant al regidor 
Jordi Alemany Ardit en substitució del senyor Enrique López González a les següents 
Comissions Informatives: 

Vocal suplent representant del grup municipal PSC a la Comissió informativa de l’àrea de drets 
socials i serveis a les persones. 

Vocal titular representant del grup municipal PSC a la Comissió informativa de l’àrea d’espai 
públic, territori i sostenibilitat. 

Vocal titular representant del grup municipal PSC a la Comissió informativa de l’àrea de gestió 
interna, govern obert i hisenda. 

Segon.- Publicar aquest a Resolució en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en el ta 
Taulell d’edictes de la Corporació. 

Tercer.- Comunicar aquesta Resolució al regidor designat. 

En aquest punt no es produeix debat. 



El punt s’aprova amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz 

(PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel Redondo 

Ruizaguirre (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente 

Pérez Mula (IMM), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), 

Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno 

Herrero (Junts), Ibana Pacheco Lelmo (C’s) i 2 abstencions de:  acorda: Irene Aragonès Gràcia 

(ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (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 8 de l’ordre del dia. 

 

 

9. Secretaria. Expedient 4346/2021. Aprovar el nomenament dels membres del 
consell d'administració de NOSTRESERVEIS d'acord amb els nous Estatuts 
vigents 

 

Identificació de l’expedient :   Modificar parcialment el decret 2019/1660 de 28 de juny de 
nomenament dels membres als òrgans de l’Ens públic Empresarial de serveis i obres 
NOSTRESERVEIS. 

Expedient número        4346/2021 

  

Fets 

1.     En data 28 de juny de 2019 es dicta per l’Alcaldia-Presidència Decret pel qual nomena als 
membres als òrgans de l’Ens públic Empresarial de serveis i obres NOSTRESERVEIS.. 

2.     Vista la renúncia al càrrec de regidor del senyor Enrique López González. 

3.     Vista la pròxima presa de possessió al càrrec de regidor del senyor Jordi Alemany Ardit que 
es farà efectiva en la propera sessió plenària d’aquesta Corporació. 

  

Fonament de dret 

1.     El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de març de 2021 va aprovar la 

modificació dels Estatuts de l’Entitat pública empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis) 

i es van publicar en Butlletí oficial de la província de Tarragona de data 29 de març de 

2021. 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=760&end=822&version=3


  

2.     L’article 8 dels estatuts estableix els òrgans de govern i administració: Consell 

d’Administració; Presidència; Vicepresidència; Gerència i Comissió de Coordinació. 

  

3.     L’article 11 estableix la composició i designació del consell d’administració, de l’òrgan 

col.legiat de govern i administració, i que els consellers seran designats pel Ple de 

l’ajuntament entre els seus membres i a proposta de l’Alcaldia. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda 

Pérez Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel 

Redondo Ruizaguirre (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo 

(PSC), Vicente Pérez Mula (IMM), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i Elvira Montagud 

Pérez (AMM-VX+), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou 

(Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Ibana Pacheco Lelmo (C’s) i 2 abstencions 

de:  acorda: Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), 

acorda: 

 

Primer. Modificar el decret 2019/1660 de 28 de juny de nomenament dels membres als òrgans 
de l’Ens públic Empresarial de serveis i obres NOSTRESERVEIS d’acord amb els nous 
Estatuts vigents, nomenant els membres del Consell d’Administració com s’indica a 
continuació: 

President:                    Fran Morancho López 

Vicepresident:              Jordi Alemany Ardit 

  

Membres del Consell d’Administració:              Fran Morancho López 

                                                                       Jordi Alemany Ardit 

                                                                       Ángel Redondo Ruizaguirre 

                                                                       Yolanda Pérez Díaz 

                                                                       Vicente Pérez Mula 

                                                                       Francisco Chamizo Quesada 

Manel Vilajosana Ferrándiz 

                                                                       Ferran Pellicer Roca 

                                                                       Ibana Pacheco Lelmo 

Segon.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores designats. 



Tercer.- Donar trasllat de l’acord a l’entitat pública empresarial NOSTRESERVEIS. 

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Tauler 
d’edictes de la Corporació. 

En aquest punt no es produeix debat. 

El punt s’aprova amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz 

(PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel Redondo 

Ruizaguirre (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente 

Pérez Mula (IMM), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), 

Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno 

Herrero (Junts), Ibana Pacheco Lelmo (C’s) i 2 abstencions de:  acorda: Irene Aragonès Gràcia 

(ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (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 9 de l’ordre del dia. 

 

 

10. Secretaria. Expedient 4347/2021. Aprovació, si escau, de la proposta de 
nomenament de representants de la Corporació en altres organismes, en els 
quals ha d’estar representat l’Ajuntament 

 

Identificació de l’expedient :   Nomenament de representants de la Corporació en altres 
organismes. 

Expedient número 4347/2021 

Tràmit 

  

Fets 

1.     El Ple de l’Ajuntament de data 26 de juny de 2019 va aprovar nomenar els representants de 
la Corporació en altres organismes, en el quals ha d’estar representant l’Ajuntament. 

2.     Vista la renúncia al càrrec de regidor del senyor Enrique López González. 

3.     Vista la pròxima presa de possessió al càrrec de regidor del senyor Jordi Alemany Ardit que 
es farà efectiva en la propera sessió plenària d’aquesta Corporació. 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=825&end=892&version=3


El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda 
Pérez Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel 
Redondo Ruizaguirre (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo 
(PSC), Vicente Pérez Mula (IMM), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i Elvira Montagud 
Pérez (AMM-VX+), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou 
(Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Ibana Pacheco Lelmo (C’s) i 2 abstencions 
de:  acorda: Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), 
acorda: 

Primer: Designar com a representants titulars o representants suplents de la Corporació als 
següents organismes quedant redactat de la següent manera: 

  
ENTITAT REPRESENTANT TITULAR REPRESENTANT SUPLENT 

 Creu Roja Local Francisca Ortiz Sanchez Maria Remei Benach Font 
 Entitats Urbanístiques: Fran Morancho López Elvira Montagud Pérez 
      
Patronat Mare de Déu de la Roca Maria Remei Benach Font Francisca Ortiz Sanchez 

      
Consell Escolar Municipal: Elvira Montagud Pérez Francisca Ortiz Sanchez 
Consells Escolars dels centres 
docents públics: 

                       +Escola  Mare de 
Déu de la Roca                              

                       +Escola Joan Miró 

                       +IES Antoni 
Ballester 

                       +Escola Marcel·lí 
Esquius 

Elvira Montagud Pérez Francisca Ortiz Sanchez 

Membre  de la Comissió 
d’Escolarització d’Educació Infantil 
i Primària de la Comarca del Baix 
Camp i per a la comissió 
d’escolarització d’educació 
secundària del sector de Reus 

  

  

  

Elvira Montagud Pérez Francisca Ortiz Sanchez 

Consorci per a la Gestió de 
Residus Municipals Baix Camp 

Fran Morancho López Cristina Llorens Pardo 

Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Baix Camp 

Angel Redondo Ruizaguirre Francisca Ortiz Sánchez 

Consell Consultiu de les Dones del 
Baix Camp 

Maria del Remei Benach Font Francisca Ortiz Sánchez 

Consell Escolar de l’Institut de 
Miami Platja 

Elvira Montagud Pérez Francisca Ortiz Sanchez 

Consell Escolar de la Llar d’Infants 
Mare de Déu de la Roca 

Elvira Montagud Pérez Francisca Ortiz Sanchez 

Consell Escolar de la Llar d’Infants 
Petete 

Elvira Montagud Pérez Francisca Ortiz Sanchez 



Consorci d’Aigües de Tarragona Vicente Pérez Mula Fran Morancho López 

 

Segon.- Notificar a les persones designades i als organismes i entitats afectades. 

 

En aquest punt no es produeix debat. 

El punt s’aprova amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz 
(PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel Redondo 
Ruizaguirre (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente 
Pérez Mula (IMM), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), 
Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno 
Herrero (Junts), Ibana Pacheco Lelmo (C’s) i 2 abstencions de:  acorda: Irene Aragonès Gràcia 
(ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (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 10 de l’ordre del dia. 

 

 

 

11. Secretaria. Expedient 4373/2021. Toma de razón y conocimiento de la 

renuncia al cargo de concejala del Ayuntamiento de la Sra. Ibana Pacheco 

Lelmo y de la renuncia a tomar posesión del cargo de concejal del Sr. 

Francisco Velasco Autor. 

 

 

Identificación del expediente                          Renuncia del cargo de concejala de la sra. 
Ibana Pacheco Lelmo y renuncia a tomar 
posesión del cargo de concejal  del Sr. 
Francisco Velasco Autor. 

Expediente                                                      Expediente 4373/2021 

Trámite                                                            Aceptación renuncia 

  

  

Hechos 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=895&end=1080&version=3


1.     La Sra. Ibana Pacheco Lelmo,  el día 22 de abril de 2021, presenta escrito de renuncia 

voluntaria al cargo de concejala que ocupa en este Ayuntamiento (n.º RE 2021-E-RE-
2425). 

2.     Con posterioridad, el día 23 de abril de 2021, el Sr. Francisco Velasco Autor, siguiente en 
la lista de candidaturas publicada en el BOP de Tarragona, de fecha 24 de abril de 2019, 
presenta renuncia a tomar posesión del cargo de concejal (n.º RE 2021-E-RE-2524). 

  

Fundamentos de derecho 

  

1.     Artículo  9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento i Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, según el cual los concejales pierden dicha condición, entre otras causas, por 
renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. 

2.     Artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 
según el cual en caso de renuncia de un Concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en 
su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de 
colocación. 

  

El Pleno del Ayuntamiento::  

1.     Toma de razón y conocimiento de la  renuncia al cargo de concejala de este 
Ayuntamiento, presentado por escrito el 22 de abril de 2021, por la Sra Ibana Pacheco 
Lelmo. 

2.     Toma de razón y conocimiento de la renuncia a tomar posesión del  cargo de concejal de 
este Ayuntamiento, presentado por escrito el 23 de abril de 2021, por el Sr. Francisco 
Velasco Autor. 

3.     Comunicar este  Acuerdo  a la Junta Electoral Central a efectos de que remita la 
credencial del  Sr. Armando Franco Martí, siguiente en la lista de candidaturas publicada en 
el BOPT de 24 de abril de 2019, a efectos de poder proceder a su nombramiento como 
concejal. 

4.     Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

L’acomiat de la regidora Ibana Pacheco Lelmo i intervencions del regidors i regidores del 
plenari, la podeu consultar al següent enllaç: 

Acomiat de la regidora Ibana Pacheco Lelmo i intervencions del regidors i regidores 

 

https://youtube/embed/d33yGHCs5HM?start=1084&end=1840&version=3


 

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

 

Fran Morancho López                                                           Aránzazu Sorlí Pons 

Alcalde                                                                                 Secretària  

 

28 d’abril de 2021 

 


