
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Acta del Ple  de l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Núm. de la sessió:  2020/11 (Legislatura 2019-2023) 
Caràcter de la sessió:  Ordinària  
Convocatòria:   3 de setembre de 2020 
Data:    9 de setembre de 2020 
Horari:    13:11 h. – 16:05 h. 
Lloc:    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: 
 



 

 
Constatada l‟existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 
sessió, sota l‟Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s‟indica: 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 30 de juny i 8 de 
juliol de 2020.  
 
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció 
dels esborranys de les actes de la sessió del Ple de dates 30 de juny i 8 de juliol de 2020.  
 
I no havent cap observació a l‟efecte es declara aprovada per unanimitat. 
En aquest punt no es produeix debat. 
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 1 de l'ordre del dia. 
 
 
2. Donar compte dels Decrets del número 1463  al 2015 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 5724/2020. Informació Economicofinancera. Donar compte 
al Ple de la Informació del 2n Trimestre 2020 sobre l’acompliment de terminis 
previstos a la Llei 15/1010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat. 
 
Expedient número: 5724/2020 
 
Identificació expedient: Informe de Morositat del segon trimestre de 2020 
 
Tràmit: Donar compte al Ple 
  
En virtut de l'establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, adjunt remeto l'informe trimestral  sobre el compliment dels terminis previstos en la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou 
el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'està incomplint el 
termini. 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=10&end=31&version=3
https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=31&end=48&version=3


 

  
S’adjunta Informe de Tresoreria i Intervenció Morositat 2T2020 
  
 
INFORME DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES 
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
  
2n TRIMESTRE 2020 
  
De conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, emeto el següent informe, 
  
ANTECEDENTS 
  
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració 
d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP). 
  

Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació 
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions 
d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
  

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al 
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en 
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
  
SEGONA. S‟acompanya un informe sobre el compliment dels terminis en la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que inclou les obligacions 
pendents en nombre i quantia global en què s‟incompleix el termini. 
  
L'informe trimestral inclou la següent informació: 
  

(a) Pagaments realitzats al trimestre. 
  

(b) Interessos de demora pagats al trimestre. 
  

(c) Les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
  

(d) Detall del període mig de pagament a proveïdors. 
  

TERCERA. Sense perjudici de la possible presentació i debat al Ple de la corporació, cal enviar 
aquest informe als  òrgans competents del Ministeri d'economia i Hisenda. 
  
QUART. Legislació aplicable 
  

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



 

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

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

 
A la vista d'això, aquest Tresorer/Interventor emet el següent, 

  
 

INFORME 
  
  
PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'entitat Local, en la qual 
s‟especifica el nombre i import de les obligacions pendents, les quals s‟incompleixen el termini. 
  
L'informe trimestral proporciona la següent informació: 
  
  

a.  Pagaments fets al trimestre 
  

b.  Interessos de demora pagats al trimestre. 
  

c.  Les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
  

d. Detall del període mig de pagament  global a proveïdors. 
  
 
 
Període Mig de Pagament 
 

Períodes de PMP 
inclosos PMP (dies) 

Segon trimestre del 2020(*) 20,96 
 
 
 
(*)Nota: La dada de PMP trimestral de l‟Ajuntament  es calcula des de la data de conformitat a 
la Factura, mentre que les dades del PMP dels pagaments realitzats i pendents de realitzar  de 
l‟Ajuntament inclosos a L‟Informe de Morositat es calculen des de la data de registre d‟entrada 
de la Factura, segons la Guia d‟informe de morositat publicat pel Ministeri d‟Hisenda a 
l‟aplicació Autoriza . 
 
 
Informe de Morositat (2n Trimestre 2020) 
 
 

Entidad Tipo de 
Contabilidad   



 

  

  

Mont-roig del Camp Limitativa   

E. Pública Empresarial de Serveis  i Obres Empresarial   

Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua Empresarial   

   

Entidad 

Pagos realizados en el periodo 

Periodo 
Medio 
Pago 
(PMP) 
(días) 

Pagos Dentro Periodo 
Legal Pago 

Pagos Fuera 
Periodo 
Legal Pago 

Número 
de 
Pagos 

Importe 
Total 

Número 
de 
Pagos 

Importe 
Total 

Mont-roig del Camp 41,65 1.172 1.921.571,72 12 9.058,92 
E. Pública Empresarial de 
Serveis  i Obres 30,75 164 54.025,99 130 59.014,77 

Entidad Pública Empresarial 
Per La Gestió Cicle Complet de 
l'Aigua 

50,34 445 381.416,39 146 78.608,14 

 
 

Entidad 

Intereses de Demora 
Pagados en el Periodo 

  

  

Número de 
Pagos 

Importe Total 
Intereses   

Mont-roig del Camp 0 0   

E. Pública Empresarial de Serveis  i Obres 0 0   

Entidad Pública Empresarial Per La Gestió 
Cicle Complet de l'Aigua 0 0   

 
 

Entidad 

 Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del 
Periodo 
 Periodo 
Medio 
Pago 

 Dentro Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

 Fuera Periodo Legal 
Pago 
al Final del Periodo 



 

Pendiente 
(PMPP) 
(dias) 

 Número de 
Operaciones   Importe Total  Número de 

Operaciones 
 Importe 
Total 

Mont-roig del 
Camp 92,06 317 861.816,83 12 82.128,55 

E. Pública 
Empresarial de 
Serveis  i Obres 

20,09 66 20.749,93 7 7.292,10 

Entidad Pública 
Empresarial Per 
La Gestió Cicle 
Complet de 
l'Aigua 

18,26 256 190.647,60 - - 

  Detall per entitats, 

 
Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp 
 
Informe corresponent a l'exercici: 2020 
 
Trimestre: 2n 

  

  

a) Pagaments realitzats al trimestre   
PMP 

Dins Període Legal de 
pagament 

Fora Període Legal de 
pagament 

        

Num. 
Pagaments Import 

Num. 
Pagaments Import 

                  

Despeses en Béns corrents i serveis   44,07 1.152 1.168.818,98 12 9.058,92 
                  

  20- Arrendaments i cànons   26 34 20.291,57 0 0,00 

  21- Reparació, manteniment i conservació 32 48 54.644,63 1 101,00 

  22- Material. Subministraments i altres 45 1.069 1.093.863,18 11 8.957,92 

  23- Indemnització per raó de servei -4 1 19,60 1 0,00 

  24- Despeses de publicacions   0 0 0,00 0 0,00 

  
26- Treballs realitzats per entitats sense ànims de 
lucre 0 0 0,00 0 0,00 

                  

Inversions Reals     38 13 742.033,11 0 0,00 
                  

Altres pagaments realitzats per operacions comercials 28 7 10.719,63 0 0,00 
                  



 

Pagaments pendents d'aplicar al pressupost 0 0 0,00 0 0,00 
                  

      Total    41,65    1.172 1.921.571,72 12 9.058,92 
  

                  

b) Interessos de demora pagats al trimestre   

Num. 
Pagaments Import 

    
                  

Aprovisionaments i altres despeses de gestió           

Adquisicions d'immobilitzat material i intangible           

      Total   0 0,00     
                  

c) Factures pendents de pagar al trimestre 
PMPP 

Dins Període Legal de 
pagament 

Fora Període Legal de 
pagament 

        

Num. 
Pagaments 

Import Num. 
Pagaments 

Import 

                  

Despeses en Béns corrents i serveis      53,08    297 696.805,83 9 10.340,67 
                  

  20- Arrendaments i cànons   25 6 8.092,44 4 0,00 

  21- Reparació, manteniment i conservació 202 15 14.281,41 5 1.371,68 

  22- Material. Subministraments i altres 50 276 674.431,98 0 8.968,99 

  23- Indemnització per raó de servei 0 0 0,00 0 0,00 

  24- Despeses de publicacions   0 0 0,00 0 0,00 

  
26- Treballs realitzats per entitats sense ànims de 
lucre 0 0 0,00 0 0,00 

                  

Inversions Reals     249 3 82.246,13 1 6.985,67 
                  

Altres pagaments realitzats per operacions comercials 278 2 4.006,00 1 448,87 
                  

Pagaments pendents d'aplicar al pressupost 181 15 78.758,87 1 64.353,34 
                  

      Total    92,06    317 861.816,83 12 82.128,55 

 

   

Entitat: EPE de Serveis i Obres Nostreserveis  
 
Informe corresponent a l'exercici: 2020 
 
Trimestre: 2n 



 

  

  

a) Pagaments realitzats 
al trimestre PMP 

Dins Període Legal de 
pagament 

Fora Període Legal de 
pagament 

      
Num. 
Pagaments Import Num. 

Pagaments Import 

                

Aprovisionaments i altres 
despeses de gestió 

30,7
5 164 54.025,99 130 59.014,77 

                
Adquisicions 
d'immobilitzat material i 
intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 
                

Total     
30,7
5 164 

             54.025,
99    130 

         59.014,7
7    

                
b) Interessos de demora 
pagats al trimestre           

        
Num. 
Pagaments 

Import 
    

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

Total       0 0,00     

                

c) Factures pendents de 
pagar al trimestre PMP

P 

Dins Període Legal de 
pagament 

Fora Període Legal de 
pagament 

      
Num. 
Pagaments Import 

Num. 
Pagaments Import 

                

Aprovisionaments i altres 
despeses de gestió 

20,0
9 66 20.749,93 7 7.292,10 

                
Adquisicions 
d'immobilitzat material i 
intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 
                

Total     
20,0
9 66 

             20.749,
93    7 

           7.292,1
0   



 

 

  

  

Entitat: EPE Nostraigua  
 
Informe corresponent a l'exercici: 2020 
 
Trimestre:2n 

  

  

a) Pagaments realitzats 
al trimestre PMP 

Dins Període Legal de 
pagament 

Fora Període Legal de 
pagament 

      
Num. 
Pagaments Import Num. 

Pagaments Import 

                

Aprovisionaments i altres 
despeses de gestió 

50,0
6 445 381.416,39 145 66.741,52 

                

Adquisicions d'immobilitzat 
material i intangible 

61,0
0 0 0,00 1 11.866,62 

                

Total     
50,3
4 445 

         381.416,
39    146 

         78.608,
14   

                
b) Interessos de demora 
pagats al trimestre           

        
Num. 
Pagaments Import 

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

Total       0 0,00     

                

c) Factures pendents de 
pagar al trimestre PMP

P 

Dins Període Legal de 
pagament 

Fora Període Legal de 
pagament 

      
Num. 
Pagaments Import Num. 

Pagaments Import 



 

                
Aprovisionaments i altres 
despeses de gestió 

18,2
6 256 190.647,60 0 0,00 

                

Adquisicions d'immobilitzat 
material i intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 
                

Total     
18,2
6 256 

         190.647,
60    0 

                      
-     

En aquest punt es produeix debat. 

El senyor Alcalde dona la paraula al regidor Enrique López. El regidor López explica el punt 
que el pagament mig és de 20‟96 dies, els pagament efectuats son 1072, a l‟ajuntament hi ha 
12 pagaments fora de termini, principalment de festes, el segon son 130 factures fora de plaç 
de l‟empresa de serveis i obres explica que es degut a que abans es feia a 30 dies data 
d‟acceptació i 30 dies a pagament de la factura i ara és 30 dies per pagar de la data d‟entrada 
de la factura. De l‟empresa Nostraigua hi ha 146 factures pagades fora de termini que son 
rebuts de llum i que ja estan pagades. 

La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, pregunta si de l‟entrada de la factura nomès 
hi ha 30 pel pagament. I si s‟ha modificat de l‟empresa pública i de Nostraigua. 

El regidor Enrique López afirma que s‟ha modificat abans tenien dos mesos per pagar la factura 
i ara es té un mes, a l‟empresa de serveis i obres, a l‟empresa Nostraigua dona pas a 
l‟interventor per aclariment. 

Pren la paraula l‟interventor explicant que el termini pel pagament de la factura son 30 dies, el 
que estableix la norma.  

El regidor Vicente Pérez, grup municipal IMM, aclareix que si a Nostraigua se li sol.licita també 
s‟avança el pagament. 

El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 

Debat sobre el punt nº 3 de l'ordre del dia. 
 
 
4. Hisenda. Expedient 6757/2020. Informació Economicofinancera. Donar compte 
al Ple de l’Informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del Pressupost 
corresponent al segon trimestre de 2020. 
 
  
Identificació de l’expedient: Informe sobre l'execució trimestral del Pressupost corresponent 

al segon trimestre de 2020. 
  
Número d’expedient: 6757/2020 
  
  

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=50&end=280&version=3


 

  
Tràmit: Donar compte al Ple 
    
  

En virtut de l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s‟han remès al 
Ministeri d‟Hisenda i Administració Pública, les dades d'execució del pressupost corresponent 
al final del segon trimestre, resultant el següent Informe d'Avaluació de compliment dels 
objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que suposen que al Pressupost d'aquesta 
Corporació: 

  
  

a)     Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària. 
  
  
  
S‟adjunta Informe d‟intervenció liquidació trimestral 2T2020. 
  

  
  

INFORME D’INTERVENCIÓ 
  
  
  

De conformitat amb l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, emeto el següent 
informe, 
   
  

PRIMER. La Corporació Local ha de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, (d'ara endavant, MINHAP) abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de 
cada trimestre de l'any la següent informació: 
  
  

1. De cadascuna de les entitats, compreses en l'article 2.1 de l'àmbit subjectiu 
d'aplicació de l'Ordre, que integren la Corporació Local, d'acord amb la definició i delimitació del 
Sistema Europeu de Comptes (SEC): 
  
  

a) Per a l‟Ajuntament, 
  

  
·        Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2020 i detall 

d'execució al final del trimestre vençut. 
  

·        Situació del romanent de Tresoreria. 
  

·        Calendari i pressupost de Tresoreria. 
  

·        Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en pròxim 
trimestre. 

  



 

·        Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys. 
  

·        Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida per 
aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre). 

  
·        Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses 

amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu 
de Comptes (ajustis SEC). 

  
·        Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu 

estabilitat financera (deute públic). 
  

·        Efectes COVID19 en Despeses i Ingressos 
  

  
  

Del conjunt de la informació facilitada al Ministeri d‟Hisenda la més significativa és la 
que es detalla tot seguit, constant a l‟expedient com documentació annexa la totalitat de la 
informació facilitada.  

 
 

DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL 
COMUNICACIÓ MINITERI     

2n TRIMESTRE 2020 (Acumulat a 30 de juny de 2020) 

      
Drets reconeguts 
nets 

Recaptació 
líquida Ex Ct 

Recaptació 
líquida Ex Tc 

TOTALS INGRESSOS     18.627.709,88 € 4.708.686,37 € 1.242.232,92 € 

Ingressos corrents     17.714.383,28 € 3.795.359,77 € 685.888,77 € 

Impostos directes     11.425.949,39 € 498.470,62 € 438.186,63 € 

Impostos indirectes     453.475,97 € 453.026,46 € 0,00 € 

Taxes i altres ingressos     3.309.931,75 € 323.223,15 € 112.866,11 € 

Transferències corrents     2.451.767,79 € 2.451.767,79 € 134.836,03 € 

Ingressos patrimonials     73.258,38 € 68.871,75 € 0,00 € 

Ingressos de capital     913.326,60 € 913.326,60 € 556.344,15 € 

Alienació d'Inversions Reals     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Transferències de capital     907.282,44 € 907.282,44 € 551.552,40 € 

Variació d'actius financers     6.044,16 € 6.044,16 € 4.791,75 € 

Variació de passius financers     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

      
Obligacions 
reconegudes netes 

Pagaments 
líquids Ex Ct 

Pagaments 
líquids Ex Tc 

TOTALS DESPESES     8.740.095,22 € 8.386.063,42 € 1.754.003,05 € 

Despeses corrents     6.872.295,37 € 6.518.267,57 € 1.307.835,36 € 

Despes de personal     2.674.981,99 € 2.674.981,99 € 933,99 € 

Despeses en bens corrents i de serveis     2.499.524,01 € 2.152.156,64 € 1.006.709,19 € 

Interessos     36.744,37 € 36.744,37 € 0,00 € 

Transferències corrents     1.661.045,00 € 1.654.384,57 € 300.192,18 € 

Fons de contingència     0,00 € 0,00 €   

Despeses de capital     1.867.799,85 € 1.867.795,85 € 446.167,69 € 



 

Inversions     812.240,96 € 812.240,96 € 435.538,53 € 

Transferències de capital     0,00 € 0,00 € 10.629,16 € 

Variacions d'actius financers     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Variacions de passius financers     1.055.558,89 € 1.055.554,89 € 0,00 € 

            

SALDO DEL PERÍODE     9.887.614,66 € -3.677.377,05 € -511.770,13 € 

            

Tresoreria al final del trimestre     7.394.712,68 €     

Total pendent de cobrament     23.909.453,25 €     

Pendent de cobrament exercici corrent     13.919.023,51 €     

Pendent de cobrament exercicis tancats     9.767.582,94 €     

D'altres operacions no pressupostàries     222.846,80 €     

Total pendent de pagament     3.316.349,14 €     

Pendent de pagament exercici corrent     354.027,80 €     

Pendent de pagament exercicis tancats     23.598,32 €     

D'operacions no pressupostàries     2.938.723,02 €     

Partides pendents d’aplicació     -5.128.194,10 €     

Cobraments pendents d'aplicació     5.190.346,64 €     

Pagaments pendents d'aplicació     62.152,54 €     

Romanent de tresoreria total     22.859.622,69 €     

Dubtós cobrament     7.092.700,14 €     

Excés finançament afectat     1.824.488,16 €     

Romanent de tresoreria per a despeses generals   13.942.434,39 € 

  

  

Obligacions pendents d‟aplicar al pressupost     513.206,47 €   

Creditors per devolucions d‟ingressos     845,39 €     

Romanent de tresoreria per a DG Ajustat     13.428.382,53 €     

            

Import del deute viu al final del període     11.730.579,86 €     

            

Passius contingents (No inclòs al pressupost)   952.119,43 €     

            

CALCUL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA     

Ingressos no financers     21.557.949,02     

Despesa no financera     19.496.438,34     

Ajustos SEC     -445.713,50 €     

CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT     1.615.797,18 €     

            

EFECTES COVID-19 EN DESPESES           

Àrea de despesa Capítol 
Total despesa 
associada amb 
mesures Covid 

Despesa total 
sense mesures 
Covid en el grup 
de programes   

  

131. Seguretat i ordre públic 1 137,35 € 654.263,83 €     

231. Assistència social primària 1 4.486,35 € 96.026,80 €     

231. Assistència social primària 2 957,88 € 23.884,41 €     



 

231. Assistència social primària 4 25.344,70 € 115.735,18 €     

9. Actuacions de caràcter general 2 100.248,55 € 328.429,23 €     

9. Actuacions de caràcter general 6 45.117,74 € 55.588,40 €     

TOTAL EFECTES COVID-19 EN DESPESES   176.292,57 € 1.273.927,85 €     

                

 

b) L‟EPE Nostreserveis està inclosa en l‟àmbit subjectiu d‟aplicació de l‟ordre al 
finançar-se majoritàriament amb recursos de l‟Ajuntament, si bé està exempta de comunicació 
per trobar-se pendent de sectoritzar per part del MINHAP. 
  

  
  
  
  
SEGON. Legislació aplicable: 
  
  

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

  
·        Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

  
  

TERCER. S'ha Complert l'obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, 
dins dels terminis establerts. 
  
  

QUART. De les dades d'execució del pressupost al final del segon trimestre, resulta el 
següent Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i que suposen que al 
Pressupost d'aquesta Corporació: 
  
  

a)     Es Compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària. 
  
  

CINQUÈ. D'aquest Informe d'avaluació ha de tenir coneixement el Ple d'aquesta 
Corporació. 

En aquest punt no es produeix debat. 

El senyor Alcalde dona la paraula a l‟interventor. 

El senyor Interventor explica que s‟ha donat trasllat al Ministeri de l‟execució del segons 
trimestre d‟ingressos i despeses fins al 30 de juny, així com la tresoreria que té l‟Ajuntament en 
aquesta data i el romanent ajustat que es produeix, així com el deute que té l‟ajuntament a final 



 

del període i com a novetat també hi ha l‟obligació de comunicar les despeses com a 
conseqüència del COVID que han estat 176.292‟57 euros. 

El contingut de la intervenció d‟Alcaldia i Interventor es pot consultar al següent enllaç: 

Intervenció del Sr. Alcalde i Sr. Interventor sobre el punt nº 4 de l'ordre del dia. 
 
 
5. Intervenció. Expedient 6044/2020. Donar Compte al Ple de l’informe a 
Sindicatura de Comptes dels acords contraris a les objeccions de la intervenció, 
omissió de fiscalització i de les principals anomalies detectades en matèria 
d’ingressos (art 218.3 TRLRHL) durant l’exercici 2019. 

Identificació de l’expedient: l‟informe a Sindicatura de Comptes dels acords contraris a les 
objeccions de la intervenció, omissió de fiscalització i de les principals anomalies detectades en 
matèria d‟ingressos (art 218.3  TRLRHL) durant l‟exercici 2019. 

Número d’expedient: Expt. 6044/2020 

Tràmit: Donar Compte al Ple 

De conformitat amb l'article 218 del TRLRHL, l'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes 
les resolucions i acords adoptats pel President de l'Entitat Local i pel Ple de la Corporació 
contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos. 

S‟adjunta Informe. 

Informe a Sindicatura de Comptes dels acords contraris a les objeccions de la 
intervenció, omissió de fiscalització i de les principals anomalies detectades en matèria 
d’ingressos (art 218.3  TRLRHL) durant l’exercici 2019. 

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en 
l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 
Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, emeto el següent: 

INFORME 

PRIMER. D'acord amb l'article 215 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'acord amb el 12 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local, si l'òrgan interventor, en l'exercici de la funció interventora, es 
manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=271&end=365&version=3


 

examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o 
resolució. 

Davant l'existència de discrepàncies entre l'objecció aixecada per l'òrgan interventor i 
l'òrgan al qual afecti aquesta objecció i segons allò que s'ha fixat per l'article 217.1 del Text 
Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març i el 12 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local, correspondrà a l'Alcalde resoldre la 
discrepància, sent la seva resolució executiva. En cas que l‟objecció  fos en base a la 
insuficiència o inadequació de crèdit o versés sobre una despesa de competència plenària, 
recauria sobre el Ple la resolució de la discrepància. 

SEGON. La legislació aplicable és la següent: 

                  · L'article 218 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

                  · L'article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. 

                  · Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per 
la qual es publica l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual s'aprova la 
Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les 
Entitats Locals. 

TERCER. En l'exercici d'aquesta funció, aquest òrgan interventor elevarà informe al Ple 
sobre: 

                  · Totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les 
objeccions efectuades. 

                  · Un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. 
                  · Totes les resolucions adoptades pel President amb omissió de la funció 

interventora. 

També es  remetrà a la Sindicatura de Comptes tant les resolucions adoptades pel 
President com els acord de Ple contraris a objeccions i/o amb omissió de funció interventora, 
així com les principals anomalies en ingressos. 

QUART. En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 218.1 del Text Refós de la Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
d'acord amb l'article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, no s‟han detectat resolucions 
adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les 

CINQUÈ. En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 218.1 del Text Refós de la Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
d'acord amb l'article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, no s‟han detectat  anomalies 
destacables en matèria d'ingressos. 



 

SISÈ. En compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 28.2 del Reial decret 424/2017, de 
28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 
Local, els expedients en els quals s'ha observat omissió de la preceptiva fiscalització o 
intervenció prèvia són: 

  

Núm. Expedient: 3891/2018. 

Sent el contingut de l'omissió  la següent: 

                 1. Número de l'expedient: 3891/2018 
                 2. Òrgan gestor de la despesa: Salut Pública. 
                 3. Causa de l'objecció: Conveni amb contingut econòmic no fiscalitzat. 
                 4. Per a cada despesa/obligació inclosa en l'expedient: 
                        4.1. Modalitat i tipus de despesa: càrrec del Consell Comarcal del Baix Camp. 
                        4.2. Aplicació pressupostària: 2019/150/31100/46500/01. 
                        4.3. Import: 9.634,62 € . 

Núm. Resolució: 12647/2019, amb data 28/11/2019. 

Sent el contingut de l'omissió la següent: 

                 1. Número de l'expedient: 12647/2019 
                 2. Òrgan gestor de la despesa: Recursos Humans 
                 3. En cas que existeixi, causa de l'objecció: Urgència 
                 4. Per a cada despesa/obligació inclosa en l'expedient: 
                        4.1. Modalitat i tipus de despesa: Contractació de personal. 
                        4.2. Aplicació pressupostària: 2019/100/33705/13100/01- 

2019/100/33705/16000/01. 
                        4.3. Import: 2.615,01 €. 

En aquest punt no es produeix debat. 

El senyor Alcalde dona la paraula al regidor Enrique López. 

El regidor Enrique López explica que hi ha dues factures, una de la recollida d‟animals del 
Consell Comarcal i la segona és de recursos humans perquè l‟any 2019 es va fer la 
contractació per urgència per la Llar d‟avis de Miami per baixa de la titular. 

El contingut de la intervenció d‟Alcaldia i Regidor es pot consultar al següent enllaç: 

intervenció del Sr. Alcalde i regidor sobre el punt nº 5 de l'ordre del dia. 

 

6. Intervenció. Expedient 6045/2020. Donar Compte al Ple de l’informe Resum 
anual de les actuacions de Control Intern de l’exercici 2019. 
 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=366&end=454&version=3


 

  
Identificació de l’expedient: Informe Resum anual de les actuacions de Control Intern de 
l‟exercici 2019. 
  
Número d’expedient: 6045/2020 
  
Tràmit: Donar Compte al Ple 
  
  
El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern en les entitats del Sector Públic Local, és l'exercit en les Entitats Locals 
respecte de la seva gestió econòmica, i en el seu cas, la dels organismes autònoms i de les 
societats mercantils d'elles dependents, en la seva triple accepció de funció interventora, 
control financer i controls d'eficàcia i eficiència. 
  
Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 
Local, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual. Conforme al mandat 
imposat pel punt tercer d'aquest mateix article la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat va dictar la Resolució de 2 d'abril de 2020, per la qual s'estableixen les instruccions a les 
quals han de de ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum. L‟apartat 2 del 
citat article 37 estableix que l‟informe resum anual de control intern serà remès, mitjançant el 
seu president, al Ple i a la Intervenció General de l‟Estat. 
   
  
S‟adjunta Informe resum anual de Control Intern per a l‟exercici 2019 (Informe Intervenció 
2020-0842). 
 
En aquest punt es produeix debat. 
 
El senyor Alcalde dona la paraula a l‟Interventor. 
 
El senyor Interventor explica que es tracta d‟un informe del control intern de les entitats locals 
és la primera vegada que s‟elabora per l‟entrada en vigor del reglament. Aquest informe posa 
de manifest quines han estat les actuacions de control intern de la intervenció durant l‟exercici 
2019 i demana que es facin una sèrie de conclusions i recomanacions i és valori el pla d‟acció 
per corregir les deficiències. Aquest informe és extens i figura a l‟expedient però en definitiva el 
que diu és que en l‟àmbit de la despesa de personal faria falta una planificació de personal, 
també en l‟àmbit de la contractació administrativa i a l‟execució de contractes i obres fer una 
supervisió perquè no hi hagi problemes d‟execució. També en l‟àmbit de les subvencions, 
també es demana que es doti de més mitjans de l‟exercici control intern i el sistema de la 
implantació electrònica per la millora la gestió administrativa. Aquest informe s‟envia a 
Administració General de l‟Estat, donar compte al Ple i a la Sindicatura de Comptes. 
 
 
El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, demana aclariment envers l‟informe els 
punts del règim d‟assistència dels regidors i de la supervisió als projectes per part dels tècnics 
extern. 
 
El senyor Interventor explica que és una interpretació que han fet òrgans reguladors externs, en 
aquest cas ho ha fet l‟Oficina Antifrau arrel d‟un informe que va posar de manifest que les 
Comissions Informatives es pot cobrar assistència quan estan regulades pel Reglament 
d‟Organització i Funcionament de les Entitats Locals i com a tal només son les Comissions 



 

Especials de Comptes i les Comissions Informatives que es constitueixin al respecte; les altres 
comissions informatives no son òrgans de govern i com no son òrgans de govern no poden 
donar dret a percebre dret d‟assistència i com a conseqüència s‟estan parlant més d‟una 
retribució que no pas d„una assistència i és un canvi jurídic les retribucions i ho posa de 
manifest perquè és un fet que va observar des de l‟inici. Pel que fa al projectes el que es tracta 
és que en la fase d‟execució d‟una obra es trobi deficiències que es puguin advertir a l‟inici, 
perquè després tot son modificacions, retràs en l‟execució, etc. Essent problemes per 
l‟ajuntament i major costos i es tracta d‟evitar això i son mecanismes que preveu la normativa. 
 
 
El regidor Ferran Pellicer, grup municipal AMM-VX+, no entén quines deficiències pot haver en 
un projecte que ha estat licitat i amb unes bases que s‟han de complir. 
 
El senyor Interventor explica que es requereix de la supervisió d‟un tècnic mentres s‟executen 
les obres perquè no hagi conflictes en ocupació del terreny, en la normativa. I la llei de 
contractes els obliga a supervisar tots els projectes, per estar segurs amb una segona opinió 
per no tenir deficiències. Hi ha d‟haver un altre informe de supervisió abans de l‟adjudicació del 
projecte. 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, pregunta si s‟ha de posar de manifest o s‟ha 
de complir perquè la normativa ho diu o l‟Ajuntament pot continuar funcionant. 
 
El senyor Interventor explica que la normativa ho diu i s‟ha de complir, i es posa de manifest a 
l‟informe és perquè s‟ha detectat que en algún projecte hi ha elements que si s‟hagués posat a 
l‟inici no hagués hagut demores, ni obres complementàries, es tracta d‟evitar aquestes 
incidències. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
 
Debat sobre el punt nº 6 de l'ordre del dia. 
 
 
7. Afers sobrevinguts 
 
De conformitat amb el que disposen l‟article 113 en relació amb l‟article 91.4 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s‟aprova el Reglament d‟organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals i l‟article 35 en relació amb l‟article 12.4 del Reglament Orgànic 
Municipal de l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp, el Ple de l‟Ajuntament aprova per unanimitat 
dels presents la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts en l‟ordre del dia. 
 
La votació de la urgència es pot consultar al següent enllaç: 
 
Votació de la urgència de l'afer sobrevingut 
 
 
 
8. Afer sobrevingut. Intervenció. Exp. 7282/2020. Aprobar la solicitud de 
asignación de fondos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en base a la 
Orden IET / 458 / 2018, para creación de un Centro de Promoción Económica y 
de Transición Ecológica, 2020 
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Identificación del expediente: Cofinanciación para el Centro de Promoción Económica y 
Transición Ecológica, 2020. 
  
Número de expediente: 7282 / 2020  
  
Trámite: solicitud 
  
  
Hechos 
  
1.   El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publica en el BOE número 65 (17.03.2015) la 
Orden IET/458/2015, del 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios 
del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las 
actividades del Plan General de Residuos Radioactivos. 
  
2.   El objeto de la convocatoria es la regulación de la asignación de fondos con cargo al Fondo 
para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos, destinados 
a los municipios del entorno de determinadas categorías de instalaciones nucleares, por lo cual 
se establecen estas categorías, a los municipios con derecho a asignación y los criterios de 
reparto de los fondos asignados, así como la cofinanciación de actividades de desarrollo local, 
su aprobación y seguimiento. 
  
3.   Los artículos 2 y 3 de la mencionada Orden establecen las categorías de las instalaciones y 
los municipios con derecho a la asignación. Y los artículos 9 y 10 decretan la cofinanciación de 
las actividades de desarrollo local como medida adicional para los municipios que reciban 
asignaciones, así como el procedimiento a seguir para solicitarlo. 
  
4.   Las Concejalías de Impulso Económico y Turismo y la de Transición Energética y Ecológica 
promueven la creación de un centro de promoción económica y de transición ecológica, un 
espacio que, junto con la sede de Turismo del municipio que se ubicará en el mismo enclave, 
supondrá el punto de encuentro de la esencia de la economía local del municipio de Mont-roig 
del Camp. Se ha redactado desde los servicios municipales la documentación de las obras de 
implantación del Centro ECOESPAI, con una previsión de inversión de tres años (2021, 2022 y 
2023) y un presupuesto total de 2.311.705,63 euros. 
  
5.   El Pleno del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, en sesión extraordinaria del día 26 de 
junio de 2019, aprobó la delegación genérica de atribuciones a la Junta de Gobierno Local, 
entre la que se detalla Solicitar y aceptar subvenciones de toda clase cuando la disposición que 
regule la convocatoria establezca que el Pleno sea el órgano competente para solicitarlas y 
aceptarlas y no se determine como indelegable, así como la aprobación de la justificación de 
los gastos correspondientes. 
  
6.   El 26 de agosto de 2020, la Junta de Gobierno local aprobó solicitar al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo la asignación de fondos con cargo al Fondo para la financiación de 
las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, como municipio del entorno de las 
instalaciones nucleares, para llevar a cabo el Proyecto de obras de implantación del Centro 
para la promoción económica y transición ecológica en Miami Platja, para los ejercicios de 
2021, 2022 y 2023, acogiéndose a la a la Orden IET/458/2015; así como  Anexar a la solicitud 
de subvención la documentación técnica redactada por los servicios municipales: i) Memoria 
descriptiva del Proyecto “ECOSPAI”; ii) Presupuesto de ejecución material del contrato de 
obras, equipamiento y honorarios, cuyo importe asciende a un total de 2.311.705,63 euros (IVA 
incluido). 
  
  



 

Fundamentos de derecho 
  
1. Orden IET/458/2015, del 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los 
municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación 
de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos. (BOE número 65 del 
17.03.2015). 
  
2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
  
3. Real al Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
38/2003. 
  
4. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del día 26 de junio de 2019 de delegaciones a la Junta 
de Gobierno Local. 
  
  
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 
  
1.   Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local, del día 26 de agosto de 2020, 
de solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la asignación de fondos con cargo al 
Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, como 
municipio del entorno de las instalaciones nucleares, para llevar a cabo el Proyecto de obras de 
implantación del Centro para la promoción económica y transición ecológica en Miami Platja, 
para los ejercicios de 2021, 2022 y 2023, acogiéndose a la a la Orden IET/458/2015.  
  
2. Anexar a la solicitud de subvención la documentación técnica redactada por los servicios 
municipales: i) Memoria descriptiva del Proyecto “ECOSPAI”; ii) Presupuesto de ejecución 
material del contrato de obras, equipamiento y honorarios, cuyo importe asciende a un total de 
2.311.705,63 euros (IVA incluido). 
 
En aquest punt es produeix debat. 
 
El senyor Alcalde dona la paraula a la regidora Yolanda Pérez. 
 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, explica que és la memòria per la construcció 
de l‟edifici ECOSPAI que és la continuïtat de la nova seu de turisme que van presentar l‟any 
passat i s‟ubicarà al mateix emplaçament. Es pretén que sigui un punt de trobada del sector 
econòmic local, d‟una banda hi haurà el departament de turisme, el departament de transició 
ecològica i també la regidoria d‟Impuls Econòmic i la darrera part estaria destinat al sector 
privat. Està ubicat en un lloc cèntric i construït de materials sostenibles. Aquest projecte es 
presenta en tres fases amb una durada de tres anys inicialment, tot i que hi ha la possibilitat de 
prorrogar-ho.  
 
La regidora Cristina Llorens, grup municipal PSC, explica que es tracta de trobar un 
emplaçament on es trobi la essència de la econòmica local en l‟objectiu de contribuir a la 
millora del progrés econòmic mediambiental al municipi i de complir objectius com va declarar 
la ONU al 2015. El Pla estratègic ja contempla la creació d‟un centre d‟educació ambiental, la 
generació d‟energia sostenible, un consum responsable i el desenvolupament de plaques 
solars fotovoltaiques. Pel al projecte de l‟edifici es tracta d‟un espai que ha de ser el més 



 

autosuficient i sostenible possible on es comptarà en espais d‟assessorament i 
acompanyament tècnic  a particulars i empreses, amb sales de reunions i formacions. I a 
mig/llarg termini es planteja altres figures com un taller per donar una segona vida als 
productes. Es tracta de fer front a un servei que no existeix a dia d‟avui al municipi, de 
promoure l‟educació ambiental. Els serveis que oferiran es podran modificar i ampliar segons la 
situació i circumstàncies del municipi.  
 
El senyor Alcalde dona pas al torn de paraules: 
 
La regidora Ibana Pacheco, grup municipal C‟s, donarà recolzament aquest acord ja que 
aposten per un municipi basat en el desenvolupament sostenible i considera que es un bon 
projecte per convertir Mont-roig i Miami en un municipi sostenible a mig i llarg termini  així 
mateix demana a  l‟Ajuntament no deixi de banda el compliment del Pla de xoc i establir una 
línia de prioritats. 
 
El regidor Ferran Pellicer, grup municipal AMM-VX+, donaran suport però creuen que hi ha 
d‟haver una segona fase en el tema de les noves energies per les infraestructura del municipi i 
això caldrà una modificació puntual del pla general, podem ser un municipi de plaques al estar 
a prop de la central nuclear i el terreny pla, les empreses que ho estan estudiant ho veuen 
complicat. 
 
El senyor Alcalde explica que el nostre planejament permet les plaques fotovoltaiques en la 
part no urbanitzable, se està treballant i que hi ha empreses que estan buscant poder instal.lar 
aquestes plaques. En un principi podria ser un problema perquè no es donin permís però es 
veu com una oportunitat perquè si no estès regulat en qualsevol lloc del municipi s‟hagués  
pogut instal.lar i ara s‟està mirant quines son les ubicacions més idònies i de menys impacte 
possible per poder fer aquesta modificació.  
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-Més, els hi ha quedat clar la construcció i hi 
estan a favor però pregunta, si no ho té entès malament, el que avui aproven és la subvenció. 
 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, afirma que es l‟aprovació de la sol.licitud de 
subvenció, que ja s‟ha presentat i que va ser aprovada per Junta de Govern Local del passat 
26 i es va acordar passar-ho pel Ple. 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, tenen uns dubtes, és una subvenció de 
308.000 euros i el pressupost supera els 2 milions d‟euros, com es finançarà la resta. Tenen el 
dubte de les tasques del departament d‟Innovació i turisme. Així mateix demanen a l‟equip de 
govern que podrien aportar aquests projectes d‟aquesta importància a la Junta de Portaveus i 
fer més participatius als regidors de l‟oposició i poder estudiar millor la documentació, enlloc de 
portar-ho al ple com un d‟afer sobrevingut. Tot i que ho troben un bon projecte. 
 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, en primer lloc es disculpa per no facilitar-lis 
abans, el projecte ho estaven estudiant fa temps però no tenien clar si el presentarien per 



 

aquesta subvenció o no i ho han decidit els darrers dies. En aquest edifici estarà la nova seu de 
Turisme, desapareix la seu de la Pl. Tarragona. El personal de turisme funcionarà des de la 
nova seu. El departament d‟Impuls econòmic s‟amplia oficina i personal per poder donar més 
serveis. Aquesta subvenció la demanen anualment i concedeixen 140.000 euros l‟any, no sap 
d‟on surt la quantitat de 308.000 euros.  
 
El senyor Alcalde respon que la resta de finançament en un principi no es contempla res però 
qualsevol subvenció que treguin s‟estarà atents per sol.licitar-la, com pot ser probablement 
l‟IDAE tingui alguna línia per la construcció d‟aquests edificis per la seva finalitat. En tot cas, 
seria en recursos propis o en crèdits. 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-Més, exposa que la major quantitat serà amb 
els finançament de recursos propis o crèdit. 
 
El senyor Alcalde respon que de moment no saben el que passarà però l‟IDAE que ara es té 
instal.lar plaques fotovoltaiques als edificis municipals han donat mig milió d‟euros, han finançat 
el 50%, llavors hi ha una opció per aquest costat, per tant hi ha una opció més. Quan arribi el 
moment de fer aquesta previsió als pressupostos de l‟any vinent s‟haurà de posar la part 
proporcional que toqui d‟aquesta anualitat, si no ha sortit res seria amb recursos però si surt  
alguna cosa doncs es demanarà 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, segons la documentació de que 
disposen la totalitat de la construcció de l‟edifici 1.072.000 euros està previst a l‟any 2021 i l‟any 
2022 i 2023 no hi ha cap assignació. 
 
El senyor Alcalde suposa que deu ser una errada, que és una previsió, que ha de ser un terç 
de l‟import per any.  
 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, explica que s‟ha tingut en compte la quantitat 
al primer any però no té per què acabar-se el primer any. I que no es cansaran de demanar 
subvencions com ha dit el senyor Alcalde. 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, troben el projecte molt interessant i que 
manca al municipi, revisant la memòria tenen un dubtes, un del dubtes ja els hi ha quedat clar 
perquè era el finançament de la resta de l‟import. Explica envers la quantitat subvencionada 
que parlava la regidora Aragonès de 308.000 euros és un document de l‟expedient d‟un 
conveni signat entre l‟Ajuntament on figura que és de 308.000 euros, no saben on correspon. I 
pel que fa al projecte dins la relació de tasques que oferirà aquest centre, una d‟elles era 
vendre energia, si ho poden explicar. L‟emplaçament triat per aquest edifici hi ha alguna raó per 
posar-ho en una zona residència. 
 
La regidora Cristina Llorens, grup municipal PSC, respon que la venda d‟energia anirà molt 
lligat a la creació i desenvolupament del projecte que s‟està treballant de la implantació de 
plaques solars als edificis municipals i a la creació de la comunitats energètiques, com s‟ha 



 

comentat abans al final és una previsió, s‟està treballant en el procés de licitació de la 
instal.lació de les plaques i no es pot saber una data fixe ni una quantitat, s‟està treballant amb 
estadístiques, diferents tipus de consum, de generació, i s‟ha fet un càlcul anual que serà 
aplicable segons la situació que es doni. 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, comenta que estava contemplat al Pla 
estratègic 2020-2030 llavors creu que el temps de 2020-2022 no li acaba de quadrar. 
 
El senyor Alcalde aclareix que una cosa és la ubicació i altre el que es farà abans, no 
s‟esperarà a l‟espai per fer les tasques que s‟han de fer. Les plaques que s‟instal.laran l‟any 
vinent a totes els edificis municipals hi ha la previsió de la venda d‟energia, ja es començarà a 
gestionar abans de que estigui l‟edifici. 
 
La regidora Cristina Llorens, grup municipal PSC, comenta que s‟ha de ser conscient amb el 
pressupost i tots aquests projectes van en direcció a produir un estalvi a l‟Ajuntament, sigui 
directa o indirectament, s‟ha de tenir en compte que les diferents actuacions que tenen present 
i es vol treballar es preveu un estalvi. 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, els hi sembla molt encertat aquests 
projectes, no parlava de pressupost sinò del tipus d‟energia, aclarit amb l‟explicació que serà de 
la instal.lació de les plaques solars als edificis municipals. 
 
El senyor Alcalde respon que l‟emplaçament s‟ha escollit un emplaçament central, amb una 
parcel.la d‟equipaments, amb unes característiques comentades i que sigui una mica 
emblemàtic, creu que els serveis als ciutadans no han d‟estar fora del centre i aquest serà un 
espai on hi haurà molt servei al ciutadà, considerant a Costa Zèfir és un bon lloc. 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, volen aportar la reflexió com a grup 
municipal que creuen que aquest projecte pels serveis que oferia hauria d‟anar a la zona 
empresarial del poble, ja que l‟ajuntament disposa d‟espai al polígon de Klaus Ficher, demanen 
que és tingui en compte. 
 
El senyor Alcalde explica que s‟han seguit altres criteris, el projecte no va tan destinat a les 
empreses sinò a la ciutadania i sobretot va acompanyat de Turisme, es podria contemplar un 
altre projecte en el nucli de Mont-roig, però aquest espai amb l‟objectiu que té ha d‟estar en un 
lloc on hi hagi molta proximitat de gent. 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, comenta que aquest projecte preveu zona 
coworking, espais per les empreses, fer actes, formació consideren que està destinat a la 
ciutadania però també a l‟empresa. 
 
El senyor Alcalde respon que de la ubicació un quilòmetre a la rodona hi ha el triple de població 
que a Mont-roig, i s‟ha de buscar també la rentabilitat, un altre cosa és que a Mont-roig es pugui 



 

instal.lar uns espais per coworking però no pel servei que es pretén donar en aquest espai. 
Aquest projecte en concret no han valorat mai ubicar-ho al nucli de Mont-roig. 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, és la seva aportació i creuen que s‟hauria de 
tenir en compte. Entén que és un espai per tot el municipi no només per les empreses de 
Miami. Volen donar més utilitat. 
 
El senyor Alcalde comenta que no tindria més utilitats, tal com està plantejat el projecte en 
temes de turisme el més lògic és que estigui a la part turística. Es poden estudiar altres 
projectes al nucli de Mont-roig. 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, consideren que amb la memòria que s‟ha 
presentat d‟objectius per turisme no hi ha cap “Creación de un centro de promoción econòmica 
y transición ecològica junto con al sede de turismo”. 
 
El senyor Alcalde explica que és una primera fase de l‟oficina de turisme a tocar amb l‟edifici. 
 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, explica que amb aquest projecte el que és vol 
representar son les tres potes més importants Turisme, Transició ecològica i el sector 
empresaris i emprenedor del municipi. Consideren el més adequat el centre que un polígon 
industrial que és on hi ha més gent, cèntrica i ben comunicada. 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, pensen per exemple amb empreses 
d‟informàtica amb empreses que no necessiten tenir clients al davant i son tipus de negocis que 
interessa que vinguin a la nostra població, perquè no embruten amb una bona xarxa de 
telefonia, és una idea que ofereixen.  
 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, comenta que així es limita molt. 
 
El senyor Alcalde diu que en aquest projecte no es replantejarà pels motius ja explicats. 
 
El punt s‟aprova per unanimitat. 
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç: 
 
Debat i votació de l'afer sobrevingut. 
 
 
 
 
9. Mocions  
 
De conformitat amb el que disposen l‟article 91.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s‟aprova el Reglament d‟organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
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locals i l‟article 12.4 del Reglament Orgànic Municipal de l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp, 
el Ple de l‟Ajuntament aprova per unanimitat l'apreciació de la urgència de les mocions. 
 
El senyor Alcalde explica que es va presentar fora de termini i s‟ha de votar la incorporació de 
la moció. 
 
Votació de la urgència de la moció. 
 
 
10. Moció que presenta el grup municipal Junts per Mont-roig Miami, per a la 
suficiència financera dels Ens Locals. 
 
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de 
resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i 
també les institucions hem hagut d‟afrontar situacions per les quals no estem preparats. 
  
Als ajuntaments, en ser la primera porta d‟accés de la ciutadania i, alhora, l‟administració més 
propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se‟ns ha 
posat a prova una vegada més en situacions d‟emergència i, aquesta vegada, de manera 
generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem 
actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals. 
  
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per 
afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la 
recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans 
locals, la manca d‟eines per afrontar-ho i l‟escassetat de recursos econòmics i financers per a 
poder assumir les solucions de futur amb garanties. 
  
La llei d‟estabilitat pressupostària de l‟any 2012 i la limitació que imposava en la regla de 
despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l‟Estat espanyol a les mesures 
d‟austeritat imposades a nivell Europeu per l‟anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s‟ha 
evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment 
dels objectius de dèficit, la limitació de l‟endeutament, l‟aplicació de mesures econòmiques i 
financeres, s‟han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per 
a donar resposta a l‟actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos 
que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa 
abans citada. 
  
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi 
sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la 
inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les 
hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics que 
ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin 
les administracions locals de cara al futur. 
  
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics 
que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis 
impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat 
d‟aquest principi, hem de reivindicar també l‟autonomia local. Més enllà de l‟harmonització 
financera de totes les administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que 
corresponen, no se‟ns poden imposar més tuteles que ens limitin l‟administració dels recursos 
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dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s‟han d‟enfocar a les necessitats 
urgents de la pròpia ciutadana. 
  
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l‟ordenament jurídic 
que obliguen als Ajuntaments a l‟equilibri pressupostari, el Govern de l‟Estat i la FEMP van 
signar un acord, el passat 4 d‟agost,  per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una 
mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va 
plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d‟agost, de mesures financeres, de 
caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que s‟incorporen 
en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels 
Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no s‟adeqüen a les 
reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l‟ús de romanents de tresoreria per a 
despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la 
seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini 
de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 
milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els 
municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els podrà 
comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l‟any 2020, i generant un greuge 
respecte als municipis que no disposen en l‟actualitat de romanents. 
  
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: Junts, ERC-MÉS, AMM-VX+ 
i C’s) i 8 vots en contra (grups municipals: PSC i IMM) acorda: 
  
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l‟Ajuntament de Mont-roig del Camp a l‟acord signat per la 
FEMP i el Govern de l‟Estat, el dia 4 d‟agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar 
una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el 
Govern de l‟Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens 
locals en els termes d‟aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació 
econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€. 
  
SEGON.- Emplaçar el Govern de l‟Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a 
modificar la llei 2/2012 d‟estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les 
administracions locals en la resposta a la present crisi. 
  
TERCER.- Reclamar al Govern de l‟Estat que permeti que les administracions locals puguin 
disposar del superàvit de l‟any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures 
per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es 
garanteixi l‟accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal 
extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, 
d‟aquesta forma, municipis de segones velocitats. 
  
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari 
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d‟estar dotat amb un mínim de 150 milions 
d‟euros l‟any 2020 i  la mateixa quantitat per a l‟any 2021, amb l‟objectiu de donar resposta, des 
de l‟administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les 
economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia. 
  
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les 
entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per 
serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament 
que s‟han regulat durant aquests mesos. L‟objectiu d‟aquesta quantificació és que s‟habiliti la 
corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals d‟unes despeses 
que no els corresponen. 
  



 

SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat 
i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l‟obligació que qualsevol nova regulació ha 
d‟anar acompanyada d‟una avaluació d‟impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si 
és el cas, les mesures compensatòries. 
  
SETÈ.-  Comunicar l‟aprovació d‟aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l‟Estat Espanyol, a la 
FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. 
Finalment, comunicar-ho també a l‟Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures 
proposades en les administracions locals del nostre país. 
 
En aquest punt es produeix debat. 
 
El senyor Alcalde dona la paraula al grup municipal Junts. 
 
El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, explica la moció basada en el Reial Decret 
llei 27/2020, de 4 d‟agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables 
a les entitats locals, consensuada amb l‟Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya i procedeix a la lectura de la moció. 
 
El senyor Alcalde dona el torn de paraula als regidors. 
 
La regidora Ibana Pacheco, grup municipal C‟s, manifesta el seu suport i conformitat amb la 
moció i pregunta al grup municipal de Junts perquè la quantitat de crear un fons dotat amb un 
mínim de 150 milions d‟euros l‟any 2020 i  la mateixa quantitat per a l‟any 2021, i no un altre, en 
que s‟han basat?. 
 
El regidor Ferran Pellicer, grup municipal AMM-VX+, manifesten el seu suport. 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-Més, també manifesten el seu vot favorable. 
 
El regidor Enrique López, grup municipal PSC, manifesten el seu vot en contra, consideren que 
si es té un informe de la intervenció que avali el benefici pel nostre ajuntament i no és un risc 
per l‟administració local, ho portaran endavant, tenint en compte que si al final fent la cessió de 
2 milions de romanent de tresoreria en entregarien entre 750.000 i 1 milió d‟euros entre l‟any 
2021 i 2022, a fons perdut, en un període entre 10 i 15 anys, son uns diners que en l‟actualitat 
els tenen congelats, no els poden utilitzar i es converteixen en 3 milions que si es poguin 
utilitzar. 
 
El senyor Alcalde s‟excusa per no haver donar la paraula la regidor del grup municipal IMM. 
 
El regidor Vicente Pérez, grup municipal IMM, manifesta que està d‟acord amb moltes coses de 
la moció però d‟altres veu que és com una demanda impossible i recolza l‟explicació del regidor 
López.  
 



 

El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, primer agraeix els grups municipals C‟s, 
ERC-Més i AMM-VX+ el seu suport. Respon a la regidora Pacheco que la quantitat és un càlcul 
aproximat que s‟ha fet per gestionar tota la situació econòmica de tots el ajuntaments i poder 
pal.liar les despeses sofertes per la COVID-19. Responen al regidor López considera que s‟ha 
d‟anar més enllà del partidisme polític i el que és vol és disposar d‟aquest romanent en els 
serveis que considerin cada entitat local.  No ha de venir el partit polític que governi a dir on i 
quan s‟ha de gastar aquest romanent. 
 
El regidor Enrique López, grup municipal PSC, manifesten que no han canviat d‟opinió, però a 
vegades en política una línia recta no és el camí idoni o correcte. I l‟oportunitat d‟obtenir aquest 
mig milió d‟euros és ara o es deixa passar. Volen el mateix, poder disposar del romanent. 
 
El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, considera que no van en la mateixa línia. 
 
El senyor Alcalde aclareix que no és donen el diners sinó que es deixen. A més considera que 
no és un tema partidista perquè hi ha molts ajuntaments de diferents colors que han recolzat un 
plantejament o l‟altre. I prendran la decisió en base als informes econòmics. 
 
El contingut del debat i la votació de la moció es pot consultar al següent enllaç: 
 
Debat i votació de la moció. 
 
 
11. Precs i Preguntes 
 
Durant el transcurs dels precs i preguntes hi ha moments que no es visualitzen les imatges dels 
regidors:  Yolanda Pérez i Quique Moreno , tot i que romanen connectats a la videoconferència. 
Abandonen la sala el regidor Francisco Chamizo, Ferran Pellicer, Elvira Montagud, Ibana 
Pacheco i Francis Ortiz.  
 
El senyor Alcalde dona la paraula al grup municipal C‟s. 
 
La regidora Ibana Pacheco, grup municipal C’s, pregunta a la regidora d’Educació si 
s’han fet alguns treballs extres als centres educatius per adaptar-se a la situació actual. 
La regidora Francis Ortiz, grup municipal PSC, explica que s‟està fent tota la part d‟higiène s‟ha 
reforçat amb més personal de neteja i durant tota la jornada lectiva en tots els centres 
educatius, així com tota la reposició de sabó, paper, gel i tot el material necessari pel tema del 
COVID-19.  A part de moltes coses de manteniment que s‟estan fent. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 1. 
 
 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=3485&end=4736&version=3
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El regidor Ferran Pellicer, grup municipal AMM-VX+, pregunta si tot hi aprovant-se la 
moció, es cedirà els diners. 
El senyor Alcalde respon que esperaran la convalidació al congrés i els informes dels serveis 
econòmics de no posar en perill la tresoreria i el futur. Políticament no ho veuen malament però 
volen estar segur de no suposar un problema. No és la primera vegada que trasllada al ple el 
sentit que té una moció.  
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 2. 
 
 
El regidor Ferran Pellicer, grup municipal AMM-VX+, pregunta fins quan s‟ha de aguantar a 
Secoms. Per què el tema de la brossa no acaba de funcionar. Espera que per l‟any 2022 
estigui solucionat. 
 
El senyor Alcalde respon que el contracte amb Secomsa s‟acaba entre el 21-22, la tasca que 
s‟està fent entre Ajuntament i Secomsa està sent complicada perquè l‟Ajuntament no ha volgut 
fer una sèrie d‟inversions per millorar aquest servei, sobretot en la compra de contenidors 
perquè s‟està plantejant un nou servei de recollida que està previst per principis d‟any amb 3 
urbanitzacions que es farà la prova pilot de porta a porta i s‟està treballant en aquest sentit. No 
es vol fer cap inversió fins tenir-ho clar ni lligar-se més amb Secomsa.  
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 3. 
 
 
El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, començarien per les preguntes que han 
presentat per escrit.  
 
Pregunta escrita del grup municipal ERC-MES-AM sobre la dinamització dels polígons 
industrials del municipi. 
 
L‟objectiu de gestió núm. 25 del Pla Estratègic contempla la plena ocupació de les zones 
qualificades de polígons industrials del municipi, amb l‟objectiu de consolidar l‟establiment d‟un 
teixit productiu diversificat que possibiliti que Mont-roig sigui econòmicament competitiu, amb 
un desenvolupament adequat dels sectors secundari i terciari. 
 
La situació de crisi social i econòmica provocada per la pandèmia del COVID fa més necessari 
que mai l‟adopció de mesures i l‟impuls d‟iniciatives per a la diversificar el teixit productiu del 
municipi i propiciar la creació de llocs de treball. 
 
En aquest àmbit, l‟acció estratègica 81 preveu per a 2020 la contractació d‟un agent 
dinamitzador extern per a emprendre accions adreçades a promocionar l‟ocupació dels 
polígons industrials Els Comellarets i Les Sorts d‟en Corp. Així mateix, l‟acció estratègica 82 
contemplava l‟aplicació -a partir de 2020- de bonificacions fiscals per a les empreses i 
professionals que estableixin la seva activitat en els polígons industrials esmentats; aquesta 
acció requeria la modificació de les ordenances fiscals municipals núm. 2, 4, 9 i 16. 
 
Això no obstant, si la nostra informació és correcta, ens consta, en el cas concret del polígon 
industrial dels Comellarets, que encara està pendent l‟aprovació del seu pla parcial i del 
projecte d‟urbanització. 
 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=4840&end=4901&version=3
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- Quan es preveu elaborar i aprovar el pla parcial i el projecte d‟urbanització del polígon 
industrial dels Comellarets ? 
 
- Quin model de gestió s‟ha contemplat per a aquest polìgon?  
 
- En qualsevol cas, es contempla en un futur immediat la contractació de l‟agent dinamitzador 

extern previst a l‟acció estratègica 81 ? 
 
- Té previst l‟equip de govern impulsar en un futur immediat la modificació de les ordenances 

fiscals municipals núm. 2, 4, 9 i 16 per a poder establir bonificacions fiscals per a les 
empreses i professionals que estableixin la seva activitat en els polígons industrials del 
municipi, tal i com es preveu a l‟acció estratègica 82 ? 

 

La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, explica que la dinamització econòmica és un 
dels objectius principals de l‟equip de govern i ara és fa més necessària que mai. Actualment el 
Pla Parcial actual es va aprovar al 2005, està previst fer les modificacions, però abans volen 
tenir propostes damunt la taula ja que estan en tractes amb empreses i inversos, a part de les 
modificacions tècniques que s‟han de modificar. En definitiva és vol fer a mides dels empresaris 
i inversions per tal de ser més assequibles i atractius per ells. No es té clar el model de gestió 
encara, però que ha de ser amb industries que contaminin poc, generi molts llocs de treball. Va 
passar per junta de govern la contractació d‟un grup de treball que seran els encarregats de 
dinamitzar tot el sòl industrial i comercial del municipi, s‟ocuparan de la redacció d‟un pla 
d‟ocupació i de prospecció d‟inversors. També està en contacte amb INCÀSOL que han 
mostrat interès en aquesta zona i han fet un estudi i una proposta. I també està implicada la 
figura de l‟AODL que el seu nou pla de treball serà d‟acompanyament i assessorament a les 
empreses i persones interessades en el sol industrial. 
Per les modificacions i bonificacions a les ordenances fiscals s‟ha demanat al grup de treball 
que faci un estudi i assessori per modificar-les essent més atractives i més accessibles de cara 
als possibles inversors. 
 
El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, manifesten la satisfacció en saber que 
ja s‟estan fent gestions al respecte però queden alguna preocupació ja que està contemplat al 
Pla estratègic les bonificacions, entenen que s‟ha de donar la màxima facilitat als inversors i a 
les empreses que es vulguin instal.lar però considera que ha de tenir unes limitacions. Quan 
trigarà en aprovar-se la modificació del Pla Parcial. 
 
El senyor Alcalde explica que des da fa 10 mesos estan en contacte amb INCÀSOL, que s‟està 
pendent de la signatura d‟un conveni perquè s‟ocupin del desenvolupament del sector. Ens van 
comunicar que està millor aquest espai que d‟altres que ja tenen un pla parcial normalitzat. Ara 
per ara es poden adaptar a les necessitats de l‟empresa. És important per l‟Ajuntament poder 
decidir qui ve i qui no, a la mesura que es pugui. 
  
El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, consideren una excel.lent notícia la 
imminent signatura del conveni amb INCÀSOL. Estan totalment d‟acord que sigui el municipi el 
que decideixi o trii les empreses que vol que s‟instal.lin en el seu terme però no cal perdre de 
vista que te tanta importància els llocs de treballs indirectes que es generen que els que 



 

generen directament i demana que es tinguin en compte. Li costa entendre que l‟aprovació del 
pla parcial s‟estimi en 8 o 10 mesos. 
 
El senyor Alcalde explica que al signar conveni amb INCASOL serà qui ho tramiti. 
 
El regidor Manel Vilajosana, grup municipal, comenta que aquest municipi té un atractiu i que 
l‟èxit està assegurat. Li demana, ja que el tema està tan avançat, no esperar que l‟oposició ho 
pregunti perquè l‟equip de govern faci partícips als regidors de l‟oposició. 
  
El senyor Alcalde li explica que ha procurat ser el màxim discrets per no trencar alguna cosa. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 4 
 
 
El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, demana que s’agilitzi i faciliti la 
devolució de la taxa de la brossa a les empreses i petits comerços. Trasllada la 
preocupació de la situació dels ERTO  i que s‟allargui amb el cobrament del 70%, encara que 
no sigui competència municipal però si està en mans de poder incidir amb les persones que 
han de decidir-ho.  
 
El senyor Alcalde respon que estan al cas i esperen que el Govern d‟Espanya ho allargui. 
Respecte a la taxa de les brosses també s‟està treballant perquè sigui el més fàcil i senzill 
possible per la bonificació de la part proporcional de les escombraries. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 5. 
 
 
 
 
El regidor Abbas Amir, grup municipal ERC-MÉS, pregunta perquè no s’ha fet la neteja 
de la platja de la riera de Riudecanyes. 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, ho consultarà i ja li respondrà.  
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 6. 
 
 
El regidor Abbas Amir, grup municipal ERC-MÉS, l’últim ple també va preguntar pel tema 
de la Plaça Nova, la recepció parcial i que la tècnica havia de fer un informe de les 
deficiències que tenia la plaça. S‟hauria de contemplar protegir el tema de l‟arbrat per la zona 
d‟aparcament. I el tema del paviment que és massa rugós.  
 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=5089&end=6174&version=3
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El senyor Alcalde respon que son coneixedors i estan mirant quina és la millor solució. Pel que 
fa al paviment entén que compleix amb la normativa i és el que s‟ha escollit. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 7. 
 
 
El regidor Abbas Amir, grup municipal ERC-MÉS, demana es neteja tota la zona del 
darrera del pàrquing de la Murada a la part dels horts. És intransitable de l‟enruna que hi 
ha. 
El senyor Alcalde respon que ho tindran en compte. 
 
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 les mesures que 
s’estan prenent envers la brossa i l’estudi de la nova gestió quan entrarà en 
funcionament. Explica les mobilitzacions dels veïns i la recollida de brossa per aquest veïns tot 
i no ser de la seva competència, creu que es va tard en decidir el model que es vol implantar, 
l‟incivisme que tampoc ajuda.  
El senyor Alcalde explica que la recollida porta a porta estava prevista per setembre- octubre i 
s‟allargat pel tema del COVID-19. Com ha explicat està plantejat a 2 anys vista, per la 
finalització del contracte amb Secomsa, un nou servei a que la gent ajudi a reciclar molt més, 
que es pagui per generació, amb el que marca la Unió Europea i s‟està en aquest punt. El 
servei que es dona moltes vegades és insuficient pels motius explicats i s‟intenta gestionar de 
la millor manera possible i amb els recursos que es tenen i en la realitat del nostre municipi. 
Han decidit primer fer aquesta prova i quan estigui consolidada aquesta prova, creuen i 
aposten perquè doni bon fruits, s‟aplicarà a la resta del municipi el porta a porta, als habitatges 
que ho permetin, que és la gran majoria. S‟està treballant amb aquestes 3 urbanitzacions que 
de cara al gener es farà la prova i el setembre es definirà el model. Mestrestant s‟intentarà 
millorar, en la mesura que es pugui, aquestes deficiències que s‟ha tingut aquest estiu. S‟ha 
reforçat el tema de neteja amb més peons a l‟empresa Nostreserveis. 
 
La regidora Cristina Llorens, regidora PSC, explica que la solució al problema de Mont-roig no 
és fer una prova pilot a 3 urbanitzacions però creuen que dona molt bons resultats un porta a 
porta però no es pot jugar tot en un mateix sistema i s‟anirà actuant concretament cada zona. 
Son coneixedors de la situació que s‟ha donat aquest estiu i han actuat fent un reforç extra. 
Han tret contenidors en mala situació, i arribaran nous a finals de setembre. Reubicar 
contenidors segons la necessitat.  
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, agraeix l‟explicació però volen anar més 
enllà i sembla que es vagi improvisant. Han d‟esperar un any més per tenir una solució o 
continuar amb l‟empresa Secomsa o optar per una altra de caire municipal o una empresa 
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privada. Demana que la decisió que s‟hagi de prendre ho facin no esperar un any més. Es 
coneixedora que l‟empresa Secomsa s‟ha ofert a posar nous projectes damunt la taula. 
Pensant que seria molt més ràpid. 
 
El senyor Alcalde explica que definiran el model d‟aquí un any i durant aquest any es reforçarà 
aquelles parts, amb contenidors, amb ajustos. Tenen un contracte que acaba d‟aqui 2 anys i si 
aquestes es trenquen s‟ha de fer unes inversions que fins que no estigui clar consideren que no 
s‟ha de fer. És millorable aquest servei i es millorarà.  
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 9. 
 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, demana una millor divulgació del 
Pla de xoc que arribi a tota la ciutadania. Son coneixedors que molta de la ciutadania no es 
coneixedora d‟aquestes mesures que van ser aprovades i que sobretot ajudarà al municipi a 
sortir de la crisis. 
El senyor Alcalde respon que ho tindran en compte. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 10. 
 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, demana les dades de la 
temporada en tot el sector turístic del municipi. 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, respon que cada any tanquen la temporada 
passada la Diada i es té previst enviar el qüestionari als establiments de lloguer turístic i 
restauradors el cap de setmana següent a la Diada. Aquest matí han estan redactant aquest 
qüestionari amb menys preguntes i més clares i hàbils perquè tothom hi pugui contestar.  De 
moment la valoració és positiva perquè han mantingut conserves amb restaurants i així ho han 
manifestat, el de lloguers turístics també han aconseguit salvar la temporada, però encara no 
tenen dades oficials. Tant aviat tinguin dades oficials faran informe i el faran públic. 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, pregunta si les dades només 
s’obtenen del qüestionari municipal enviat directament als empresaris. 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, explica que l‟informe s‟emet de les dades de 
les oficines de turisme, dels allotjaments turístics que son els visitants i aquest any han creat un 
nou qüestionari per enviar als restaurants. Fins ara no s‟ha fet cap qüestionari adreçat a les 
associacions es podria fer però es prefereix enviar-ho a cada establiment. També està la taxa 
turística que es té en compte. 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-Més, respon que esperaran l‟informe a partir 
del 19 de setembre.  
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El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 11. 
 
 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, exposa que han rebut tant de ciutadans 
del municipi com de fora moltes satisfacció de les tasques realitzades pels Agents Cívics/ques. 
Feliciten als agents cívics/ques per la tasca realitzada tan satisfactòria. I plantejar-se la 
continuïnat d’aquestes persones. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 12. 
 
 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, pregunta per la diferenciació en la 
campanya publicitària de la dinamització comercial. Els hi va sorprendre la campanya 
orientada només a un nucli de població, la campanya molt mediàtica i fantàstica, volen que és 
continuïi amb aquests tipus de campanya, podria haver estat més productiva promocionant a 
tot el municipi.  
 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, explica que és una estratègia de màrqueting i 
publicitat, és una campanya molt directa a les persones que viuen aprop d‟aqui. Era per 
promocionar el comerç local de Miami Platja, donar a conèixer el nou Miami i s‟estava 
promocionant el sector econòmic de Miami Platja, és fa a l‟estiu i va dirigida a un públic que no 
ve de vacances i és diferent a les campanyes que es fan quan està adreçada a un turisme per 
passar uns dies i s‟aprofita per vendre tot l‟entorn i municipi. I és el que diuen els experts i la 
idea ha estat molt acceptada. És té previst una campanya a Mont-roig igual molt directa i 
segmentada de cara finals de setembre-octubre. Sabem que son dos nuclis molt diferenciats i 
potenciem el millor de cada zona. 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, no dubten de la funcionalitat però els 
arguments no els hi convencen però l‟important és que es vagin fent promocions del terme 
municipal.  
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 13. 
 
 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC- MÉS, pregunta perquè no s’ha 
convocat al consell escolar municipal. 
La regidora Francis Ortiz, grup municipal PSC, estava previst fer-ho abans de finalitzar el curs, 
va venir la pandèmia i no ho van poder celebrar. S‟està buscant data perquè la situació en 
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educació és molt canviant, s‟ha hagut de fer una tasques i esforços molt grans i des dels 
mateixos centres han anat deixant de costat altres coses perquè hi havia altres prioritats. Està 
sent un inici de curs molt complicat però té confiança de què és l‟inici i que tot es relaxarar. 
També hi ha canvis dels membres per acabament de mandat a l‟agost  però de moment 
continuaran al càrrec fins final d‟any. S‟està buscant data i es celebrarà abans de finalitzar 
l‟any. 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-Més, es fan el càrrec de les dificultats en 
aquesta situació. Resten a l‟espera de la convocatòria. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 14. 
 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, pregunta si l’actuació de Dames i 
Vells es podrà realitzar? I si es té previst reactivar l’agenda cultural. 
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, manifesta que dins el Pla de xoc es va destinar 
la partida de festes, en principi, continuen amb el mateix criteri, l‟Ajuntament no promourà cap 
activitat de multitud de gent. El que s‟està treballant és en quines activitats de Nadal es poden 
fer i tenint en compte les dades d‟ara, seran poques.  
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 15. 
 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, pregunta si s’han plantejar fer la 
sol.licitud a la Diputació de Tarragona de 19.000 euros per destinar-ho a activitats 
culturals 
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, no està segur i ho preguntarà i respondrà a la 
regidora, creu que si.  
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, demana que es vagi tornant a la 
normalitat perquè s‟ha d‟aprendre a conviure amb aquest virus.  Fins ara tenia un sentit però ja 
creuen que no tant. 
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, li pregunta que és el que ha canviat perquè ara 
ja no tingui sentit. No ha canviat res, s‟ha de tenir les mateixes precaucions, les mateixes 
mesures. 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, es refereix a nivell econòmic, hi havia la 
necessitat de disposar aquest diners per avocar-los a les situacions més prioritàries a nivell 
social i econòmic i fins que no es tingui la vacuna això no s‟acabarà i d‟alguna manera hem 
d‟anar aprenen més a “conviure” amb el virus. I anant incorporant en petits formats i amb les 
mesures corresponents l‟activitat cultural 
La regidora Mei Benach, grup municipal PSC, explica que l‟obra teatral Dames i Vells no és un 
tema econòmic i es creu que si l‟Ajuntament no realitzarà cap acte per la Festa Major, no té 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=8313&end=8640&version=3
https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=8641&end=8867&version=3


 

sentit que l‟associació Els Xuts facin un acte dins de la Festa Major i dona peu a altres actes. 
Tot i que l‟associació Els Xuts ho portaven molt ben organitzat i les ganes de que ho puguin fer 
hi és, però de moment no. Poc a poc es va incorporant actes culturals com s‟ha presentació de 
llibres, exposicions,  
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 16. 
 
 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, coneixedors de que no es farà acta 
institucional per la Diada Nacional de Catalunya creuen que es mereix una consideració més 
que una simple comunicació i l‟Ajuntament no doni la rellevància que es mereix la nostra Diada. 
Pensen que amb una bona organització, respectant les normes i les mesures i de la 
responsabilitat de tothom no calia renunciar a fer l‟acte. Lamenten que no es faci l’acte 
institucional.  
El senyor Alcalde li respon que aquest acte el va implantar el grup municipal PSC, quan 
governava ERC no existia aquest acte i aquest any s‟ha considerat, no com una falta de 
respecte, no celebrar-ho per seguretat com tots els actes que no es celebren 
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC-MÉS, si no recorda malament fa 3 actes hi li 
van agrair haver estat l‟impulsor d‟aquest acte institucional. Els regidors que ara estan a 
l‟oposició representen unes sigles però no hi eren en aquell moment, llavors no podrien 
demanar una proposta així. Respecten la decisió però no la comparteixen.  
 
En aquests moments hi ha intervencions i canvis d‟opinió. 
 
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, agraeixen l‟aplicació del Polígon 
industrial, els feliciten i ofereixen la seva ajuda si es necessita. Explica que hi ha preguntes 
que ja s‟han respost però faran esment com és el tema de la brossa que els preocupa molt és 
un problema que està en boca de la població i fins que no es decideixi el model ha seguir es 
compleixi amb els parxes que ha dit el senyor Alcalde que farien i que solucionin una mica 
aquesta problemàtica. 
També manifesta i va comentar a la regidora el tema de fer la campanya publicitària al 
comerç de Miami Platja únicament, també els va semblar que es podria haver aprofitat pels 
dos nuclis.  
 
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, puntualitza a la regidora que és una promoció 
per fases i que aquesta manera és la millor. No hi ha lloc per a tot quan és un missatge molt 
directa, intenta entendre la posició de la regidora. 
 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=8868&end=9225&version=3
https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=9226&end=9589&version=3


 

La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, ha d‟exposar la seva opinió i posar-ho 
damunt la taula perquè és el que consideren adient. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 18. 
 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, pregunta pels serveis de la Llar 
d’Infants  no s’oferirà el servei d’acollida. 
El senyor Alcalde respon que la regidora d‟Educació ha hagut de marxar perquè tenia un 
consell escolar a les 16:00 h pren nota i li respondrà. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 19. 
 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, pregunta com està el servei de 
Rehabilitació que ja es va preguntar en ple anteriors.  
 
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, respon que han arribat a un acord i s‟ha de 
tornar a redactar conveni i en breu tornaran a fer la rehabilitació al centre. Aprofita per 
comunicar que demanaran al Departament de Sanitat una ampliació del CAP de Mont-roig 
perquè hi ha problemes de lloc s‟està quedant petit. 
 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 20. 
 
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, pregunten per les activitats per 
adults dirigides al poliesportiu de Mont-roig del Camp. 
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, creu que ja ha sortit la publicitat de les 
activitats, en principi es faran les mateixes activitats que es feien fins ara i el que estan 
treballant ara és una renovació de l‟esport de cara l‟any vinent. Això a dia d‟avui perquè la 
normativa canvia cada dia.  
 
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, ho celebren perquè els hi havia arribat la 
inquietud de ciutadans que no es farien aquestes activitats. 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 21. 
 
 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=9570&end=10115&version=3
https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=10116&end=10167&version=3
https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=8968&end=10262&version=3
https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=10263&end=10369&version=3


 

La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, pregunta que al Pla de xoc contempla 
la creació d’una comissió de seguiment, es podrà participar aviat, si es crearà en breu. 
 
El senyor Alcalde respon que va explicar a la junta de portaveus que hi havia diverses formules, 
es va consultar i van decidir que és crearia amb la presència de tots els regidors. Hi 
probablement aquesta setmana signarà el decret de constitució i de cara la propera setmana ja 
es reuniran.  
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 22. 
 
El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, pregunta si la decisió de no fer 
l’obra de Dames i Vells ja ho ha comunicat a l’associació Els Xuts. 
La regidora Mei Benach, grup municipal PSC, respon que fa tres dies va tenir una reunió amb 
l‟Amèlia i li va transmetre la decisió. 
 
 
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç: 
Contingut de les intervencions sobre la pregunta nº 23. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Fran Morancho López                                                           Aránzazu Sorlí Pons 
Alcalde                                                                                 Secretària  
 
9 de setembre de 2020 
 
 

https://www.youtube.com/embed/uCCSQTdBUTk?start=10370&end=10467&version=3
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