ACTA DE LA SESSIÓ
Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2020/12 (Legislatura 2019-2023)
Extraordinària
25 de setembre de 2020
1 d’octubre de 2020
13:05 h. – 14:18 h.
Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL)

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP
Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP

Vicente Pérez Mula, regidor IMM

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts
Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts
Quique Moreno Herrero, regidor Junts
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs

Aránzazu Sorlí Pons, Secretària
Josep Jaume Mateu Beà, Interventor
S’ha excusat d’assistir-hi:

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.

Impuls Econòmic Expedient 8184/2020. Aprovar, si s’escau, les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions per impulsar l'emprenedoria
al municipi de Mont-roig del Camp

Identificació de l’expedient: Bases reguladores per a la concessió de subvencions per
impulsar l'emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp
Número d’expedient: Impuls Econòmic / mm / 8184/2020
Tràmit: Aprovació bases

Fets
1. Els articles 8 i 9 de la llei 38/2003 estableixen que, per poder atorgar subvencions, s’han
d’aprovar uns bases reguladores de concessió, i una convocatòria.
2. El 8 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions 2020-2022.
3. Des de la Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació es treballa pel foment del teixit comercial
i empresarial del municipi de Mont-roig del Camp, per aquest motiu la regidoria disposa
actualment de tres línies de subvenció destinades als empresaris del municipi.
-

Subvencions per impulsar l’obertura d’establiments comercials al nucli antic de
Mont-roig del Camp.

-

Subvencions per impulsar la contractació de persones aturades al municipi de
Mont-roig del Camp.

-

Subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp.

4. Les Bases de la línia de subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig
del Camp no estan vigents i és necessari aprovar-les novament.
5. Vist les Bases reguladores de la línia de subvenció per impulsar l’emprenedoria (Annex 1).

6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i de municipi de data 25
de setembre de 2020.

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals (ROAS).
4. Bases generals i específiques de subvencions, Ajuntament de Mont-roig del Camp.
5. Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
El Ple de l'Ajuntament amb 16 vots a favor, grups municipals: PSC; IMM; Junts (Francisco Chamizo i
Amèlia Bargalló); ERC-MÉS, AMM-VX+; C'S) i 1 abstenció (grup municipal: Junts (Quique Moreno),
acorda:

1. Aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per part de la Regidoria
d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de la línia de subvenció per
impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp.
2. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l’aprovació de les Bases
reguladores i a l’e-taulell de l’Ajuntament de Mont-roig.

Annex 1
SUBVENCIONS PER IMPULSAR L’EMPRENEDORIA AL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL
CAMP
BASES:
1.

Objecte

És objecte de les presents Bases la regulació de la concessió de subvencions que atorga
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a través de la Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació, per
impulsar l’emprenedoria mitjançant la creació de noves empreses i/o nous projectes d’una
empresa ja existent.
La línia d’ajudes per als nous emprenedors comprèn a autònoms, empreses i establiments
comercials que iniciïn o disposin d’una activitat empresarial amb domicili social i centre de
treball al municipi i que realitzin una inversió per la seva posada en funcionament.
2.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques sol·licitants que creïn
una nova empresa i/o emprenguin un nou projecte d’una empresa ja existent i que reuneixin els
requisits següents:
a)

Estar degudament constituïda en el cas de les persones jurídiques.

b)

Tenir el domicili fiscal -entenent-se com a tal, el que disposa l’article 48 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària- i estar ubicada físicament al municipi
de Mont-roig del Camp.

c)

No incórrer en cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

d)

Disposar de la corresponent llicència d’activitats o bé el document de règim de
comunicació o de declaració responsable d’inici de l’activitat. En cas que no es complís
amb tots els requisits de formalització del règim de comunicació o declaració
responsable per a l’exercici de l’activitat sol·licitada, generarà l’obligació de
reintegrament de la subvenció obtinguda per aquesta finalitat en el termini establert en
el requeriment que es dicti a aquest efecte.

e)

Les persones físiques han d’estar donades d’alta al règim corresponent de la
Seguretat Social i l’alta d’activitat.

3.

Naturalesa i procediment de concessió

El procediment de concessió serà per concurrència competitiva.
4.

Despeses subvencionables i no subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que corresponguin a la naturalesa de
l’activitat i es realitzin dins el període de la convocatòria.

Despeses subvencionables:
-

Llicència d’activitats

-

Maquinària

-

Equips informàtics

-

Instal·lacions i obres (exposició i venda, senyalització, accessibilitat, sistemes de
seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc).

-

Mobiliari

-

Projectes arquitectònics i interiorisme

-

Lloguer

-

Implantació de comerç electrònic

-

Publicitat i propaganda, només despeses inferiors a 300 € (IVA inclòs).

Despeses NO subvencionables:
-

Despeses financeres o d’assessoria jurídica o financera.

-

Tributs (impostos, taxes i subministraments d’aigua, llum, gas, telefonia,...)

-

Despeses de gestió (assegurances del negoci o local).

-

Material de venda de la pròpia activitat (existències).

-

Quotes d’autònoms.

5.

Obligacions dels beneficiaris de les ajudes

Els beneficiaris de les subvencions contemplats en les presents Bases estan obligats a:
-

Acceptar la subvenció concedida, presentant en cas contrari, l'oportuna renúncia, a
l'objecte d'evitar l'innecessari bloqueig dels fons públics.

-

Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’activitat o
adoptant el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho
davant l’Ajuntament.

-

Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat
i el compliment de la finalitat que determini la concessió.

-

Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent.

-

Permetre la inspecció municipal de les obres i altres inversions.

-

Facilitar les dades i els documents que els siguin sol·licitats respecte a les obres, el
local o l’activitat.

-

Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament. Els beneficiaris
hauran d'incloure el logotip oficial de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en tots els
documents i material de difusió, relacionat amb l'activitat subvencionada

-

Comunicar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp qualsevol canvi que modifiquin de
forma no substancial el projecte, especialment quan suposin una variació en l’import de
les despeses previstes.

6.

Presentació de sol·licitud

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement d’aquestes Bases i
de la posterior convocatòria sense reserva d’excepció.
La sol·licitud de subvenció es formularà a través d’entrada al Registre de les OMAC o de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp o mitjançant qualsevol altra de les altres
formes establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Les persones jurídiques i els seus
representants són obligats electrònics. La presentació en paper només està permesa si
l’empresa és persona física.

Per poder optar a les ajudes caldrà presentar la següent documentació:
-

Sol·licitud mitjançant imprès normalitzat que es facilitarà des de l’Ajuntament.

-

DNI o NIE o document d’identitat amb valor probatori equivalent del sol·licitant o
representant legal, que serà degudament autenticat.

-

Llicència d’activitats, en el cas que sigui necessària, o bé el document de règim de
comunicació de l’activitat, juntament amb el trasllat de l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en el qual es comunica que es compleixen tots els requisits de
formalització del règim de comunicació per a l’exercici de l’activitat sol·licitada.

-

Declaració conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la
condició de beneficiari, d’acord amb la normativa vigent.

-

Declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, o autorització perquè l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp realitzi dites consultes a través de les plataformes d’intermediació de dades i
serveis interoperables.

-

Document de les dades bancàries degudament diligenciat per l’entitat bancària per
efectuar el pagament de l’import de l’ajut, en cas de ser concedit.

-

Alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

-

Alta al Cens Fiscal d’Hisenda Pública que justifiqui la domiciliació fiscal i la ubicació
física a Mont-roig del Camp.

-

Pla d’empresa: memòria descriptiva del projecte de la nova activitat i pressupost
detallat del total de les inversions i despeses previstes.

-

Presentar la corresponent documentació que justifiqui els criteris de valoració
contemplats al punt 8 de les presents Bases.

7.

Procediment d’instrucció i resolució del procediment de concessió

El procediment de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació
entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració fixats en les presents bases, i adjudicar,
amb el límit que s'estableix a la convocatòria dins el crèdit disponible, aquelles que hagin
obtingut major valoració en aplicació dels criteris establerts, de manera que:

a) Rebudes les sol·licituds, l'òrgan instructor verificarà que compleixen els requisits exigits en
les bases i la convocatòria, i si advertís que alguna manca de les dades requerides o la
documentació que acompanya és defectuosa o incompleta, de conformitat amb l'art. 68 de la
LPAC, es requerirà l'interessat perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils esmeni la seva
sol·licitud, amb l'advertiment que si no ho fa així, es considerarà que desisteix, sense més
tràmit.
b) Seguidament la Comissió de Valoració avaluarà les sol·licituds presentades, de conformitat
amb els criteris de valoració establerts en les presents bases, emetent informe al respecte.
c) A la vista de l'expedient i de l'anterior informe, s’emetrà proposta d’aprovació a la Junta de
Govern Local. El termini que es disposa per emetre resolució és d’un mes a comptar des de
l’endemà de la data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds. La manca de
resolució dins d’aquestes terminis produeix efectes desestimatoris.
e) Finalitzada la instrucció de l'expedient, el termini màxim per resoldre i notificar és de tres
mesos a comptar de la data d'acabament de l'últim termini establert per a la presentació de
sol·licituds, transcorregut el qual sense recaure resolució expressa, els sol·licitants estaran
legitimats per entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.
La Comissió de Valoració estarà integrada per dos Tècnics de l’Àrea d’Impuls Econòmic.

8.

Criteris de valoració

Els criteris per valorar les sol·licituds presentades són els següents:
- Recursos humans. Es valorarà el nombre de treballadors de l’empresa, afavorint a les
empreses que tinguin contractats més treballadors.
De 0 a 3 treballadors
5 punts

De 4 a 6 treballadors
10 punts

Més de 7 treballadors
15 punt

- Implantació de mesures que fomentin la sostenibilitat i el medi ambient. Es valorarà el foment
de les energies renovables, consum responsable, mesures de reciclatge, entre d’altres. Màxim
de 40 punts (10 punt per cada mesura justificada).

- Disposició d’un pla de viabilitat del projecte. Es valorarà si s’ha realitzat un pla de viabilitat a
l’hora d’iniciar el negoci.
Si es disposa del pla
10 punt

Si no es disposa del pla
0 punts

Avaluades cadascuna de les sol·licituds formalitzades, d'acord amb els anteriors criteris de
valoració, seran ordenades de major a menor puntuació, concedint-se les ajudes, a les que
hagin obtingut major valoració, fins a l'esgotament de l'import global màxim previst en la
convocatòria. En cas d’empat, s’atendrà a l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.

9.

Justificació de la subvenció

El beneficiari disposarà d'un termini de 15 dies hàbils (a comptar des del dia següent de la
recepció de la notificació de concessió), per presentar la justificació de la subvenció a
l’Ajuntament, pels mitjans anteriorment indicats.
El beneficiari haurà d’aportar per a la justificació de l’ajuda la següent documentació:
-

Factures originals, que seran degudament autenticades i que justifiquin les activitats
subvencionades, ajustant-se a les següents condicions:
o Emeses a nom del beneficiari.
o Expressar amb detall el concepte subvencionat.
o Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques i el contingut de les factures.

-

Justificants de pagament de les factures mitjançant transferència bancària.

-

Memòria justificativa del projecte realitzat, amb els resultats obtinguts, incloent-hi
fotografies.

-

Justificació documental de la difusió feta de l’ajut (fer constar la col·laboració de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en materials impresos, plaques commemoratives,
mitjans electrònics, etc. mitjançant el logotip proporcionat per l’Ajuntament).

10. Pagament
El pagament de l’ajut es farà un cop realitzada i justificada la despesa del projecte.

S’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent del titular de l’activitat, que
s’haurà d’indicar i justificar en el moment de sol·licitar l’ajut.
11. Modificació, revocació, reintegrament i compatibilitat de la subvenció
S'ha de comunicar a l'òrgan concedent l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la
concessió de la subvenció, que no podran alterar la finalitat perseguida amb la concessió, així
com l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes econòmiques, que en el cas que el
total de les mateixes sigui superior a la despesa objecte de la subvenció, donarà lloc a la
modificació de la resolució de concessió.

En cas d'incompliment d'alguna de les condicions de la convocatòria es procedirà a la
revocació de la subvenció concedida i a el reintegrament de les quantitats abonades, i
l'exigència de l’interès de demora que resulti d'aplicació des del moment de l'abonament de la
subvenció.

Pel que fa a el reintegrament de la subvenció concedida, és aplicable el que disposa l'article 36
i següents de la LGS, incidint en que, de conformitat amb l'art. 37.1 de l'esmentat text legal,
serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l’interès de
demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acordi la procedència de el reintegrament, o la data en què el deutor ingressi el reintegrament
si és anterior a aquesta.

La resolució per la qual s'acordi el reintegrament de la subvenció serà adoptada per l'òrgan
concedent de la mateixa, prèvia instrucció de l'expedient, en el qual al costat de la proposta
raonada de servei gestor s'acompanyaran els informes pertinents i les al·legacions de
beneficiari.
Així mateix, la present subvenció és compatible amb la resta de subvencions promogudes per
la Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
12. Facultats de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp tindrà la facultat d’inspeccionar en tot moment que l’ajut
atorgat sigui destinat a la finalitat per la qual fou concedit. Així mateix, en qualsevol moment
podrà sol·licitar documentació complementària a la presentada pels beneficiaris per comprovar
la coincidència del projecte efectivament desenvolupat amb el previst en la documentació
adjunta a la sol·licitud.
13. Règim jurídic
La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les presents bases.
Pels aspectes que no es determinin expressament en les presents bases, regirà el que disposa
la Llei 38/2003, General de Subvencions, el seu Reglament i les Bases Generals de
Subvencions.
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 una línea de subvencions pels
emprenedors que vulguin establir els seus negocis al municipi. Hi ha unes despeses
subvencionables com la llicència d’activitats, lloguer, publicitats. Ha diferència d’anys anteriors
en aquestes bases s’han afegit un criteris de valoració, com la contractació de personal, la
sostenibilitat, i si disposen de pla de viabilitat del projecte. S’informarà pel tècnic competent.
S’intentarà que sigui molt més hàbil la concessió de les ajudes.
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC, exposen unes preguntes dels dos punts de
l’ordre del dia de les Bases reguladores de subvencions. Exposa que en cap lloc s’exposa que
aquestes línies de subvencions surten del pla de xoc aprovat pel Ple per fer front a la situació
econòmica marcada per la COVID-19 i el motiu exposat pel que s’aproven és perquè s’han
d’actualitzar. També han comprovat que l’informe de secretària exposa que no és competència
municipal l’atorgament d’aquestes subvencions, son conscient i celebren que l’equip de govern
aposti per assumir seves aquestes competències, així mateix es fa constar que l’expedient no
està complert i és reclamen alguns informes, també es fa constar que no es justifica els criteris
de valoració en l’informe tècnic, no hi ha una relació directe entre els criteris de valoració amb
les mesures econòmiques-financeres de la COVID. No hi figura la quantitat econòmica a
atorgar ni el repartiment i voldrien que els hi expliqués.
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, respon que en la subvencions d’empreneduria
no es fa constar el Pla de xoc perquè és una subvenció que es va donant cada any, però es pot
posar a la convocatòria. El següent punt de l’ordre del dia de les Bases de subvencions si son
per les despeses generades per la crisi del COVID-19. El que s’aprova ara son les Bases per
aquest any i després ha de sortir la convocatòria. Ho faran constar alhora de la publicació de
les bases.
La Secretària explica que per poder modificar les bases s’hauria de presentar una esmena per
escrit del portaveu del grup municipal abans de la sessió plenària, ja que el Reglament Orgànic
Municipal no contempla la presentació verbal de l’esmena i per tant el Reglament
d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals exigeix l’esmena per escrit amb la
redacció per ser aprovada per tots els membres.
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, respon envers als criteris de valoració que son
unes bases que surten cada any i es vol premiar i fomentar els aspectes esmentats. I les del
següent punt també s’han inclòs perquè consideren que és la via correcte.
La regidora Irene Aragonès, grup municipal ERC, comparteixen la mateixa filosofia dels criteris
a valorar però no en el cas de les Bases específiques de la COVID perquè son unes ajudes
circumstancial i per una situació molt concreta.
La Secretària far una aclariment que a la diligència de secretaria quan parla dels criteris de
valoració no és una objecció a aquest punt sinó a les Bases de subvenció en matèria de
COVID.
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, respons que la dotació de les subvencions
son per la d’empreneduria i contractació son 30.000 euros, pel punt següent les despeses
derivades del COVID son 30.000 euros. Aquest any, si no es té altre proposta, es farà 15:000
euros i 15.000 euros segons l’estudi realitzat.

La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, manifestant la satisfacció per l’aprovació
d’aquestes bases alhora que lamenten que siguin tan tard, consideren que s’hauríen d’haver
aprovat abans. Pregunten, segons les bases, si les empreses han d’obrir una nova seu o una
nova activitat. Pel que fa a l’obertura d’establiments al casc antic entenen que està dins la línia
d’empreneduria. Fan les següents peticions: Que siguin més àgils les peticions i
l’acompanyament a les empreses.

La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, explica que sempre és fa acompanyament a
les empreses que ho demanen i així mateix espera que siguin més àgils tot la inclusió de
criteris de valoració i que hi ha personal nou al departament de promoció econòmica i ajudarà a
ser més àgil. Específica que no estan aprovant les bases pels locals buits ni per contractació,
les bases del nucli antic i les bases de contractació estan aprovades, son les mateixes. La
convocatòria d’aquestes bases estan obertes. Explica que una empresa que pugui optar per
aquesta subvenció a de generar una nova activitat.
En el transcurs del debat i durant la votació no es visualitza la imatge del regidor Quique
Moreno, grup municipal Junts, per tant la votació es contempla com una abstenció.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Debat i votació del punt nº 1 de l'ordre del dia

2. Impuls Econòmic Expedient 7309/2020. Aprovar, si s’escau, les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions per fer front a les despeses
generades per l'adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi del
Covid-19 a les empreses i autònoms del municipi de Mont-roig del Camp
Identificació de l’expedient: Bases reguladores per a la concessió de subvencions per fer
front a les despeses generades per l'adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi del
Covid-19 a les empreses i autònoms del municipi de Mont-roig del Camp
Número d’expedient: Impuls Econòmic / mm / 7309/2020
Tràmit: Aprovació bases
Fets
1. Els articles 8 i 9 de la llei 38/2003 estableixen que, per poder atorgar subvencions, s’han
d’aprovar uns bases reguladores de concessió, i una convocatòria.
2. El 8 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions 2020-2022.

3. Des de la Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació es treballa pel foment del teixit comercial
i empresarial del municipi de Mont-roig del Camp, per aquest motiu la regidoria disposa
actualment de tres línies de subvenció destinades als empresaris del municipi
Subvencions per impulsar l’obertura d’establiments comercials al nucli antic de Mont-roig
del Camp
- Subvencions per impulsar la contractació de persones aturades al municipi de Mont-roig del
Camp.
-

Subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp.

4. La regidoria proposa la creació d’una nova línia de subvenció anomenada “Subvencions per
fer front a les despeses generades per l’adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi
del Covid-19 a les empreses i autònoms del municipi de Mont-roig del Camp”, pensada arrel de
la crisi sanitària per tal de donar suport a l’empresariat local i de la qual cal aprovar-ne les
Bases
5. Vist les Bases reguladores de la línia de subvenció per fer front a les despeses generades
per l’adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi del Covid-19 a les empreses i
autònoms del municipi de Mont-roig del Camp (Annex 1).
6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i de municipi de data 25
de setembre de 2020.

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals (ROAS).
4. Bases generals i específiques de subvencions, Ajuntament de Mont-roig del Camp.
5. Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
El Ple de l'Ajuntament amb 16 vots a favor, grups municipals: PSC; IMM; Junts (Francisco Chamizo i
Amèlia Bargalló); ERC-MÉS, AMM-VX+; C'S) i 1 abstenció (grup municipal: Junts (Quique Moreno),
acorda:

1. Aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per part de la Regidoria
d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de la línia de subvenció per fer front
a les despeses generades per l’adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi del
Covid-19 a les empreses i autònoms del municipi de Mont-roig del Camp.

2.
Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l’aprovació de les Bases
reguladores i a l’e-taulell de l’Ajuntament de Mont-roig.

Annex 1
SUBVENCIONS PER FER FRONT A LES DESPESES GENERADES PER L’ADAPTACIÓ,
MILLORA O IMPLANTACIÓ DE MESURES PER LA CRISI DEL COVID-19 A LES EMPRESES
I AUTÒNOMS DEL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP
BASES:
1.

Objecte

És objecte de les presents Bases la regulació de la concessió de subvencions que atorga
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a través de la Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació, per
fer front a les despeses generades per l'adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi
del COVID-19.
La línia d’ajudes comprèn a autònoms i empreses que realitzin una activitat empresarial amb
domicili social i centre de treball al municipi.

2.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques sol·licitants que hagin
generat despeses per l'adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi del COVID-19 i
que reuneixin els requisits següents:
a)

Estar degudament constituïda en el cas de les persones jurídiques.

b) Tenir el domicili fiscal -entenent-se com a tal, el que disposa l’article 48 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària- i estar ubicada físicament al municipi de Mont-roig del
Camp.
c) No incórrer en cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
d)
Disposar de la corresponent llicència d’activitats o bé el document de règim de
comunicació o de declaració responsable d’inici de l’activitat. En cas que no es complís amb
tots els requisits de formalització del règim de comunicació o declaració responsable per a
l’exercici de l’activitat sol·licitada, generarà l’obligació de reintegrament de la subvenció
obtinguda per aquesta finalitat en el termini establert en el requeriment que es dicti a aquest
efecte
e)
Les persones físiques han d’estar donades d’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social i l’alta d’activitat.

3.

Naturalesa i procediment de concessió

El procediment de concessió serà per concurrència competitiva.
4.

Despeses subvencionables i no subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables aquelles que corresponguin a despeses generades
per l'adaptació, millora o implantació de mesures per la crisis del COVID-19, i que es realitzin a
partir de la data del decret d’Estat d’Alarma, el dia 14 de març de 2020 i fins al 31 de desembre
de 2020.
Despeses subvencionables
-

Material EPI's (mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, bates, pantalles,…

-

Senyalització específica d'espais per l'accessibilitat (cartelleria, vinils,...

-

Mobiliari (mampares, tancaments,...)

-

Implantació de comerç electrònic i APP's comercials

-

Implantació de mesures o equipaments digitals per al teletreball

5.

Obligacions dels beneficiaris de les ajudes

Els beneficiaris de les subvencions contemplats en les presents Bases estan obligats a:
Acceptar la subvenció concedida, presentant en cas contrari, l'oportuna renúncia, a
l'objecte d'evitar l'innecessari bloqueig dels fons públics.
Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’activitat o
adoptant el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant
l’Ajuntament.
Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el
compliment de la finalitat que determini la concessió.
-

Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent.

-

Permetre la inspecció municipal de les obres i altres inversions.

Facilitar les dades i els documents que els siguin sol·licitats respecte a les obres, el local
o l’activitat.

Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament. Els beneficiaris
hauran d'incloure el logotip oficial de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en tots els documents

i material de difusió, relacionat amb l'activitat subvencionada
Comunicar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp qualsevol canvi que modifiquin de
forma no substancial el projecte, especialment quan suposin una variació en l’import de les
despeses previstes.

6.

Presentació de sol·licitud

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement d’aquestes Bases i
de la posterior convocatòria sense reserva d’excepció.
La sol·licitud de subvenció es formularà a través d’entrada al Registre de les OMAC o de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp o mitjançant qualsevol altra de les altres
formes establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Les persones jurídiques i els seus
representants són obligats electrònics. La presentació en paper només estarà permesa si
l’empresa és persona física.
Per poder optar a les ajudes caldrà presentar la següent documentació:
-

Sol·licitud mitjançant imprès normalitzat que es facilitarà des de l’Ajuntament.

DNI o NIE o document d’identitat amb valor probatori equivalent del sol·licitant o
representant legal, que serà degudament autenticat.
Llicència d’activitats, en el cas que sigui necessària, o bé el document de règim de
comunicació de l’activitat, juntament amb el trasllat de l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local en el qual es comunica que es compleixen tots els requisits de formalització del règim de
comunicació per a l’exercici de l’activitat sol·licitada.
Declaració conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la
condició de beneficiari, d’acord amb la normativa vigent.
Declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, o autorització perquè l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
realitzi dites consultes a través de les plataformes d’intermediació de dades i serveis
interoperables.
Document de les dades bancàries degudament diligenciat per l’entitat bancària per
efectuar el pagament de l’import de l’ajut, en cas de ser concedit.
-

Alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

Alta al Cens Fiscal d’Hisenda Pública que justifiqui la domiciliació fiscal i la ubicació
física a Mont-roig del Camp.

Pressupost detallat del total de les inversions i despeses generades per l'adaptació,
millora o implantació de les mesures que s’han dut a terme per la crisi del COVID-19.

Presentar la corresponent documentació que justifiqui els criteris de valoració
contemplats al punt 8 de les presents Bases.
7.

Procediment d’instrucció, Comissió de Valoració i resolució del procediment de concessió

El procediment de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació
entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració fixats en les presents bases, i adjudicar,
amb el límit que s'estableix a la convocatòria dins el crèdit disponible, aquelles que hagin
obtingut major valoració en aplicació dels criteris establerts, de manera que:
a) Rebudes les sol·licituds, l'òrgan instructor verificarà que compleixen els requisits exigits en
les bases i la convocatòria, i si advertís que alguna manca de les dades requerides o la
documentació que acompanya és defectuosa o incompleta, de conformitat amb l'art. 68 de la
LPAC, es requerirà l'interessat perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils esmeni la seva
sol·licitud, amb l'advertiment que si no ho fa així, es considerarà que desisteix, sense més
tràmit.
b) Seguidament la Comissió de Valoració avaluarà les sol·licituds presentades, de conformitat
amb els criteris de valoració establerts en les presents bases, emetent informe al respecte.
c) A la vista de l'expedient i de l'anterior informe, s’emetrà proposta d’aprovació a la Junta de
Govern Local. El termini que es disposa per emetre resolució és d’un mes a comptar des de
l’endemà de la data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds. La manca de
resolució dins d’aquestes terminis produeix efectes desestimatoris.
e) Finalitzada la instrucció de l'expedient, el termini màxim per resoldre i notificar és de tres
mesos a comptar de la data d'acabament de l'últim termini establert per a la presentació de
sol·licituds, transcorregut el qual sense recaure resolució expressa, els sol·licitants estaran
legitimats per entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.
La Comissió de Valoració estarà integrada per dos Tècnics de l’Àrea d’Impuls Econòmic.
8.

Criteris de valoració

Els criteris per valorar les sol·licituds presentades són els següents:
- Implantació d’accions innovadores generades per adaptar el negoci a les noves tecnologies.
Es valorarà la implantació de comerç electrònic, APP’s comercials, mesures digitals per al
teletreball, entre d’altres) Màxim de 40 punts (10 punt per cada acció justificada).
- Implantació d’altres accions o mesures de seguretat i higiene. Es valoraran aquelles mesures
higièniques i de seguretat preses per l’empresa a més a més de les mesures recomanades
pels estaments públics. Màxim de 40 punts (10 punt per cada acció justificada).

- Implantació de mesures que fomentin la sostenibilitat i el medi ambient. Es valorarà el foment
de les energies renovables, consum responsable, mesures de reciclatge, entre d’altres. Màxim
de 40 punts (10 punt per cada acció justificada).
Avaluades cadascuna de les sol·licituds formalitzades, d'acord amb els anteriors criteris de
valoració, seran ordenades de major a menor puntuació, concedint-se les ajudes, a les que
hagin obtingut major valoració, fins a l'esgotament de l'import global màxim previst en la
convocatòria. En cas d’empat, s’atendrà a l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.
9.

Justificació de la subvenció

El beneficiari disposarà d'un termini de 15 dies hàbils (a comptar des del dia següent de la
recepció de la notificació de concessió), per presentar la justificació de la subvenció a
l’Ajuntament, pels mitjans anteriorment indicats.
El beneficiari haurà d’aportar per a la justificació de l’ajuda la següent documentació:
Factures originals, que seran degudament autenticades i que justifiquin les activitats
subvencionades, ajustant-se a les següents condicions:
o Emeses a nom del beneficiari.
o Expressar amb detall el concepte subvencionat.
o
Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques i el contingut de les factures.
-

Justificants de pagament de les factures mitjançant transferència bancària.

Memòria justificativa de les despeses realitzades, amb els resultats obtinguts, incloent-hi
fotografies.
Justificació documental de la difusió feta de l’ajut (fer constar la col·laboració de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en materials impresos, plaques commemoratives, mitjans
electrònics, etc. mitjançant el logotip proporcionat per l’Ajuntament).

10. Pagament
El pagament de l’ajut es farà un cop realitzada i justificada la despesa del projecte.
S’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent del titular de l’activitat, que
s’haurà d’indicar i justificar en el moment de sol·licitar la subvenció.
11. Modificació, revocació, reintegrament i compatibilitat de la subvenció
S'ha de comunicar a l'òrgan concedent l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la
concessió de la subvenció, que no podran alterar la finalitat perseguida amb la concessió, així
com l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes econòmiques, que en el cas que el

total de les mateixes sigui superior a la despesa objecte de la subvenció, donarà lloc a la
modificació de la resolució de concessió.
En cas d'incompliment d'alguna de les condicions de la convocatòria es procedirà a la
revocació de la subvenció concedida i a el reintegrament de les quantitats abonades, i
l'exigència de l’interès de demora que resulti d'aplicació des del moment de l'abonament de la
subvenció.
Pel que fa a el reintegrament de la subvenció concedida, és aplicable el que disposa l'article 36
i següents de la LGS, incidint en que, de conformitat amb l'art. 37.1 de l'esmentat text legal,
serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l’interès de
demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acordi la procedència de el reintegrament, o la data en què el deutor ingressi el reintegrament
si és anterior a aquesta.
La resolució per la qual s'acordi el reintegrament de la subvenció serà adoptada per l'òrgan
concedent de la mateixa, prèvia instrucció de l'expedient, en el qual al costat de la proposta
raonada de servei gestor s'acompanyaran els informes pertinents i les al·legacions de
beneficiari.
Així mateix, la present subvenció és compatible amb la resta de subvencions promogudes per
la Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
12. Facultats de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp tindrà la facultat d’inspeccionar en tot moment que l’ajut
atorgat sigui destinat a la finalitat per la qual fou concedit. Així mateix, en qualsevol moment
podrà sol·licitar documentació complementària a la presentada pels beneficiaris per comprovar
la coincidència del projecte efectivament desenvolupat amb el previst en la documentació
adjunta a la sol·licitud
13. Règim jurídic
La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les presents bases.
Pels aspectes que no es determinin expressament en les presents bases, regirà el que disposa
la Llei 38/2003, General de Subvencions, el seu Reglament i les Bases Generals de
Subvencions.
En el transcurs de la votació no es visualitza la imatge del regidor Quique Moreno, grup
municipal Junts, per tant la votació es contempla com una abstenció.
El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, explica que el regidor té problemes amb la
connexió però en principi volien votar els 3 membres del grup favorablement.
La Secretària explica que el vot és unipersonal en aquest i la imatge no és visible i per tant
abandona la sala i s’interpreta com una abstenció.
En aquest punt no es produeix debat.

Intervenció del Sr. Alcalde i votació sobre el punt nº 2 de l'ordre del dia.

3.

Intervenció.Expedient 8072/2020. Aprovar, si escau, la proposta de
l’expedient de modificació de crèdits número 9/2020, concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de
crèdits.

Identificació de l’expedient:

Núm. Expedient:
Tràmit:

Modificació de crèdits núm. 9/2020 per concessió de
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits finançats
amb baixes i/o anul·lacions
8072/2020-Serveis Econòmics/intervenció
Proposta a la Comissió Informativa

Fets
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no
es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo l’expedient modificació de crèdits.
2. S’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits número 9/2020
amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides.
3. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 9/2020, que ha de ser finançat
amb anul·lacions o baixes d’altres partides del pressupost vigent no compromeses amb
destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre de
sota.
4. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades.
5. Vistos els informes de l’interventor de legalitat i compliment de regles fiscals.
6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que
ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.
7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Interna, Govern Obert i Hisenda de
data 25 de setembre de 2020.

Fonaments de dret

1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la
seva Aplicació a les Entitats Locals.
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
6.

L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.

7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures
per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
El Ple de l'Ajuntament amb 12 vots a favor, grups municipals: PSC; IMM; ERC-MÉS, C'S) , 3 abstencions
(grup municipal: Junts (Quique Moreno) i AMM-VX+) I 2 Vots en contra (grup municipal;Junts
(Francisco Chamizo i Amèlia Bargalló), acorda:

1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 9/2020 extraordinaris i suplements
finançat amb baixes i/o anul·lacions d’altres aplicacions pressupostàries, per a la realització de
la despesa proposada conforme al detall següent:
Classe de modificació que ha de ser realitzada:
SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

ANY

SUPLEMENTS DE CRÈDITS
ORG. PROG. ECON. Descripció

2020

120

92000

22000

2020

120

92000

22400

2020

120

92000

22604

2020

120

92000

22706

2020

120

92000

22104

2020

120

92000

22603

Augments

Definitius

ADM
G.
MATERIAL
20.000,00
D'OFICINA NO INVENTARIABLE

500,00

20.500,00

ADM.G.S.GENERALS
D'ASSEGURANCES

63.000,00

3.550,00

66.550,00

17.000,00

7.000,00

24.000,00

66.423,19

5.796,69

72.219,88

0,00

15.000,00

15.000,00

12.000,00

2.000,00

14.000,00

PRIMES

ADM.G.S.GENERALS JURÍDICS I
CONTENCIOS
ADM G ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS
ADM GENERAL. VESTUARI EPIS
COVID-19
º

Inicials

2020

120

92000

46600

2020

160

15100

22706

2020

150

31100

46500

2020

200

92002

62600

ADM GEBERAL ENS
QUE
17.000,00
AGRUPEN ALTRES MUNICIPIS
URBANISME,
ESTUDIS
I
TREBALLS TÈCNICS
SALUB. PÚBLICA ACOLLIDA
ANIMALS CONVEN
NOVES
TECNOLOGIES
,
ADQUISIÓ
D'EQUIPS
INFORMÀTICS
TOTAL SUPLEMENTS

219,64

17.219,64

90.000,00

50.000,00

140.000,00

17.000,00

43.000,00

60.000,00

50.000,00

12.000,00

62.000,00

332.423,19 138.566,33

491.489,52

Inicials

Augments

Definitius

2.400,00

2.400,00

1.536,67

1.536,67

1.497,00

1.497,00

ADM.G.S.GENERALS MOBILIARI
0,00
D'OFICINA DESBROSSADORA

333,00

333,00

TOTAL CR. EXTRAORDINARIS

5.766,67

5.433,67

CRÈDITS EXTRAOR.
ANY

ORG. PROG. ECON. Descripció

2020

111

16100

46710

2020

111

16100

87100

2020

140

23100

78001

2020

120

92000

62505

SERVEIS
D'AIGUES,
A
0,00
CONSORCIS, CONCIAC QUOTA
SERVEIS
D'AIGUES,
APORTACIÓ
DE
FONS 0,00
PATRIMONIAL CONCIAC
SERVEIS
SOCIALS
TRANF
CAPITAL ALTRES ENTITATS 0,00
SENSE ÀNIM DE LUCRE

0,00

TOTAL EXP.

144.333,00

Recurs financer.
a) Baixes o anul·lacions
Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits:

ANY ORG. PROG. ECON. Descripció
2020 100

92000

16000

2020 100

49120

16000

2020 100

13000

16000

Cr definitius
Disminucions Definitius
abans exp

ADM.G.S.GENERALS
131.740,96
SEGURETAT SOCIALS
ADM
ELECTRÒNICA.SEGUR.
12.512,78
SOCIAL
ADM.GRAL.SEGUR.
I
PROTEC.
CIVIL
SEG. 12.751,57
SOCI

6.049,46

125.691,50

5.397,71

7.115,07

4.436,18

8.315,39

2020 100

13200

16000

2020 100

17000

16000

2020 100

92500

16000

2020 100

15000

16000

2020 111

33000

21200

2020 111

16101

44904

2020 132

33808

22609

2020 132

33825

22609

2020 140

33705

22105

2020 170

17206

21005

2020 201

93100

22706

2020 220

17201

21002

2020 220

17203

22706

2020 220

17204

21000

2020 220

17205

22602

EGUR. I ORDRE PÚBLIC.
SEGUR. SOCIAL
ADM.GRAL.MEDI
AMB.
SEGURETAT SOCIALS
AT.CIUTADANS
OMAC
SEG. SOCIAL
ADM.G.URB. SEGURETAT
SOCIAL
ADM GENERAL CULTURA
EFICIENCIA ENERGET
S.
AIGÜES.
TRASNSFERENCIES
A
ENTITAT PÚBL
FESTES.ST
MIQUEL
ACTIVITATS CULTURALS
FESTES.SANT
JAUME
ACTIVITATS CULTURALS
CASAL
AVIS.
SUBMINITRAMENTS
PRODUCTES
PLATGES REPARACIÓ I
MANT. INFRAESTR
POLÍTICA ECO I FISCAL.
ESTUDIS
M.AMBIENT.CONTROL
INCENDIS REP. I MANT
M. AMBIENT. VIGILANCIA
RURAL . ESTUDI
A.
ACTUACIONS
M.AMBIENT
INSFRAESTRUCTU
FESTA
DE
L'ARBRE,
ACTUACIONS
CULTURALS
TOTAL

379.851,28

25.195,39

354.655,89

13.631,92

3.009,11

10.622,81

52.155,74

1.352,96

50.802,78

156.596,42

5.042,44

151.553,98

20.641,82

14.286,60

6.355,22

46.762,20

3.936,67

42.825,53

5.500,00

5.500,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

14.000,00

8.000,00

6.000,00

21.800,00

13.110,95

8.689,05

99.500,00

10.289,95

89.210,05

2.500,00

2.500,00

0,00

40.000,00

13.000,01

26.999,99

20.000,00

6.725,57

13.274,43

1.500,00

1.500,00

0,00

1.046.444,69

144.333,00

902.111,69

Per tant, a nivell de resum,

Altes

Augments

IMPORT

Cap II

DESPESES CORRENTS-DE BÈNS I SERVEIS

83.846,69

CAP IV

DESPESES CORRENTS-TRANSFERENCIES CORRENTS

45.619,64

Cap VI

DESPESES D'INVERSIONS

12.333,00

Cap VII

DESPESES CAPITAL- TRANSF I SUBV DE CAPITAL

1.497,00

Cap VIII

ACTIUS FINANCERS

1.536,67

TOTAL AUGMENTS

144.833,00

Baixes

Recursos financers emprats:

IMPORT

Cap I

DESPESES DE PERSONAL

50.483,25

Cap II

DESPESES CORRENTS-DE BÈNS I SERVEIS

89.913,08

CAP IV

DESPESES CORRENTS-TRANSFERENCIES CORRENTS

3.936,67

TOTAL FINANÇAMENT

144.333,00

3. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han
indicat.
En el transcurs del debat i durant la votació no es visualitza la imatge del regidor Quique
Moreno, grup municipal Junts, per tant la votació es contempla com una abstenció.
En aquest punt es produeix debat.
El senyor Alcalde dona la paraula al regidor Enrique López.
El regidor Enrique López, grup municipal PSC, explica que es tracta d’una modificació de crèdit
de 144.000 euros, les partides que s’incrementen son les d’administració general, material
d’oficina no inventariable, primes d’assegurances, administració general contenciosos, estudis i
treballs tècnics, adquisició d’EPIS, publicació diaris, ens que agrupen altres municipis,
urbanisme, estudis i treballs tècnics i salut pública (conveni animals) i adquisició d’equips
informàtics i les baixes estan exposades a la proposta.
El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, pregunta en el tema d’urbanisme a
quins estudis està previst. Ha que afectarà la disminució de 14000 euros a la energia
energètica. Quina raó hi ha per la disminució de la partida per les platges.
El regidor Enrique López, grup municipal PSC, respon a les preguntes efectuades a la
Comissió Informativa i les efectuades pel grup municipal ERC-Més. Respon que els diners de
l’estudi és per l’entorn de l’espai pel centre cultural de Mont-roig i pels estudis i treballs de l’Av.
Barcelona.
El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, respon a la pregunta de la disminució de la
partida de la vigilància rural, és una baixa del servei per part de l’empresa licitadora. Es cos
anual del conveni del Consell Comarcal encara no te totes les dades però avança que el cost
ha suposat l’any 2019 és de 40.500 euros, l’any 2018 no tenen totes les dades i l’any 2017 van
de de 16.000 euros. S’està estudiant la disminució d’aquest import.

El regidor Ferran Pellicer, grup municipal AMM-VX+, pregunta si a part del conveni s’ha de
pagar factures.

El regidor Angel Redondo, grup municipal PSC, explica que la quantitat és el cost de l’any 2019
de l’empresa amb el conveni amb el Consell Comarcal de la recollida d’animals. El conveni
funciona per servei no hi ha una partida fixe però s’ha de canviar.
El regidor Vicente Pérez, grup municipal IMM, explica que la donada de menjar al carrer dels
animals genera que n’hi hagi molts més animals al terme. Això s’ha de regular i controlar.
La regidora Cristina Llorens, grup municipal PSC, respon que era una despesa que s’havia
previst per estudis de transició energètica i la regidoria ja tenia l’estudi per aquest any i en
principi no ha de suposar res per a la regidoria. I ho tenen tot contractat.
La regidora Yolanda Pérez, grup municipal PSC, respon al tema de les platges que la partida
estava destinada a l’arranjament de desperfectes pel temporal Glòria però s’inclourà al
pressupost de 2021.
El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, demanen que als expedients de la
comissió informativa ja quedi reflexat a les partides que va cada punt. Així mateix, no veuen la
urgència d’aquesta modificació de crèdit i no poder esperar al Ple ordinari. Hi votaran en contra
d’aquesta modificació.
El senyor Alcalde explica que normalment no passa que no es tingui la informació a la Comissió
Informativa, a ser puntual perquè va haver d’excusa la seva assistència i no va poder explicar-li
en detall al regidor López. Respecte a la urgència estan dins de la legalitat.
El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, explica que no els hi agrada les urgències
ni les modificacions de crèdit. Si és pel tema de la COVID creu recordar que al juny van aprovar
una modificació de 4.000.000 milions d’euros pel pla de reconstrucció, aquestes despeses es
podien haver previst al juliol. Creu que és podrien haver estalviat les comissions informatives i
ple extraordinaril
El senyor Alcalde explica que les modificacions de crèdit estan totalment regulades i s’ha d’anar
adaptant a la situació.
El regidor Enrique López, grup municipal PSC, explica que en aquesta modificació també hi ha
l’adquisició d’EPIS i compra d’ordinadors que son una prioritat i quan es planteja una
modificació de crèdit es planteja per les necessitats més urgents i després s’afegeixen per
altres necessitats.

El senyor Alcalde respons que en aquell moment no ho van considerar oportú i ara és
necessiten. Es fa ràpidament i per donar una resposta urgentment. Poden celebrar ple
extraordinari i donar al regidors més oportunitats d’intervenir i opinar.
El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, agraeix la convocatòria dels plens ja
que consideren que és la màxima expressió de la democràcia municipal i per això la llei
contempla que el regidors de l’oposició ho puguin sol.licitar. Pregunta si el mes de juliol es va
aprovar una modificació de crèdit de 4.000.000 milions d’euros, creo que no que el que es va
aprovar és el Pla de xoc.
El regidor Francisco Chamizo, grup municipal Junts, diu que es va dotar de diners al Pla de
xoc.
El regidor Manel Vilajosana, grup municipal ERC-MÉS, manifesta que li hagués agradat que el
Ple d’avui s’hagués fet demà.
La regidora Amèlia Bargalló, grup municipal Junts, ha mirat la convocatòria del ple de juliol i hi
ha una modificació de crèdit.
El senyor Alcalde, explica que aquesta modificació de crèdit és el número 9, per tant, es va fent
una al mes, més o menys.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Debat i votació del punt nº 3 de l'ordre del dia

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde
1 d’octubre de 2020

Aránzazu Sorlí Pons
Secretària

