ACTA DE LA SESSIÓ
-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2015/7 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2015/7)
Ordinari
5 de novembre de 2015
11 de novembre de 2015
13:00 h. 14:45 h.
Sala de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde

president PSC-CP

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Juan Gallardo Algueró, regidor IMM
Vicente Pérez Mula, regidor IMM
Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+
Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+
Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU
Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU
José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU
Imma Margalef Ciurana, regidor CIU
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
Marta Gomez Sanz, serveis econòmics
-hi:
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP

Sr. Alcalde: Bé, bon dia. Donaríem inici al Ple Ordinari.
1.
Sr. Alcalde: Aprovació si s'escau dels esborranys de l'acta de la darrera sessió del 14 d'octubre
del 2015. Si no hi ha res la donaríem per aprovada.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció

da per unanimitat.

2.
El punt dos seria donar compte dels decrets d'Alcaldia, del 768 al 864.
Sr. Chamizo: Sí. Bon dia a tothom. Jo volia fer una pregunta en referència a un decret del qual
he anat a mirar avui l'expedient. El Decret 842, que és la contractació d'un professional que fa
un informe jurídic sobre un estudi en matèria de funció pública. He anat a l'expedient del
Decret i no... lògicament hi ha la contractació d'aquest senyor, però no hi ha res que digui per
què se'l contracta. No sabem a quina funció pública es refereix o per què se l'ha contractat. Si
de cas ens en el proper ple em fan cinc cèntims. Només he trobat el Decret signat per vostè i ja
està.
Sr. Alcalde: D'acord, doncs al proper Ple li donem totes les explicacions i mirarem que
l'expedient estigui ben complert. Algú més? No.

3. Donar compte dels Decrets de Regidors delegats del número 329 al 378 de 2015

El punt tres seria donar compte dels decrets de regidors, del 329 al 378.

resten transcrit íntegrament en el Llibre de resolucions de
4. 2015/2141 Modificar, si s'escau, l'acord de determinació de les dedicacions parcials.

El punt quatre, modificar si s'escau l'acord de determinació de les dedicacions parcials, i li
demanaria al Sr. Secretari una breu explicació perquè és un tema força tècnic.
Sr. Secretari: Sí. A l'acord que es va adoptar al Ple de cartipàs a partir del 13 de juny, va ser el
19, es van establir les dedicacions parcials per hores, per nombre d'hores de dedicació. I això
contravé una disposició addicional norantena de la Llei 22/2013 de la Pressupostos Generals
per l'Estat pel 2014. Llavors Governació ens va demanar que ho adaptéssim a un percentatge.
No requereix un nombre d'hores sinó que requereix un percentatge. Llavors el que s'ha fet és
una regla de tres i un arrodoniment d'aquest nombre d'hores a un percentatge de jornada, que
és el que surt a la proposta de resolució. L'import no varia.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Secretari. Alguna pregunta o algun comentari?
Sr. Chamizo: Sí. Bé, nosaltres ja vam votar en contra de les dedicacions d'hores i de sou el
passat Ple de 19 de juny. Ja vam dir a aquell Ple que per nosaltres eren dedicacions exclusives
encobertes, per tant avui també votarem en contra d'aquest percentatge de la dedicació. Jo
tinc una pregunta per vostè, Sr. Alcalde, perquè em sembla que aquell dia va fer referència a
què farien una agenda de regidors per saber en tot moment el nombre d'hores que faria cada
regidor, on es trobaria, i així fer més transparent vers el ciutadà aquest tema i que sàpiga en
qualsevol moment com i on adreçar-se directament a aquest regidor a través de l'Ajuntament.
Si té això present.
Sr. Alcalde: Gràcies. El tema de l'agenda s'està treballant amb tot el projecte de l'administració
electrònica i de la Llei de transparència, i dins d'aquest projecte es contempla la possibilitat que
cada regidor tingui dins del seu perfil, això s'ha d'acabar de parlar, una mica d'allò que li vaig
comentar per ser més propers al ciutadà, perquè vegin més el que fem, i això continua estant
damunt de la taula i s'hi està treballant. Ha parlat vostè abans de dedicacions exclusives
encobertes. Aquí no s'amaga res. La llei ens permet tindre dedicacions exclusives o dedicacions
parcials, diferenciar d'aquesta manera, o tindre retribucions per assistències als òrgans
col·legiats. Aquí no hi ha res encobert. Hi ha unes dedicacions que no són exclusives perquè
són parcials, i aquí abans estava en hores i ara s'adapta en un percentatge, però aquí no estem
encobrint res, perquè si estiguéssim encobrint alguna cosa ja des de Governació i fins i tot des

un percentat
uns paràmetres que també vénen donats per uns límits de sous que marca l'Estat.
Sr. Chamizo: Bé, seguim pensant que amb dedicacions del 90 % i del 85 % [en off,
Inintel·ligible].
Sr. Alcalde: No, amb això sí que té raó. Té tota la raó. Sí. Són regidors que tenen una parcial i la
dediquen molt més de les hores que està posat, això sí que és veritat. O sigui, no és realment
parcial. Si es refereix a això realment aquests regidors haurien de tindre una dedicació
exclusiva. El que passa és que es va pensar d'aquesta manera, i els regidors fan moltes més
hores i dediquen un percentatge de temps molt superior al que està estipulat aquí. Algun
comentari més? No, ja, ell ha dit una cosa i jo li dic que sí, que és veritat. Em penso que m'està
dient que haurien de ser exclusives, oi?
Sr. Chamizo: A veure, és que nosaltres amb un 90 % de percentatge de feina pensem que
haurien de ser exclusives perquè escolta, per un 10 % més, que són deu o dotze hores, les
podríem fer exclusives perfectament amb els mateixos sous.

Sr. Alcalde: Però aleshores l'única cosa que faríem és canviar el concepte. En comptes de
parcial dir-li exclusives i que cobressin el mateix sou, és això el que m'està dient. Val. Si és un
tema de la paraula exclusiva o parcial, escolti, nosaltres entenem que és una parcial i ja està. Si
això el preocupa penso que no ho canviarem això, perquè entenem que ho estem fent
correctament. Passaríem a la votació. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. Queda aprovat.

Exp. núm.:
Tràmit:

Determinació de les dedicacions exclusives, parcials i
indemnitzacions per assistències.
Serveis Interns/Secretaria General/ cartipàs 2015-2019/
Ordinari

Fets
1.

El passat 24 de maig de 20151 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 13 de juny.

2.

Per acord de data 19 de juny de 2015 es va establir el règim de dedicació dels membres
ó així com de la retribució que comporta.

3.
percentatges de participació de les dedicacions parcials.

4.
noviembre de 2015.
Fonaments de dret
1.
2.

Article 166 del Decret
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3.

Disposició addicional norantena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos

El Ple de l
-CP; AFIC) i 6 vots en contra (grups municipals: CIU i ERC) acorda:
1.
dedicació parcial, de la forma següent:

col·legiats municipals.

Ferran Pellicer Roca, amb una retribu
col·legiats municipals.

dedicació parcia
òrgans col·legiats municipals.
2.
Tarragona i fixar3.

Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

5. 2015/2142 Aprovació inicial, si s'escau, de l'Ordenança reguladora de l'administració
electrònica de Mont-roig del Camp.
Sr. Alcalde: El punt cinc seria l'aprovació inicial si s'escau de l'ordenança reguladora de
l'administració electrònica de Mont-roig. Aquí s'està posant en marxa tot el tema de
l'administració electrònica i lligat a això s'ha de regular amb una ordenança, una ordenança
tipus que està aplicada a pràcticament totes les administracions i el que faríem és aprovar
aquesta ordenança per tal de regular els tràmits online, les notificacions electròniques, factures
electròniques, tauler d'edictes, etc., tot això que comporta el fet de tindre una administració
electrònica. Si hi ha alguna pregunta o aclariment. Passaríem doncs a la votació. Vots en contra.
Abstencions. I vots a favor. Quedaria doncs aprovat per unanimitat.

Ordenança reguladora de
Expedient número:
Tràmit:

Serveis Interns/Secretaria General/Transparència/
yll/2015/02
Proposta

Fets
1.
administracions públiques, i especialment a les administracions locals com administracions
jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació
administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de
transparència i millor servei a la ciutadania.
2.
pretén garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a millorar la seva actuació
administrativa i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les
exercici dels seus drets i deures.

3.

econòmica; i la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
fan necessària una ordenança que garanteixi un ús efectiu de les eines electròniques.
4.
electrònica, de titularitat municipal.
5.
4 de novembre de 2015.
Fonaments de dret
1.
administratiu comú, que regula l'impuls de les TIC en el desenvolupament de l'activitat de
les administracions públiques, i en l'exercici de les seves competències.
2.
sobre la incorporació dels mitjans electrònics al procediment administratiu.
3.
l'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació, i la
obligació dels ens locals a impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la
informació i la comunicació.
4.
públics, reguladora del dret dels ciutadans i les ciutadanes a comunicar-se amb les
administracions públiques per mitjans electrònics i l'obligació d'aquestes de dotar-se dels
mitjans i dels sistemes que permetin l'exercici d'aquest dret.
5.

sector públic de Catalunya,
com de la difusió de la informació.

6.

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

7.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

1.
2.

inistració electrònica de Mont-roig del
Camp.
Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de

3.

lica, en el cas que no es presentin

expressa. En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions presentades
competent. Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de

ORDENANÇA REGULADOR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte

CAPÍTOL SEGON. DRETS I DEURES
Article 4. Drets dels ciutadan
Article 5. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de les relacions administratives
realitzades a través de mitjans electrònics

CAPÍTOL TERCER. PRINCIPIS GENERALS
Article 6. Principis rectors de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració municipal

administratiu
Article 9. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació interadministrativa en

PART DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES

administrativa electrònica

CAPÍTOL CINQUÈ. SEU ELECTRÒNICA I DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA PER
MITJANS ELECTRÒNICS
Article 12. Seu electrònica
Article 13. Titularitat i Responsabilitat
Article 14. Contingut de la Seu electrònica
Article 15. Disponibilitat, qualitat i seguretat de la Seu electrònica

CAPÍTOL SISÈ. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC
Article 17. Procediments tramitats per via electrònica
Article 18. Identificació i autenticació dels òrgans administratius
Article 19. Iniciació
Article 20. Exigència i acreditació de representació
Article 21. Tramitació per via electrònica dels procediments
Article 22. Presentació de documents i declaració responsable
Article 23. Transmissió de dades i documents electrònics entre administracions
Article 24. Expedient electrònic
Article 25. Acabament

CAPÍTOL SETÈ. REGISTRE ELECTRÒNIC
Article 26. Registre electrònic

CAPÍTOL VUITÈ. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Article 27. Elecció del mitjà de notificació
Article 28. Modificació del mitjà de notificació
Article 29. Requisits per rebre notificacions i acreditació de la identitat
Article 30. Efectes de la notificació

CAPÍTOL NOVÈ. ARXIU I ACCÉS ALS DOCUMENTS ELECTRÒNICS
Article 33. Arxiu electrònic de documents
Article 34. Preservació i accés als registres i arxius administratius electrònics
Article 35. Procediment de coordinació i supervisió dels tràmits i procediments accessibles per via
electrònica
Article 36. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica

CAPÍTOL DESÈ. FACTURA ELECTRÔNICA
Article 37. Factura electrònica

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONS FINALS

CARÀCTER OBLIGATÒRI LA COMUNICACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS

ANNEX II. TRÀMITS I GESTIONS MUNICIPALS DISPONIBLES ACTUALMENT A TRAVÉS DEL
-ROIG DEL CAMP

ANNEX

III.

TRÀMITS

MUNICIPALS

AMB

ALTRES

ADMINISTRACIONS,

EMPRESES

I

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les dues darreres dècades
procés que ha comportat la liberalització del sector de les telecomunicacions tant pel que fa a les xarxes
com als serveis de comunicacions electròniques han suposat que àmplies capes de la població gaudeixin
dels esmentats serveis que conformen uns nous paradigmes de relació entre la ciutadania, les empreses i
les administracions. En aquest sentit, el paper dels poders públics es cabdal en la promoció del
desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, garantint els drets de la ciutadania i la

cohesió social.

II

posicionar a les administracions públiques - i especialment a les administracions locals com
administracions més properes a la ciutadania ncia en l'actuació
administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de transparència i millor
servei a la ciutadania.
ques
per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la
exercici dels seus drets i deures.

III
-lo, d'una banda, en el mandat que imposa a
les administracions l'article 103.1 de la Constitució, que vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats
administratives als principis de servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els principis definits
a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i, en l'àmbit local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i
participació.
ament

D'una banda, l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans i les
ciutadanes als serveis públics, implica un canvi qualitatiu en el mandat que ja contenia l'avui parcialment
derogat article 45 de la Llei 30/1992, per a l'impuls de la utilització de les TIC en el desenvolupament de
l'activitat de les administracions públiques, i en l'exercici de les seves competències. La nova Llei s'articula
fonamentalment entorn de dos eixos: el dret dels ciutadans i les ciutadanes a comunicar-se amb les
administracions públiques per mitjans electrònics i l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i dels
sistemes que permetin l'exercici d'aquest dret.
la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de mesures per a
la modernització del govern local, que estableix que les entitats locals estaran obligades a "impulsar la
utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la
comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits
administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes".
En tercer lloc, des d'un punt de vista formal, aquesta norma s'adopta sobre la base de la potestat
d'autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 4 de la Llei reguladora de les bases del
règim local, i 8 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i de regular les mesures de simplificació
administrativ

En quart lloc, cal fer esment a la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya relativa a l

ocal regulat a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
coordinació i cooperació interadministrativa així com de la difusió de la informació regulats a la Llei

IV
L'Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el
coneixement en les relacions jurídic administratives entre els ciutadans i les ciutadanes i el conjunt de
l'Administració municipal, incloent-hi la consulta de la informació administrativa, la de les dades en poder
de l'Administració municipal i la realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. D'aquesta
manera, s'assumeix un compromís de promoció de l'ús d'aquestes tecnologies i de progressiva adequació
seran accessibles per via electrònica, d'acord amb criteris d'eficàcia, economia i eficiència.

el règim transitori

En aquest sentit, es dóna entitat jurídica al Catàleg de tràmits i procediments accessibles per mitjans
electrònics, que es difondrà a través de la seu electrònica. A tal efecte,
annexes, el segon dels quals referit als tràmits i gestions que estan disponibles electrònicament al web
municipal i el tercer, es refereix als tràmits municipals que actualment poden realitzaradministracions púb
Finalment, les disposicions finals autoritzen a dictar les disposicions necessàries per el desenvolupament
iva municipal.

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1.
municipal de Mont-roig del Camp, per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis de
103 de la Constitució i de la legislació general administrativa (en endavant, Administració electrònica).
2.

questa Ordenança té per objecte:
a.

b.

c.

Garantir els drets i acomplir els deures que han de regir les relacions per mitjans

3.

També és objec
tràmits i dels procediments administratius municipals a la tramitació per via electrònica.

1.

es entitats indicades a continuació i, que a tots els efectes,
denominarem conjuntament com a Administració municipal:
a. Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions integrants i que
-roig del Camp i organismes dependents del mateix.

2.

Aquesta Ordenança serà així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes, entenent com a tals les
persones físiques i jurídiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb
.

1.
duguin a terme per mitjans electrònics, i concretament a les següents:
a. Les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes que tinguin caràcter juridicoadministratiu.
b. La consulta per part dels ciutadans i les ciutadanes de la informació pública administrativa i de

c. La realització dels tràmits i procediments administratius accessibles per via electrònica, de
conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança.
d.
seves potestats.
2.

Els principis generals continguts en aquesta Ordenança són aplicables a les comunicacions dels
la formulació de
suggeriments, la realització de preguntes als òrgans municipals i les peticions i altres formes de

CAPÍTOL SEGON. DRETS I DEURES

Article 4. Drets dels ciutadans i les ci
1.
i a les ciutadanes els drets enunciats per la normativa bàsica estatal aplicable a l'accés electrònic dels
ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, i, en especial, els següents:
a.

Dret de relacionarpresentar documents, fer tràmits i procediments i, en general, exercir els drets i les facultats

en els casos en què una norma amb rang de llei estableixi o infereixi la utilització d'un mitjà
no electrònic.
b.
documents a través de formats electrònics.
c.
a normativa aplicable o
-

d.

Dret de gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles, transparents i
comprensibles.

e.

inistrativa, registres i arxius a través de mitjans electrònics.

f.
ciutadanes amb necessitats especials.
g.

electrònica amb independència de les
eines tecnològiques emprades.

h.

Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta dels drets que li
concedeix la normativa de protecció de dades.

i.

Dret a la privacitat i seguretat de les s
ciutadana.

j.
documents elec
2.

Article 5. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de les relacions administratives
realitzades a través de mitjans electrònics
1.
on funcionament i gestió de la informació,

a.

istració electrònica de bona fe i
evitant-

b.
informació veraç, completa i acurada, adequada a les finalitats per a les quals se sol·licita.
c.

icar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics amb

d.

Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les
relacions administratives p

e.

Deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta dels drets en
matèria de protecció de dades.

2.

CAPÍTOL TERCER. PRINCIPIS GENERALS

Article 6. Principis rectors de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració municipal
L'Administració municipal, en el marc de la utilització de mitjans electrònics en l'activitat administrativa, se
subjecta als principis enunciats en la normativa bàsica estatal aplicable a l'accés electrònic dels ciutadans i
uesta Ordenança, es concreten en els enunciats
en aquest capítol.

particula

a.

Principi de servei al ciutadà.

procediments administratius per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis
constitucionals de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i a les
Ciutadanes

b.

Principi de simplificació administrativa.

processos, procediments i tràmits administratius, i de millorar el servei a la ciutadania,

c.

conjunt de les seves activitats i, en especial, en les relacions amb els ciutadans i les
ciutadanes.
d.

Principi de neutralitat tecnològica.
tuacions regulades en aquesta
Ordenança, amb independència dels instruments tecnològics utilitzats, de manera que
que determinin la utilització dels mitjans tecnològics que, a cada moment, siguin més

e.
rabilitat i vetllarà,
tot respectant criteris de seguretat, adequació tècnica i economia de mitjans, perquè els
administracions.
f.

Principi de confidencialitat, seguretat i protecció de dades

de la confidencialitat i seguretat de les dades dels ciutadans i les ciutadanes, de conformitat
amb els termes definits a la normativa sobre protecció de dades i a les altres normes

g.

Principi de transparència.

informació que consti als seus arxius i de les actuacions administratives, de conformitat amb

h.

Principi de participació.
ercici dels drets de
iniciativa ciutadana, les consultes i la presentació de queixes, reclamacions i suggeriments.

trònic dels ciutadans i les ciutadanes al procediment
administratiu

pels principis generals següents:
a.

Principi de no-

s de mitjans electrònics.

b.

Principi de traçabilitat dels procediments i documents administratius.

procediments adequats i comprensibles de traçabilitat, que permetin als ciutadans i les
ciutadanes conèixer en tot moment, i a través de mitjans electrònics, les informacions

c.
En els termes previstos en aquesta Ordenança i les seves normes de desplegament, un
procediment iniciat per un mitjà es podrà continuar per un altre de diferent, sempre que
procediments accessibles per via electrònica es podran dur a terme pels canals i mitjans
el

d.

Principi de proporcionalitat.
L'Administració municipal garantirà que només s'exigiran les garanties i mesures de
seguretat adequades a la naturalesa i circumstàncies dels diferents tràmits i actuacions.

Article 9. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació interadministrativa en

pels principis generals següents:
a.

Principi de cooperació i de col·laboració interadministratives.

berta de Catalunya i la
resta de les administracions públiques de tots aquells convenis i acords que calgui per tal de fer
els que tinguin per objecte la f
intercanviar i compartir informació, dades, processos i aplicacions.
b.
tracions públiques a les
dades de què disposi dels interessats i que estiguin en suport electrònic, tot especificant-ne les
condicions, els protocols i els criteris funcionals o tècnics necessaris per accedir a les dades
esmentades amb les màximes garanties de seguretat i integritat i limitant estrictament a les que

norma amb rang legal així ho prevegi.

PART DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES

Article 10. Instruments per a la identificació, autenticació i signatura electrònica dels ciutadans i les

1.

Per relacionarhi relacionen per
mitjans electrònics poden utilitzar:
a. Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals reconeguts que siguin admesos
titat.
b. Sistemes de signatura electrònica no criptogràfics habilitats per a cada actuació, gestió o
coneguda per ambdues parts, claus de

2.
ió que garanteixin les mesures de
seguretat adequades a la naturalesa i a les circumstàncies dels tràmits i de les actuacions que els
municipal admetrà la
criptogràfica que permetin la realització de tràmits electrònics de nivell baix i mitjà, en els termes
garantir la identificació dels
ciutadans. A tal efecte aplicarà els criteris següents:

normativa de procediment administratiu general.


El nivell de seguretat jurídi



La proporcionalitat entre el requisit imposat i la transcendència que pugui tenir el tràmit en



itat per a la realització del tràmit.



3.

L'Administració municipal publicarà a la seu electrònica la relació de sistemes de signatura electrònica
admesos en les seves relacions amb els ciutadans i les ciutadanes, així com els sistemes de signatura
electrònica no criptogràfics que es puguin utilitzar en cada cas.

4.
produirà de ma

5.
de supeditar

ps i vinculada als
tràmits, a les gestions i a les actuacions electròniques de nivell baix i mitjà que
Nacional de Seguretat, i que siguin adequats en cada cas per garantir la identificació dels
ciutadans.



Les dades personals subministrades pels ciutadans que siguin utilitzades en la configuració
protecció de dades de caràcter personal.



La utilització per part del ciutadà dels mateixos comporta el consentiment del ciutadà per
utilitzar-



ialitat,
ciutadans als serveis públics i a la seva normativa de desenvolupament.



ció de
documents electrònics, la integritat i conservació dels mateixos es garanteix mitjançant la
justificant de recepció que genera el sistema en realitzar una presentació o lliurament



6.

Per reforçar la seguretat, si el ciutadà ha aportat credencials per a la comunicació electrònica
aran avisos de la

En el supòsit que els ciutadans i les ciutadanes no disposin dels instruments per a la signatura
electrònics, aquesta podrà ferprèviament habilitat, a través de l'ús del sistema de signatura electrònica de què estigui dotat.

Per a l'eficàcia d
discrepància o litigi.
7.

t un registre dels funcionaris al servei de
ciutadans i les ciutadanes regulada en aquest article.

iutadans i les ciutadanes a la informació
administrativa electrònica
1.
següent:
a.
b.

al.
Consultes de disposicions generals i informació normativa.

c.
d.
e.
f.

-roig del Camp.
Expedients sotmesos a informació pública.
i/o legalment establerta.

2.
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es garanteix
als ciutadans i les ciutadanes la consulta lliure dels documents electrònics que estiguin arxivats per
caràcter personal, que facin referència a procediments finalitzats en la data de la consulta.

identitat de la persona sol·licitant i de la informació sol·licitada, caldrà que els ciutadans i les

ciutadanes acreditin la seva iden

3.
règim jurídic de les administracions públiques i del
documents nominatius, als documents que continguin dades relatives a la intimitat de les persones,
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, queda reservat a les persones que acreditin les condicions que la llei preveu en
cada cas. Més concretament, i per tal de garantir que aquest dret de consulta és exercit pels
ciutadans i les ciutadanes que es troben legalment habilitats per fer-ho, els serveis municipals exigiran

CAPÍTOL CINQUÈ. SEU ELECTRÒNICA I DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA PER
MITJANS ELECTRÒNICS

Article 12. Seu electrònica
1.

La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i
ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Administració municipal en

2.
https://www.seu.cat/mont-roig
La identificació i securització es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica o un certificat de
dispositiu segur, que es podrà verificar de forma directa i gratuïta a la seu electrònica.

3.

A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques i certificats dels serveis i
continguts que, malgrat no estar ubicats en el mateix domini, formen part de la seu electrònica.

municipal que han de residenciar-se nec
serveis i, com a vàlids els certificats que els securitzen. Aquest reconeixement es realitza per decret

Article 13. Titularitat i Responsabilitat
1.

-roig del Camp qui assumeix la
responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat

2.

En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de les
quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc Web sense la consideració de seu
d'aquestes.
La gestió tecnològica de la seu electrònica es podrà encarregar a un ens supramunicipal que
adoptarà les mesures necessàries pe

disponibilitat, integritat i seguretat de la seu electrònica responguin a les exigències legals aplicables.

Article 14. Contingut de la seu electrònica
1.

Els continguts publicats en la seu electrònica respondran als criteris de seguretat i interoperabilitat
que es deriven de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2.

stàndards oberts o
electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim les informacions i els serveis següents:
a.

Informació sobre la seu electrònica
Titularitat i òrgans responsables de la gestió.
-

-

-

mateixos.
Relació de sistemes de signatura electrònica admesos en els diferents procediments.
actuació administrativa automatitzada.
Sistema de verificació del certificat de la seu, que estarà accessible de forma lliure i gratuïta.
La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.
Els mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar en cada supòsit en
-se a
-ne els terminis i el sentit
del silenci.
Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis disponibles.
Indicació de la data i hora oficial
Calendari dels dies declarats oficialment inhàbils.

b.
-

-

responsables, les normes bàsiques de la seva organització i funcionament i les seves
modificacions.
Les dades de localització, c
ciutadans i les ciutadanes.
avés de la web

municipal corresponent la informació i recursos que consideri adients.

c.

Serveis tramitació
electrònics.
Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes.
segur de verificació, si escau.
Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.
La bústia de lliurament de factures electròniques
administrativa que

municipal farà pública la informació següent:

-

Les actes de les sessions del Ple.
El pressupost municipal les liquidacions del pressupost, el compte general i les memòries de
gestió.

actes de tramitació que siguin rellevants per a las seva aprovació o alteració.
-

Els procediments de contractació administrativa.
Els procediments i resolucions de concessió de subvencions.
Els processos selectius i de capacitació del personal.
El Catàleg de dades i documents interoperables de Catalunya.
Tota la informació administrativa que per prescripció legal o resolució judicial s'hagi de fer
pública, especificant en tots els casos l'òrgan administratiu autor de l'acte o disposició
publicats.

Article 15. Disponibilitat, qualitat i seguretat de la seu electrònica
1.

Els serveis a la seu electrònica estan operatius 24 hores al
tècniques es prevegi que la seu electrònica o alguns dels seus serveis, pot no estar operativa,
-hi els
mitjans alternatius que estiguin disponibles.

2.

La seguretat de les seus i registres electrònics, així com la de l'accés electrònic dels ciutadans i

La seu electrònica de l'Ajuntament publica el llistat de declaracions de conformitat, i els distintius de
seguretat obtinguts en relació al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat.
3.

La informació i els serveis inclosos en la seu electrònica compliran els principis d'accessibilitat i
usabilitat, establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis
Públics, en els termes dictats per la normativa vigent en aquesta matèria a cada moment.

4.

De conformitat amb la normativa vigent sobre les
amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i
accessible per les persones majors i persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat
que compleixi els requisits de nivell AA de la Norma UNE 139803:2012.

1.
legal o reglamentària, hagin de publicar-

2.
3.
ó
-ne una consulta
efectiva.
4.
generarà de manera automàtica i es signarà amb un certificat de segell electrònic.

5.

dexació
automàtica dels continguts dels anuncis i edictes publicats.

CAPÍTOL SISÈ. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC

Article 17. Procediments tramitats per via electrònica
1.

En relació als tràmits i procediments que es posen a disposició dels ciutadans per mitjans electrònics
es garantirà el canal electrònic per a demanar informació, fer consultes, formular sol·licituds, presentar
pretensions, practicar al·legacions, fer pagaments, oposar-se a les resolucions i actes administratius i,
en general, e

2.
comunicarinteressades siguin:

a.
b.

-se i
rònics, quan les persones

Persones jurídiques.
Col·lectius de persones físiques que per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació
adeq

c.

Persones físiques que hagin utilitzat amb anterioritat, en les seves les seves comunicacions
superiors als requerits en el cas concret.

Article 18. Identificació i autenticació dels òrgans administratius
1.

2.

Les entitats integrades a l'Administració municipal podran utilitzar per a la seva identificació
electrònica i per a l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents:
a.

Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o
un mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica de l'Administració municipal i
l'establiment de comunicacions segures.

b.

Sistemes de signatura electrònica del personal al servei de l'Administració municipal.

c.

Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell electrònic per a
l'actuació administrativa automatitzada.

d.

Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació.

Els actes administratius de
forma automatitzada, sempre que es doni compliment als requisits establerts per als actes

administratius a la normativa administrativa aplicable i en aquesta Ordenança. A aquests efectes, les
l'òrgan o entitat de dret públic corresponent, basat en un certificat electrònic que reuneixi els
requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

3.

La identificació i l'exercici de la competència de les entitats integrades a l'Administració municipal es
farà mitjançant els sistemes de signatura electrònica de què hagi estat proveït el personal al seu
servei, d'acord amb les previsions de la normativa bàsica aplicable.

Article 19. Iniciació
1.

En les condicions establertes en aquesta Ordenança, els procediments administratius només es
podran iniciar a instància de part a través de mitjans electrònics, mitjançant la presentació de
sol·licitud al Registre electrònic regulat en aquesta Ordenança.

2.

Article 20. Exigència i acreditació de representació
1.

Els ciutadans i les ciutadanes podran actuar per mitjà de representants en els procediments i tràmits
que preveuen la legislació general i aquesta Ordenança. En aquests supòsits, la validesa de les
estableixi la legislació general, per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquesta
representació.

2.
podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments alternatius següents:
a.

Mitjançant la presentac

b. Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de

c.

Mitjançant

col·laboració.
d.

e.
podrà, en qualsevol

Article 21. Tramitació per via electrònica dels procediments
1.

per mitjans electrònics dels tràmits administratius hauran de garantir el control dels terminis, la

2.

La persona interessada, amb la identificació prèvia, podrà sol·licitar i obtenir informació almenys
totalitat, d'acord amb les condicions del servei d'accés restringit establert a aquest efecte. La
informació sobre l'estat de tramitació del procediment comprendrà la relació dels actes de tràmit
realitzats, amb indicació del seu contingut, així com la data en què es van dictar.

3.
a les adreces electròniques de contacte que aquesta li hagi indicat.

Article 22. Presentació de documents i declaració responsable
1.

ciutadans a no aportar dades i documents que
municipal hagi signat un conveni de col·laboració, o disponibles al Catàleg de dades i documents
interoperables
cada procediment, i amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.

2.

del compliment dels requisits
de la persona interessada que expressi la concurrència dels requisits esmentats.

3.

La declaració responsable autoritzarà
un
conveni de col·laboració.

Article 23. Transmissió de dades i documents electrònics entre administracions
1.
documents relatives als interessats que estiguin en el seu poder i es trobin en suport electrònic
mitjançant la seva incorporació al Catàleg de dades i documents interoperables de Catalunya.
Aquesta incorporació es realitzarà mitjançant una resolució del titular del fitxer on es descriuran les
dades
cessionaris.
2.

Quan no sigui possible la consulta de les dades a través del Catàleg de dades i documents
liques, els ciutadans i les ciutadanes,
obtinguts telemàticament o bé mitjançant la compulsa electrònica del certificat en paper. En aquests
administratius electrònics, que tindran els mateixos efectes que els expedits en suport paper.

Article 24. Expedient electrònic
1.

nt de documents electrònics corresponents a un procediment

2.

La foliació dels expedients electrònics es durà a terme mitjançant un índex electrònic, firmat per
al actuant, segons que correspongui. Aquest índex garantirà la integritat de
document formi part de diferents expedients electrònics.
Els documents administratius en suport electrònic:
a.

Són vàlidament emesos si tenen incorporat algun dels sistemes admesos de signatura
electrònica.

b.

Han d'incloure una referència temporal.

c.

Poden tenir la consideració de documents originals o de còpia i han d'indicar aquesta
circumstància.

3.
-ne una còpia de conformitat amb les

Article 25. Acabament
1.

2.

nt electrònic haurà de complir els requisits que preveu
del procediment administratiu comú, i anar acompanyat dels sistemes de signatura electrònica
previstos en aquesta Ordenança així com dels mitjans electrònics per a la interposició dels
corresponents recursos.

3.

El trasllat de documents electrònics, incloent-hi els que han de figurar als llibres de resolucions i als
procediment de compulsa previst en aquesta Ordenança.

CAPÍTOL SETÈ. REGISTRE ELECTRÒNIC
Article 26. Registre electrònic
1.
municipal.
2.
3.
responsable de la seva disponibilitat i seguretat.
4.
electrònic. A tal efecte, els usuaris assumeixen la responsabilitat de custòdia dels elements necessaris
així com les conseqüències que puguin derivar-se del seu ús incorrecte o negligent.

5.

Aquest registre admet la presentació de:
a.

Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits

Els models normalitzats respectar
pertanyents a altres administracions, es podran incloure comprovacions automàtiques o, fins
i tot, oferir el formulari complimentat, en tot o en part, amb objecte que el ciutadà verifiqui
la informació i, en el seu cas, la modifiqui i completi.

b.

Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació no relacionada amb els tràmits i procediments a
or, sempre i quan es compleixin els estàndards de format i els
requisits de seguretat aprovats i publicats a la seu electrònica, en els termes previstos a
disposició dels interessats un mecanisme de sol·licitud genèric.

c.

6.

Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a altres administracions públiques amb les quals

En cas de ser necessari es pot aportar documentació complementària que compleixi els estàndards
tura
electrònica avançada del ciutadà.

7.
electrònica de data i hora sincronitzat amb aquella.

el primer dia hàbil següent. Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic els així declarats

8.

El Registre electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada
mitjançant un segell electrònic, de l'escrit, sol·licitud o comunicació presentats, en el que consti la
complementària aportada garantint, mitjançant un resum criptogràfic de cada document, la integritat
i el no repudi de la ma

9.

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s

de mesures correctives de la situació.

CAPÍTOL VUITÈ. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Article 27. Elecció del mitjà de notificació.
1.
les ciutadanes sempre que així ho hagin sol·licitat o consentit, en qualsevol dels procediments

2.

El consentiment de les persones interessades podrà tenir caràcter general per a tots els procediments
o no per via electrònica. La sol·licitud i el consentiment, en tot cas, es podran emetre i recavar per

ctròniques de contacte dels ciutadans.

3.
notificació electrònica, haurà de consignar obligatòriament una adreça de correu electrònic i/o
ll procediment concret. Aquestes dades

4.
i comunicat les dades necessàries per a la pràctica de les
dels
ciutadans.

Article 28. Modificació del mitjà de notificació

1.
corresponents que les notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics. En aquest
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, excepte
quan la notificació electrònica tingui caràcter obligatori. Igualment, durant la tramitació d'un
notificacions successives es practiquin de forma electrònica.

2.

Aquest requeriment no serà efectiu qu

3.

Quan, com a conseqüència de la utilització de diferents mitjans, electrònics o no electrònics, es
practiq
efectes jurídics derivats de la notificació, inclòs l'inici del termini per a la interposició dels recursos
que siguin procedents, a partir de la primera de les notificacions correctament practicada.
-ho en el contingut de la mateixa notificació.

Article 29. Requisits per rebre notificacions i acreditació de la identitat

1.

per a cada procediment, els mitjans
electròniques.

2.

Qualsevol persona interessada que manifesti la seva voluntat de ser notificada per mitjans electrònics
hau
notificació electrònica. Aquest avís és merament informatiu i no té caràcter de notificació. Aquestes

3.
sistemes de signatura elect

electrònica.

4.
arribi a la persona interessada.

Article 30. Efectes de la notificació
1.

La notificació efectuada d'acord amb els criteris establerts en els articles anteriors, s'entendrà
ngut.

2.
al seu contingut per part de la persona interessada, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti
alguna de les circumstàncies anteriors.
3.

La pràctica de la notificació es podrà acreditar, a tots els efectes legals, amb el justificant que genera
el sistema i que recull les evidències electròniques del procés.

4.

Si la persona interessada no accedeix en 10 dies naturals al seu contingut
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
persona interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o

ció determinats per la
legislació bàsica, substitueix la notificació en els supòsits següents:
a.
ades en un procediment siguin

b.

c.
qualsevol tipus. En aquest supòsit, les convocatòries successives es publicaran almenys a la seu
catòria del
procediment.

1.
t al menys dues vegades al domicili fiscal, o al

el destinatari consti com a desconegut al domicili o lloc esmentat.

2.
per compareixença mitjançant anunci que es publicarà, una sola vegada per a cada interessat, al

tribu

3.

relació de notificacions pendents amb
competent de la seva tramitació i el lloc i termini en què el seu destinatari haurà de comparèixer per a
ésser notificat.

En tot cas, la compareixença haurà de produir-se en el termini de 15 dies naturals, comptats des del
els efectes legals el dia següent al del
venciment del termini assenyalat.

4.
successives
actuacions i diligències del dit procediment, i es mantindrà el dret que li assisteix a comparèixer-hi en
qualsevol moment. No obstant, les liquidacions que es dictin en el procediment i els acords
general tributària.

CAPÍTOL NOVÈ. ARXIU I ACCÉS ALS DOCUMENTS ELECTRÒNICS

Article 33. Arxiu electrònic de documents
1.

ts que es produeixin
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i la
reproducció en suport electrònic de documents en suport paper es farà de conformitat amb el
procediment de compulsa previst en aquesta Ordenança. En el supòsit de documents emesos
originàriament en paper, dels quals s'hagin efectuat còpies electròniques, es podrà procedir a la
de conformitat amb la normativa aplicable.

2.
dels seus documents electrònics, sempre que compleixin la integritat, autenticitat, confidencialitat,
qualitat, protecció i conservació dels documents arxivats de conformitat amb la normativa sectorial
aplicable.

Article 34. Preservació i accés als registres i arxius administratius electrònics

de la confidencialitat i privacitat de dades.

Article 35. Procediment de coordinació i supervisió dels tràmits i procediments accessibles per via
electrònica
1.

La verificació sobre el compliment dels tràmits i procediments accessibles per via electrònica
correspon a l'òrgan designat a aquest efecte per l'Alcalde.

2.
elements necessaris per avaluar el compliment dels tràmits i procediments accessibles per via
electrònica establerts en aquesta Ordenança.
Article 36. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica
Els tràmits i procediments accessibles en cada moment per vi

CAPÍTOL DESÈ. FACTURA ELECTRÒNICA

Article 37. Factura electrònica
1.
les factures a ella destinada, en els termes previstos en aquest article.
2.

tuarà o bé a la bústia habilitada a tal efecte a la seu

electrònica o bé a través de qualsevol plataforma de facturació electrònica adherida al servei de
factura electrònica de les administracions públiques catalanes gestionat pel Consorci AOC, en
qualsevol dels formats acceptats per aquest servei.
3.
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector Públic:
a) Societats anònimes;
b) Societats de responsabilitat limitada;
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes
que estableix la normativa tributària;
e) Unions temporals d'empreses;
f) Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons
de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat
hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera

electrònics per a garantir la millor adaptació i gestió del canvi.

Disposició transitòria segona
electrònics regulats en aquesta ordenança tres
mesos desprès de la seva aprovació definitiva, sempre i quan no es faci una resolució modificant la data

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Regulació de nous procediments i tràmits
procediments i tràmits administratius, o modificació dels existents, haurà de preveure la possibilitat de la

Segona. Adaptació a la normativa municipal
-roig del Camp es compromet a adaptar la normativa municipal a les previsions

Tercera. Entrada en vigor

DISPOSICIONS ADDICIONALS

, podran

Segona.
El registre auxiliar telemàtic associat a la Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) habilitat per a
la recepció i tramesa de les sol·licituds, escrits i comunicacions entre aquest ens i la resta

aques
prestació 24x7 dels serveis previstos, en cas de problemes tècnics que puguin afectar al registre general.
CARÀCTER OBLIGATÒRI LA COMUNICACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS:
per mitjà dels seus respectius

-

col·legis professional.
Els notaris
Els registradors de la propietat i mercantils
plecs de clàusules particulars estableixin el contrari, per raó de la dedicació professional dels
mitjans tecnològics.
en general al

personal al servei de la Corporació.

ANNEX II. TRÀMITS I GESTIONS MUNICIPALS DISPONIBLES ACTUALMENT A TRAVÉS DEL
-ROIG DEL CAMP:
-

ANNEX

Instància Genèrica
Queixes, suggeriments i propostes
informació pública

III.

TRÀMITS

MUNICIPALS

AMB

ALTRES

ADMINISTRACIONS,
ÉS RESTRINGIT:

EMPRESES

I

Projecte Via Oberta del consorci AOC: Intercanvi de dades amb altres administracions.
Administració General de l'Estat:
a.
b.
c.
d.
e.

Agència Tributària (AEAT) - Obligacions tributàries segons la llei de contractes, obligacions
tributàries per a subvencions i ajuts i IRPF.
Direcció General de Policia (DGP) - Verificació de les dades d'identitat i consulta de les dades
d'identitat.
Institut Nacional d'Estadística (INE) - Verificació de dades de residència.
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) - Comprovació d'estar al corrent de pagament i
consulta de l'informe de situació de persona física.
Xarxa SARA - Accés als serveis finalistes de la xarxa SARA.

Generalitat de Catalunya:
a.
b.

Departament d'Acció Social i Ciutadania (DASC) - Títol de família nombrosa.
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - Certificat d'inscripció de demandant d'ocupació,
certificat d'últim període d'inscripció i de períodes d'inscripció, certificat de perceptor de
prestacions i certificat de dades personals.

6. 2015/2146 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits
número 10/2015, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats
amb anul·lacions o baixes de crèdits.
Sr. Alcalde: El punt sis és aprovar si s'escau la proposta de l'expedient de modificació de crèdits
n. 10/2015, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb
anul·lacions o baixes de crèdits. I li demanaria al regidor si us plau que ens en faci cinc cèntims.
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde, bon dia. A veure, es tracta de dotar unes partides puntuals per
fer treballs tècnics relacionats amb l'enllumenat públic, amb la millora i homologació dels
dispositius d'enllumenat tècnic, concretament poder passar les inspeccions reglamentàries
mitjançant la contractació de les ECA. També es tractaria de fer una obra de connexió elèctrica
d'un equipament educatiu, en concret l'institut de Miami, i connectar-lo a la xarxa
adequadament a fi i efecte d'establir amb claredat els consums i fer una inversió en reparació i
manteniment de nínxols dels cementiris de Mont-roig del Camp i de Miami atès que la
demanda està ja superant les condicions d'oferta i es recomana des dels serveis tècnics
començar a fer aquestes obres i dotar-nos adequadament davant de futures demandes en
matèria d'aquesta mena de nínxols. Per tant, és un tema que es finança amb baixes de crèdits,
que són partides que no s'estan utilitzant que van des de gestió tributària, administració
general, urbanisme, seguretat social, activitats, interessos i arrendaments de materials de
transport. Es tracta d'anar ajustant el pressupost a fi i efecte de poder afinar la seva execució en
el tram final d'aquest exercici. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor regidor. Algun comentari per part dels grups?
Sr. Chamizo: Una pregunta. Potser vaig errat, però les modificacions de crèdit es poden
presentar partida per partida separada o han de anar en conjunt?
Sr. Alcalde: Es refereix a votar-les o a presentar-les?

Sr. Chamizo: Sí, a votar-les. Perquè per exemple aquí n'hi ha tres amb les que per exemple
nosaltres estem totalment a favor de dues i discrepem de l'altra a l'últim punt. Llavors no sé si la
llei permet fer això o és més còmode per l'Ajuntament... perquè avui he anat a l'Ajuntament i
he estat veient l'expedient de modificació de crèdit, i a les dues primeres partides referents a
l'enllumenat hi havia documentació, però referent al tema de l'ampliació del cementiri no hi
havia absolutament res. No hi havia cap informe, no hi havia ni quants nínxols tenim a Montroig del Camp o a Miami, ni quants en queden de buits, quina ha estat la demanda d'aquest
darrer any... no sabem la memòria valorada del cost que tindria això. Llavors, per exemple, per
la manca d'informació nosaltres estem en contra d'això, i em penso que la van passar per
urgència a la Comissió Informativa, van dir que per previsió de possibles tragèdies que ningú
vol, doncs que ens quedem sense nínxols. A veure, el nostre grup s'abstindrà en aquesta moció
de modificació de crèdit, a veure si no s'aprovarà i Déu no ho vulgui passi qualsevol cosa, però
jo em referia sobretot al decret, que vas a mirar l'informe i no hi havia absolutament res
d'aquesta informació quan l'estava mirant aquest matí, era només fer aquest comentari.
Sr. Alcalde: Respecte la primera observació que fa, els punts no es poden dividir, això ja s'ha
parlat a diferents plens que s'han passat aquesta mena. Pot fer vostè totes les explicacions de
vot que consideri oportunes. Respecte la necessitat que dins d'una modificació de crèdit, en
aquest cas, hi hagi d'haver informes, valoracions, costos, tot això no és necessari. O sigui, hi ha
l'Ajuntament és, bé, sí que hi ha una... s'ha detectat aquesta
necessitat i a partir d'aquí es farà, però no és necessari tenir un expedient. Nosaltres ara estem
treballant en els pressupostos, vostè ha treballat amb pressupostos. Sap perfectament bé, vostè
era a turisme, i no tenia un pressupost per fer la festa a la platja per posar que eren 15.000 o
10.000. Simplement tenia una previsió, tenia un coneixement d'altres anys, de quant havia
costat, hi ho posava a aquesta partida sense la necessitat de tenir dins de l'expedient alguna
cosa més. Aleshores, s'ha actuat de la mateixa manera, s'ha detectat, va entrar per urgència per
moments amb molta demanda, anem a introdui
pressupostos, etcètera. En qualsevol cas arriba el punt al Ple amb l'informe d'Intervenció en
positiu i l'informe de Secretaria.
Sr. Chamizo: No, acabo. Llavors aquests 30.000 algú ha
anem a posar-

.000,
.000, perquè jo
à dit 30 000.

Sr. Alcalde: Sí. El regidor de l'àrea ha dit que amb 30.000 cobreix les necessitats que tenim en
aquests moments als dos cementiris per ampliar els nínxols que calen.
Sr. Chamizo: Sí, el regidor d'àrea sap quant costa un nínxol, per exemple.
Sr. Alcalde: Sí, entenc que sí.
Sr. Chamizo: Doncs no costa res posar-ho a l'expedient.
Sr. Alcalde: No. Però per què hem de posar el preu del nínxol a l'expedient? No és necessari. Si
fos necessari l'hauríem de posar, però no és necessari. Ara, com es contractaran aquests
nínxols? Complint amb el que diu, demanant els pressupostos, fent tot el procés correcte. I
aquesta valoració té un preu de mercat que no està calculat. Des de la Regidoria saben que un
nínxol costa el que sigui, i han calculat això. No és una xifra que hagi vingut d'una inspiració
divina, no. Ara, una altra cosa és que aquesta informació no té perquè sortir a l'expedient. No

és necessària. No ens la demana ni Intervenció ni Secretaria.
Sr. Chamizo: Doncs espero que amb aquesta inspiració divina que hagi tingut el regidor es
puguin fer el màxim nombre de nínxols possible per 30.000 EUR. Ja està. Penso que la
transparència de la que vostè va parlant, almenys a l'expedient hi hauria d'haver algun paper
que almenys justifiqués al principi aquests 30.000 EUR. Després ja sabem que tot ho faran
correctament i la contractació i els tres pressupostos, però escolti, un paper allà a l'expedient
perquè ho puguem veure nosaltres.
Sr. Alcalde: Però per veure què?
Sr. Chamizo: Per veure d'on han sortit aquests 30.000 EUR. Podria haver dit perfectament 70.000
o 150.000 EUR.
Sr. Alcalde: És igual. D'acord. Això és el que vostè pensa, no és necessari, insisteixo, no és una
qüestió de transparència o no. Es requereixen aquests diners per cobrir les necessitats que hi
ha, s'ha valorat des de la Regidoria i ja està. És que no li veig més motiu. Però és que escolti, no
passa només amb això, és que hi ha moltes vegades que es fa modificació de crèdit que vostè
ha aprovat en d'altres ocasions quan era a un Equip de Govern i que no venien darrere amb un
informe o amb uns documents que m'està demanant ara, perquè mai s'ha fet. No és el cas.
evidentment que dins de la Regidoria saben el que costa un nínxol, i per això s'ha posat aquest
import, per cobrir la demanda.
Sr. Chamizo: No estic d'acord ni conforme.
Sr. Alcalde: Ja. Digues.
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres votarem a favor perquè considerem que la inversió és important en
els tres punts que proposen, però una mica seguint l'observació que ha fet el Sr. Chamizo, és a
dir, ens sembla una mica difícil, és a dir, si nosaltres hem fet una detecció de necessitats, que
veiem que no hi ha prou nínxols per cobrir les necessitats d'ics temps, si s'ha fet aquesta
detecció de necessitats, s'entén que prèviament hi ha hagut una anàlisi i sabem amb quines
necessitats comptem, és a dir, potser no nombres rodons i exactes, perquè aleshores el
pressupost sobre què es demanarà? O sigui, si no sabem el que nosaltres necessitem i el que
volem, sobre què es demanarà?
Sr. Alcalde: No ho sap vostè, però l'Equip de Govern ja ho he dit, la Regidoria sap aquestes
necessitats. Una altra cosa, que no és necessari tindre-ho dins de l'expedient. Si fos necessari ja
posarposat. La Regidoria sí que té aquesta informació. Que vostès volen aquesta informació? Cap
problema, al proper Ple els informem detingudament de tota aquesta informació que estan
demanant. Val? Algun altre aclariment? Passarem a les votacions. Vots en contra. Abstencions.
Vots a favor. Quedaria el punt aprovat.

Núm. Expedient:
Tràmit:
Fets

Modificació de crèdits núm.12/2015 per concessió de
suplement de crèdits finançats amb baixes
47/2015 Serveis Econòmics/Hisenda
Ordinari

1.

Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no

2.

El 2 de nombre de 2015 es va incoar per

de suplement de

3.

4.
5.
6.

7.

compromeses amb
destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre
de sota.
Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades.
e novembre 2015
Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que

Vist el dictam
novembre de 2015.

Fonaments de dret
1.

Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
isendes locals.

2.

3.

el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
Els articles 3
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

4.
de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de no
seva Aplicació a les Entitats Locals.
5.
6.
7.

pressupostos de les entitats locals.
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

-CP; A-VX+; IMM, Grup mixt,
1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 12/2015 suplement de crèdits
finançat amb
per a la realització de la despesa proposada conforme
al detall següent:
nt.
Classe de modificació que ha de ser realitzada:

SUPLEMENT DE CRÈDITS
Org.

Progr.

Eco.

Descripció

Modificació

111

16500

140

16500

111

16400

22706

ENLLUMENAT PÚBLIC.ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
ENLLUMENAT PÚBLIC. REPAR. I MANTEN. BÉNS
21003
NATURALS
21300 CEMENTIRI, REPAR. I MANT. ALTRES CONSTRUCCIONS
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

27.765,26
22.130,00
30.000,00
79.895,26

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

BAIXES
Org.

Progr.

Eco.

Descripció

Modificació

100

93200

16000

GESTIÓ TRIBUTÀRIA.SEGURETAT SOCIAL

15.000,00

100

15000

16000

ADM. GRAL URBANISME. SEGURETAT SOCIAL

10.000,00

182

43000

64100

ACTIVITATS. COMPRA SOFTWARE

15.000,00

201

01100

31023

INTERESSOS CAIXABANK.RDL4/2012

15.000,00

201

01100

35300

INTERESSOS SWAP BANC SABADELL

5.000,00

160

92000

63204

ADM. G. INV. REPARACIO OFICINE

120

92000

20400

ADM.G. ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT

12.251,45

TOTAL BAIXES

7.643,81
79.895,26

Per tant, a nivell de resum,

IMPORT
Suplement de crèdits

79.895,26
TOTAL AUGMENTS

79.895,26

Recursos financers emprats:
Baixes o anul·lacions

79.895,26
TOTAL FINANÇAMENT

79.895,26

2. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es

indicat.

Peu de Recurs
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos meses a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que el va dictar, en el

Afers sobrevinguts
dopció del següent acord, prèviament apreciada la urgència per unanimitat
dels membres assistents:
Sr. Alcalde: El punt set seria fets sobrevinguts. Aquí, dins de la Comissió Informativa, vam passar
un punt que era el conveni amb Enresa. En principi enteníem que no calia fer passar aquest
punt pel Ple. El que passa és que dins d'aquest conveni Enresa ens recomana que aquest punt
el fem passar pel Ple. Llavors el que farem és aprovar primer la urgència -Sr. Secretari, si no ho
dic bé-, i teniu el punt, em penso, ja es va parlar a la Comissió Informativa, tothom ho té. Per
tant, votaríem la urgència. Vots en contra de la urgència. Abstencions. Quedaria el punt
d'urgència aprovat per unanimitat.
1. 2015/2176 Aprovar, si s'escau, la memòria i la corresponent sol.licitud d'autorització a
ENRESA per la signatura d'un conveni de col.laboració, per al 2015.

Sr. Alcalde: I el punt seria aprovar si s'escau la memòria i la corresponent sol·licitud
d'autorització a Enresa per la signatura d'un conveni de col·laboració per l'any 2015. Aquí, des
de l'Àrea d'impuls econòmic s'està treballant en la creació d'un espai... o si ho vols explicar tu,
si us plau.
Sra. Pérez: Sí, aquí estem demanant una subvenció de 27.000 EUR a Enresa, que és el màxim al
qual podem optar. El motiu de la subvenció és per la compra d'equips informàtics i mobiliari, i
és per dotar un nou espai que es vol crear des de Promoció Econòmica. aquest espai anirà
destinat al Departament de Promoció Econòmica. Hi haurà un espai de recerca de feina
homologat, tal i com ens demana el SOC, hi haurà una aula de formació i un espai de
coworking, o sigui, un centre d'emprenedoria i ocupació. Segurament l'any que ve presentarem
una altra subvenció a Enresa que és per posar en marxa aquest nou espai. I si teniu alguna
pregunta.
Sr. Alcalde:Gràcies. No? Passaríem doncs a la votació. Vots a favor. Perdó, he començat al revés.
Sí. Unanimitat. Gràcies.

Conveni col·laboració amb ENRESA, 2015

Expedient número
Tràmit:

30 / 2015
ordinari

Serveis Econòmics/Intervenció/ja

Fets
1.
de les instal·lacions nuclears, amb càrrec al Fons per al finançament de les activitats del Pla
General de Residus Radioactius.
2.
finançament de les activitats del Pla General de Residus Radioactius, destinats als municipis
aquestes categories, els municipis amb dret a assignació i els criteris de repartiment dels
fons assignats, així com el cofinançame
aprovació i seguiment.
3.
les
activitats de desenvolupament local com a mesura addicional pels municipis que rebin
assignacions, així com el procediment a seguir per demanar-lo.
4.
convenis de col·laboració amb els municipis amb dret a assignació, per les instal·lacions que
t de finançar activitats
que contribueixin al desenvolupament socioeconòmic o de caire mediambiental.
5. El termini per executar les actuacions referides al conveni de col·laboració és el 31 de
desembre de 2015.
6.

Mont-roig del Camp, per al 2015 és de 27.059
euros.

7. Davant de la situació socio-econòmica actual, la regidoria considera necessari obrir un nou
dotar aquest espai

memòria és de 34.052,73 euros (IVA inclòs).

8.
de 2015.

Fonaments de dret

les instal·lacions nuclears, amb càrrec al Fons per al finançament de les activitats del Pla
General de Residus Radioactius (BOE número 65 del 17.03.2015).

renedoria i ocupació, acollint-se a la

8. Mocions
1. 2015/2177 Moció presentada pel grup municipal ERC sobre els atacs del govern de
l'estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.

Sr. Alcalde: El punt vuit serien mocions. El grup del PSC ha presentat dues mocions i una
Esquerra. Si us plau, si vols començar amb la primera.
Sra. Aragonès: Val, gràcies. nosaltres presentem la moció municipal sobre els atacs del Govern
de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica. El 23 de desembre del 2013
s'aprova el Decret Llei 6/2013. En aquesta llei es definia el concepte de probresa energètica i
persones en situació de vulnerabilitat, i alhora també el protocol a seguir en cas de talls de
subministrament d'electricitat, d'aigua o gas. Aquesta llei impedia, per tant, els talls de
novembre a març i negociar el deute acumulat. El govern de l'Estat va emetre un recurs
d'inconstitucionalitat, la qual cosa va suposar la suspensió de la vigència i l'aplicació de la
normativa. El govern de la Generalitat aprova la Llei 20/ 2014 del 29 de desembre de
modificació de la Llei 22/2010 del 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya i a més a més,
a instàncies de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança per la Pobresa Energètica i
l'Observatori pels Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Parlament de Catalunya aprova la Llei
24/2015 el juliol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica provinent d'una iniciativa legislativa popular promoguda per aquestes
entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d'agost. Ha estat aquest mateix mes de octubre que el
tribunal constitucional a admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat emès pel govern de
l'Estat sobre els articles de la Llei 20/2014 relacionats amb la pobresa energètica i disposa de
cinc mesos per estudiar el recurs. En relació a la Llei 24 el govern de l'Estat ha comunicat a la
Generalitat que considera discutible la seva constitucionalitat, d'algun dels seus articles, i per
aquest motiu demana una comissió bilateral a la Generalitat de tal manera que s'allarga el
termini per presentar recurs davant del tribunal. Durant aquest termini la llei serà vigent. El grup
municipal d'Esquerra Republicana, davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern
de l'Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de
pobresa energètica tot just en aquest període de l'any, presentem aquesta moció i demanem
que es debatin i passin a l'aprovació del Ple municipal els següents punts: l'Ajuntament de
Mont-roig rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'Estat espanyol en allò que fa
referència a recórrer al tribunal constitucional qualsevulla resolució que la Generalitat de
Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica; insta també al govern de la
Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que es trobin en situació

d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica; donarà compliment a l'article
6.3 de la Llei vigent 24/2015 en allò que fa referència a l'establiment d'acords amb les
companyies de subministrament per tal de garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o
apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici que
aquestes empreses obtenen amb la prestació d'aquests serveis; i per últim traslladar aquest
acord al govern de l'Estat i al de la Generalitat.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Algun grup vol fer algun comentari?
Sr. Aragonès: El comentari ara o l'aclariment de vot en acabat. Com vulgueu. Doncs primer
començo jo i després tu. Bé. La FIC votarem a favor d'aquesta proposta de moció d'Esquerra
Republicana, però tot sigui dit, demanant al grup municipal d'Esquerra Republicana que tingui
bé també de demanar a la Generalitat en aquest cas que totes aquestes persones que tenen
autèntics problemes per pagar l'aigua, per exemple, que no necessitaríem el constitucional
perquè els traguessin els cànons de l'aigua, i les taxes i els impostos. Tots els que tenim un
rebut d'aigua podem fixar-nos en què l'import de l'aigua que ens cobra l'Ajuntament és inferior
a totes les taxes que ens posa la Generalitat. Per tant, si a aquesta gent se'ls traguessin
aquestes taxes, els cànons i tot plegat, llavors l'Ajuntament els podria treure l'aigua com alguna
vegada fa, però és que si ara l'Ajuntament els vol ajudar, resulta que després ha de pagar tots
els cànons a la Generalitat. Per tant aquestes famílies necessitades, jo proposo si et sembla bé
Irene, que també defensis davant de la Generalitat que aquestes famílies el que són cànons i
taxes, se'ls treguin. Es fes un llistat de famílies amb aquesta necessitat. I en quant a Fecsa,
doncs a qui correspongui, potser a l'Estat espanyol. Doncs també tots sabem que a un rebut de
la llum el mínim és l'import de l'electricitat; la resta són tot taxes i impostos. Doncs home, es
podria fer una voluntat de treure els impostos per aquestes famílies que no poden pagar
l'aigua, ni la llum ni el gas i amb aquests preus potser aquestes famílies podrien complir. Res
més, gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Velasco: [castellà] Sí. Buenos días a todos. Yo coincido con Josep Maria y desde Ciudadanos
quién no está al lado de las personas que están padeciendo una pobreza energètica?. Pero yo
tengo la misma posición. A veces se utiliza el juego político para defenderlo a lo mejor en un
espacio que no es el que corresponde también. Entonces, bueno, a veces debatir aquí hechos
que concretamente, por ejemplo, a nosotros nos preocupa que a nuestros vecinos, luego
directamente no les van a repercutir porque creemos que se tiene que decir en instancias más
altas, creemos que no es el espacio. Pero luego se utiliza estas desgracias con interés político,
entonces la propuesta que nos hace el grupo de Esquerra, alguna parte pues estaríamos con
intención de apoyarla. En este caso nos vamos a abstener, pero en otras cosas no estamos
hablando de lo mismo. Gracias. [/castellà]
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup més?
Sr. Chamizo: Podré fer després un aclariment en referència a les tres mocions a part del vot que
fem quan acabi l'última?
Sr. Alcalde: Ara estem tractant aquesta.
Sr. Chamizo: Va en referència a totes tres. Bé, ja ho introduiré a l'última i així ja... D'acord.
Sr. Alcalde: Com vulgui. Algun aclariment més? Vol contestar?

Sra. Aragonès: Sí. Acceptem la proposta del Sr. Aragonès. Aleshores ampliaríem en l'aspecte
que proposa. Dir-li al Sr. Velasco que ens ha ofès molt profundament perquè realment presentar
una moció i dir que nosaltres utilitzem aquestes desgràcies per interès polític ens ha molestat
moltíssim. Després una altra cosa. Vostè segueix amb l'argument que el Ple no és el lloc per
presentar aquestes mocions. Tot i així ara fa un moment que s'ha contradit, perquè vostè afirma
que aquestes persones no es podrien beneficiar d'això si els nostres veïns més propers, els
veïns i veïnes de Mont-roig del Camp no podrien beneficiar-se'n, però per altra banda diu que
això s'ha de fer arribar a instàncies superiors. La moció el que preté és això. Totes les mocions
pretenen això. evidentment que nosaltres a nivell municipal moltes de les competències no les
tenim i les mocions, un dels objectius de les mocions és això, que s'aprovi al Ple i aleshores ferho arribar a qui realment podria tenir les competències per exercir-ho.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Aragonès. Ha fet referència a ampliar la proposta.
Sra. Aragonès: Recordo que a la Comissió Informativa el Sr. Aragonès va dir-ho. Em va semblar
que en aquell moment es compartia l'opinió, és a dir, potser es tractaria d'afegir un punt en el
tema dels cànons i les taxes i d'impostos.
Sr. Alcalde: Això és el que li preguntava. Tenint en compte que vostès són les que presenten la
moció, si volen introduir algun punt més com és la proposta de ser vostès en certa manera que
admetin que aquest... per això li preguntava si ampliem doncs la proposta.
Sra. Aragonès: evidentment que si no afegir aquest punt fa que no aprovem la moció, no sé
pas...
Sr. Alcalde: No, penso que ningú ha dit això.
Sr. Aragonès: Només he fet un aclariment de vot. Considero que si aquesta moció vostra
d'Esquerra Republicana portés també... he posat l'exemple de l'aigua, que és directament per
l'ACA de la Generalitat, tragués els cànons i les taxes, doncs el preu de l'aigua és inferior i
ajudaria molt a aquestes famílies, i possiblement és més tema potser de les dues
administracions, tant de l'Estat espanyol com de la Generalitat de Catalunya amb el tema del
gas i l'electricitat, perquè tots sabem que el cost del producte és petit, però que les taxes i els
impostos sobrepassen. Doncs per aquestes famílies seria un ajut genèric que possiblement
solucionaria molts problemes. Jo només demano això. Ara, de tota manera, tant si ho incloeu
com si no, jo hi voto a favor.
Sr. Alcalde: Aleshores ho incloem això?
Sra. Aragonès: Clar, la proposta és poder-ho incloure.
Sr. Alcalde: No, no, insisteixo que són vostès els que han de...
Sra. Aragonès: Seria l'ampliació de la moció afegint aquest punt.
Sr. Alcalde: Val. Ho aprovem amb aquestes modificacions, sense redacció de text però donant
per fet que s'inclou això i que després ja ajustarem el text. Pot ser així, Sr. Secretari?
Sr. Secretari: Sí, jo entenc que l'esperit s'ha entès, que és que afegir un cinquè punt a l'acord
sol·licitant a l'administració de la Generalitat i de l'Estat que treguin els tributs que graven els
consums d'aquests serveis imprescindibles. Seria una cosa així, oi?

Sra. Aragonès: Perfecte. Sí.
Sr. Alcalde: D'acord tothom? Doncs passaríem a la votació. Vots en contra. Abstencions. I la
resta a favor.

Exposició de motius
-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 22/2010
de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a) Definició
b)
-4)

-2)

Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El govern d
la vigència i aplicació de la normativa
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la llei
22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya
En aquesta llei:
energia i gas
-

-

La disposició addicional primera, crea el
bàsics per tal que les unitats familiars que no poden complir els compromisos de
pagament dels serveis de
Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el Tribunal
constitucional (TC) va acorda no pronunciarDecret

A instàncies de la Pla
Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per

1.- Le

2.inistraments

3.subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims
4.-

5.ha admès a tràmit el recurs
amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18,2i disposa de 5
mesos per estudiar el recurs.

demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que
presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015.
Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent.

de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa

Yolanda Pérez, Ferran Pellicer; Josep M. Gairal, Vicente Pérez, Francisco Chamizo, Imma
Margalef, Jose Francisco Moreno, Irene Aragonès, Abbas Amir, Josep M. Aragonès, Núria
Esquius) 2 abstencions ( dels regidors: Juan Gallardo, Francisco Velasco) acorda:
1.- L'Ajuntament de Mont-roig del Camp rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat
espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de
Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica.
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que
es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
3.-

a

concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prest
serveis
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i efectes

que graven e

2. 2015/2178 Moció que presenta el grup municipal PSC-CP amb motiu del dia internacional
contra la violencia de gènere.

Sr. Alcalde: Bé. Per part del grup del PSC també hi ha dues mocions. El portaveu, si us plau.
Sr. López: Hola, bon dia. El grup municipal del PSC vol presentar dues mocions. La primera és
en motiu del Dia internacional contra la violència de gènere. Malauradament estem veient
setmana rere setmana l'increment dels delictes d'aquesta mena i el que volem constatar és que
des de l'any 2009-2010, el 2009 concretament, el govern de l'Estat va reduir un 10,92% el
programa contra la violència de gènere i el govern del president Mas ha reduït un 35,89 % el
pressupost destinat a les polítiques de les dones. El que volem dir és que pensem que això és
inassumible, que hi ha partides que no s'haurien de tocar i instem a fer una sèrie de propostes a
la Generalitat, que serien incrementar els recursos, reforçar les campanyes de sensibilització i un
llarg etcètera que si em perdoneu no llegiré perquè són nou pàgines i ja teniu la còpia tots.
Sr. Alcalde: Gràcies. Algú vol fer alguna intervenció? Sr. Aragonès vostè vol comentar alguna
cosa? No. Sr. Velasco?.
Sr. Velasco: [castellà] Nosotros seguimos en la misma posición que habíamos comentado antes.
A ver, Ciudadanos condena enérgicamente la violencia de género. Estamos hablando de lo
mismo, todos lo creemos que las condenamos. Todos tenemos hechos diarios sobre este
drama pero volvemos a repetir, creemos que este no es el espacio para defenderla porque creo
que tenemos cosas más interesantes que debatir. Se debería debatir, volvemos de decir lo
mismo, en el Parlament, por ejemplo, porque seguramente saldrían recursos, acuerdos, que se
deberían y que se obligarían a cumplir. Gracias.
Sr. López: Puedo contestar?
Sr. Alcalde: Mejor al finalizar, por favor. [/castellà]
Sra. Aragonès: Bé. El grup d'Esquerra Republicana ha intentat en dues ocasions poder
consensuar aquesta moció amb el PSC i no hem arribat a l'acord necessari per donar suport.
Volem justificar el nostre vot, que serà una abstenció. Primer de tot deixar clar que Esquerra
Republicana ha estat, està i estarà sempre al costat de les polítiques socials, de les polítiques
que apostin per la igualtat i sobretot impulsant i defensant aquelles polítiques que tinguin per
objectiu la defensa de la igualtat entre homes i dones, entre dones i homes. Polítiques per tant
que eradiquin la violència de gènere. A la moció vostès diuen que va ser un govern socialista el
que va aprovar la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere. Correcte. Nosaltres afegim que amb el vot a favor d'Esquerra Republicana,
precisament amb la Mercè Pigem, que va defensar en aquell moment la ponència. també diuen
que va ser el govern presidit pel president Montilla el que va aprovar la llei per l'eradicació de
la violència contra les dones. També és cert, evidentment. Nosaltres afegim que en aquella
època, l'any 2008, Esquerra Republicana portava la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania,
encapçalada per la Carme Capdevila, i aquella llei precisament la vam impulsar Esquerra
Republicana. Més dades que volem argumentar quan en aquesta moció que presenten se'ns
titlla d'aplicar polítiques que retallen els drets de les dones. El juliol del 2015, és a dir, aquest
mateix estiu, aprovem la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre homes i dones, amb el suport del
món feminista i també de les diputades socialistes. Govern d'aquest estiu, govern de
Convergència i Unió. Les diputades socialistes es van afegir a l'acord de Convergència i Unió i
amb tots els vots d'Esquerra, que també vam donar-hi suport. Alguna cosa es deu haver fet bé.
Per tant, més arguments legislatius els quals ens deixen fora de sospita en aquest tema.

Nosaltres pensem que és molt injust que en aquesta moció, en un paràgraf d'aquesta moció,
ens acusin de ser còmplices de retallades pressupostàries dramàtiques i de drets de les dones
que dificulten la lluita contra la violència de gènere, després del reguitzell legislatiu que acabo
de citar i que Esquerra Republicana sempre hi ha donat suport. Pel que fa les retallades
Esquerra Republicana no només no n'ha estat còmplice, sinó que les ha denunciades. I el
Govern de la Generalitat no fa les retallades en política de gènere, no fa retallades a Sanitat, no
fa retallades a Educació per molestar ni per perdre unes eleccions. Les fa obligada per l'ofec
econòmic al que el sotmet l'Estat espanyol. Si us plau, perquè no parlem en aquesta moció del
concepte, de l'actitud i de les formes? Anem una mica més enllà. Pensem en els esforços
màxims cap a l'objectiu que és comú. Jo estic convençuda que tots i cadascun de nosaltres,
tots els regidors que som presents aquí, la totalitat dels regidors, haguessin votat a favor d'una
moció en contra de la violència de gènere, perquè partim d'uns principis que tots compartim: el
dret de les dones a viure sense patir violència de cap mena. Però en aquesta moció hi ha un fort
contingut polític. La violència de gènere no té color, ni partits, i ningú la pot instrumentalitzar.
Jo personalment aquesta moció la defensaria amb carn i ungla. Què us hem de dir, si som un
partit republicà i a més a més feminista. No ens vulguin donar lliçons en aquesta moció que sí
que és un pamflet de part, que va parlant dels socialistes i no pas de l'Ajuntament, que
glorifiquen el que va fer el PSOE en el seu moment al Govern, aprovar una llei que en cap
moment ha servit per disminuir el nombre de víctimes. I a més a més menysté el que han fet la
resta de governs. Ens abstindrem.
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Convergència i Unió.
Sr. Chamizo: A veure, faré la meva argumentació. Primer dir-li al Sr. regidor que quan ha fet
pública la moció s'ha deixat concretament al Partit Popular i al nostre soci d'Esquerra
Republicana quan s'aproven els pressupostos. Dir que tots els que som aquí, inclòs
Convergència i Unió, estan en contra de tota violència de gènere. Vostè ha citat al president
Mas i estic totalment convençut que el president Mas està totalment en contra d'aquesta
violència de gènere. Però què passa aquí. Aquí perdem el fil de la qüestió. Quan vostè vol fer
amb aquest paràgraf que ja li vam comentar a la Comissió de Portaveus, a veure, jo ja li vaig dir,
per què han deuen haver estat les retallades?, des d'on han pogut vindre les retallades? Jo tinc
aquí l'herència del tripartit. Tenim nou mil milions de dèficit. Nou mil milions de dèficit. Fruit
d'aquesta gestió des de l'any 2011 la Generalitat de Catalunya ha de pagar quatre milions
d'euros en concepte d'interessos de deute. El tripartit deixa com a herència al nou govern un
total de cinquanta mil milions. Jo dubto que el grup de Convergència i Unió al Parlament de
Catalunya estigui en contra de la violència de gènere i no hagi retallat en aquestes partides de
política social. Llavors, clar, això és el peix que es mossega la cua. Vostè acusa al Govern de la
Generalitat d'això, jo puc acusar al tripartit, però penso que al final, com molt bé ha dit la Sra.
Aragonès, aquí ho podem debatre tot. Ho podem debatre tot. El que passa és que ja ens ha
passat al Ple anterior que va haver-hi una mica d'embolic amb el tema de les mocions. Penso
que aquestes mocions són necessàries, però penso que hauríem de filar prim en què realment
el que interessa és el ciutadà. El que li interessa al ciutadà de Mont-roig del Camp i Miami és el
debat polític que nosaltres puguem tenir. Podem perdre aquí una hora o mitja hora que
podríem perfectament dedicar-la als Precs i Preguntes per solucionar més problemes de coses.
nosaltres, i vam presentar una moció al Ple anterior, per això nosaltres estem replantejant
aquest tema de mocions, que entenem que són necessàries i portarem únicament i exclusiva
aquí la moció que sigui necessària. Les mocions que presentarem a partir d'ara seran les
mocions que puguin beneficiar als nostres veïns, partint de què tot es pot debatre aquí. Però jo
penso que aquestes mocions es van presentar al Ple passat i les que es presenten ara, clar, aquí
hi ha un contingut polític que lògicament com jo li vaig dir traient aquest paràgraf perquè ningú
està a favor de la violència de gènere, perfectament es podia aprovar, però clar, vostè la dota
de color polític aquí, i jo puc dotar-la de color polític amb tot l'argumentari de Convergència i

Unió sobre el tripartit. No m'estendré més perquè són coses que nosaltres no podem
solucionar a nivell municipal. És a dir, el tema de l'anterior moció que s'ha presentat, bé, anirà a
la Generalitat però segurament, com que està impugnada pel tribunal constitucional i pel
Govern, doncs escolta, no l'arreglarem. L'IVA cultural, lògicament, com que és el Govern central
el que puja l'IVA cultural, doncs lògicament nosaltres a nivell municipal, bé, podrem presentar la
moció però ells faran el que creguin convenient. Aleshores, aquesta perfecte, passarà el mateix,
però penso que hem de vigilar molt la mena de mocions que presentem aquí perquè en
definitiva de tot això se n'ha de treure un profit que és el del ciutadà. Perfectament
[Inintel
cultural, d'acord. Tots estem a favor de la cultura, per tant, tots estarem a favor d'aquesta moció
que vostè presenta perquè l'IVA cultural es rebaixi. Però penso que hem de filar prim amb
aquest debat polític que donem a les mocions. I li dic que nosaltres en vam presentar una el
mes passat, però arrel de tot aquell embolic estem valorant aquest debat de mocions de cara
als propers plens. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí, per part de [Inintel·ligible, 0:43:47.4].
Sr. Pérez: [castellà] Sí, gracias. Yo lo que veo es que al final en los plenos estamos de acuerdo,
está todo el mundo de acuerdo, y estamos en contra, como ha expuesto muy bien el Sr.
Aragonès, contra que le cobren los impuestos y los cánones a la gente más necesitada, a la
violencia de género... Al final acabamos en un Pleno municipal hablando una hora y media de
cosas que todos estamos de acuerdo. O sea, seguramente si las mociones se hicieran un poco
más concretas y no las dedicárais a decir quién tiene la razón y quién no la tiene de los partidos,
y basárais las mociones municipales, que no sé si tiene un poco de razón el grupo de
Ciudadanos. Nosotros apoyamos una cosa y punto. Si se empiezan ustedes echar la culpa que
si son los socialistas, que si son los de Convergència, que si son los del tripartito, que si son los
d'Esquerra, la gente al final se cansa de escuchar cosas que no vienen al caso. Oiga, moción en
contra de los impuestos, de los cánones, venga, sí o no. Moción en contra de la violencia de
género, sí o no. Y luego, como ha dicho muy bien Irene ya llegará al Parlament y después allí ya
se debatirá, pero es que nos pegamos una hora y media hablando de cosas que no son un
pleno municipal, que son temas municipales, duran 5 minutos y nos pegamos dos horas
hablando de mociones que en el fondo podremos, decidir lo que opinamos cada uno, pero al
final empujaremos, y todo suma, es cierto, como ha dicho Irene todo suma, y hay que hacerlo,
pero hombre, empezar a deciros ahora... Ahora contestará supongo el Grupo Socialista y les
dirá a usted que en el tripartito... y al final la gente, pues entiendo, yo que soy regidor y
entiendo que algunas las votaría a favor y otras, porque estoy total de acuerdo, pero llega un
momento que me sabe mal porque uno tiene una parte de razón y otro otra. Yo creo, les pido
por favor, que sean más concretos en las mociones. Gracias. [/castellà]
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. López: [castellà] Muy bien. Pues empezaré contestando si os parece bien al Sr. Chamizo
diciéndole que si son los que llevan la bandera de la defensa contra la violencia de género, no
habrían recortado un 36 % y lo hubieran recortado de otras partidas. No me voy a extender más
, simplemente constatar esto. En cuanto a que no es el sitio, pues discúlpeme usted, qué pasa,
qué solamente es el sitio si la violencia de género hubiera sido en Mont-roig? Hablaríamos de
la misma manera si estuviéramos hablando de una afectada que estuviera en Mont-roig, cómo
ha pasado esta semana pasada? Nosotros entendemos que sí que es el sitio, y sí que es el sitio
para elevarlo como muy bien decía Irene a instancias superiores para que quede constancia de
que nosotros estamos en contra de todo tipo de recortes en cuanto a la violencia de género,
tanto contra la mujer como contra el hombre. De acuerdo no me voy a extender más. Y en

cuanto a Irene le comentaré que, pues, lo mismo básicamente que al Sr. Chamizo, que es que
pues que ustedes han estado votando a favor sistemáticamente todos los presupuesto de la
Generalitat en los cuales se aplicaban estos recortes. Simplemente esto. [/castellà]
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem a les votacions. Vots en contra. Abstencions del grup d'Esquerra,
del grup de Ciutadans i el grup de Convergència i Unió. I la resta de regidors a favor. I el
resultat seria...
Sr. Secretari: Queda aprovada per majoria simple.
Sr. Alcalde: D'acord.

En els darrers mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors, commocionant
tota la societat per aquest repunt d'assassinats masclistes que han fet de l'estiu de 2015 un
període tràgic, registrant el nombre més gran d'assassinats des de 2010: aquest juliol van ser

dades aïllades: al 2014 van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles 54 dones
. Aquest 2015 ja són 37 dones víctimes mortals de la
violència masclista a
. Des del 2003, any on van començar a recopilar-se
dades oficials, al
Aquestes esfereïdores dades demostren clarament que la violència de gènere ha de ser
i
que prioritzi la lluita per eradicar-la. La violència de gènere no és un problema que afecti
l'àmbit privat, ans el contrari: es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent
en la nostra societat, desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals de la
societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser
considerades pels seus agressors
llibertat, respecte i capacitat de decisió.
És una violència davant la qual els i les socialistes no podem ni volem romandre impassibles. El
nostre compromís contra la violència de gènere sempre ha estat ferm: va ser un govern
socialista qui va aprovar la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de
Interparlamentària, com una de les millors i més eficaces lleis del món per lluitar contra la
violència vers les dones i que estableix un sòlid i complet marc legal per a la prevenció,
protecció, persecució i càstig de la violència per part del company o excompany sentimental.
També va ser el govern presidit pel President Monti
de
la
violència
contra
les
dones.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que la
meitat de la població pateixi violència; per això, ha de fer seu el valor de Tolerància Zero envers
la violència masclista i exigir als seus governs respostes per viure en seguretat i lliure de
violència de gènere.
econòmica, PP i CiU (amb el seu soci, ERC) han estat aplicant dramàtiques retallades
pressupostàries i de drets de les dones que dificulten la lluita contra la violència de gènere. El
PP ha rebaixat un 10,92% el programa contra la Violència de Gènere respecte el 2009. El
Govern del President Mas ha reduït en un 35,89% el pressupost destinat a polítiques de dones
no ha donat compliment dels mandats del Parlament per a la prevenció de la
violència masclista, ha desmantellat la llei integral i ha afeblit la xarxa que dóna suport a les
dones maltractades, amb retallades en els Serveis per a les dones víctimes (SIAD), els Serveis

de la violència (SARVs) que han limitat l

Barcelonès, Baix Llobregat, Gironès i Salt.
Ara és temps de solucions: el PSC, conjuntament amb el PSOE, treballem per signar un gran
Acord contra la violència de gènere amb totes les forces polítiques que faci de la lluita contra la
violència de gènere una prioritat absoluta lliure dels vaivens polítics i ideològics, i que obligui
tots els governs a prioritzar-la. Un gran acord per assolir una societat segura i lliure de violència
vers les dones que impliqui a tota la societat i els poders públics per lluitar des de tots els
àmbits contra la violència de gènere, que no escatimi esforços, mitjans i recursos.
,
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes de
violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de
proximitat dels ajuntaments. En segon lloc, implementar l'Acompanyament Judicial
Personalitzat en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere per a les dones víctimes sobre
l'itinerari i procediment més segur en el seu recorregut judicial, des del moment de denunciar
fins al final del procés, i establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a
les dones que han retirat la denúncia. En tercer lloc, obligatorietat de formació específica
acreditada, prèviament a ocupar el seu lloc, per a la magistratura al capdavant de l'òrgan
jurisdiccional especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i equips psicosocials que
intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere. A més, tal com han recomanat
tant la CEDAW com a Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència
contra la Dona i la Violència Domèstica, volem ampliar la Llei Integral contra la violència de
gènere perquè reculli totes les manifestacions d'aquesta violència i no exclusivament les
de la violència contra les dones.
Defensem un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere, especialment, la
detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament, donat que els
Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania.
, amb 9 vots a favor (dels regidors: Fran Morancho, Enrique López,
Yolanda Pérez, Ferran Pellicer; Josep M. Gairal, Juan Gallardo, Vicente Pérez, Josep M.
Aragonès, Núria Esquius) 7 abstencions ( dels regidors: Francisco Chamizo, Manel Andreu,
Francisco Jose Moreno, Imma Margalef, Irene Aragonès, Abbas Amir, Francisco Velasco)
acorda insta a
forces polítiques i que defensi la Tolerància Zero envers la violència contra les dones. Per fer-ho
possible, demanem:
Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots els
nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i llarga crisi que
patim ha posat moltes dones en
Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortint la detecció i
el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
de Mesures de protecció integral contra la
violència de gènere
finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les
víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments de
pensions.
Institucional Contra la Violència de Gènere per construir una societat segura i lliure de violència
contra les dones amb els següents punts:

1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els últims anys,
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes de
violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de
proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc la partida destinada a la Delegació del Govern
per a la violència de gènere en els pressupostos Generals de l'Estat 2016 per desenvolupar la
la violència contra les dones i la
2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis públics,
impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials municipals i
centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la Llei Orgànica
8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament Judicial
Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere sobre
l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del moment en el qual
posen la denúncia fins al final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han
retirat la denúncia per violència de gènere.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de
Gènere.
7. Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu- sexual i de
prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de violència
de gènere.
9. Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional especialitzat,
com a advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats de
violència de gènere tinguin certificat, prèviament a ocupar el seu lloc, formació específica en la
matèria impartida per una institució acreditada.
10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de 2004
per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la dona, tal
com exigeix la Recomanació General nº 19 de la CEDAW i el Conveni del Consell d'Europa
sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (Conveni

erquè sense drets no
tenim igualtat. Perquè sense igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en els drets de les
dones! Fets, no paraules!

3. 2015/2179 Moció que presenta el grup municipal PSC-CP en defensa de la rebaixa de
l'IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l'accès a la cultura en
l'àmbit local.

Sr. Alcalde: Passarem a la següent moció. Gràcies.
Sr. López: La següent és en contra de l'IVA cultural. El que nosaltres diem és que actualment
s'està aplicant el 21 % de l'IVA als temes relacionats amb la cultura, molt directament i afecta al
nostre municipi. Per això pensem que sí que és important; són els llibres de text, per exemple. I

el que estem dient és rebaixar-lo al 4 %, com estava anteriorment. No m'estendré gaire més
perquè no vull donar-li cap color polític, però és el que pensem.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció per part dels grups. Sí, gràcies.
Sr. Aragonès: Nosaltres, la FIC, votarem en contra perquè passa com amb els suplements de
crèdit, en part, votes el paquet però no per parts. evidentment que amb els llibres de text tots
hi estem d'acord i tant de bo que només apliquessin l'1 %. Però clar, teatres, espectacles,
cinemes, al 5 %, quan molts productes d'alimentació són al 10, els restaurants mateixos, quan
un hi va, no cal que vagi a un restaurant car, només que vagi a un menú, 10 %. Hostaleria, que
aquí estem molt afectats per hostaleria. Per tant, no estic d'acord amb què els cinemes tinguin
un IVA més reduït que molts productes d'alimentació, de restauració, hostaleria i turisme a la
nostra zona.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Velasco: [castellà] Bueno, casi volvemos a comentar lo mismo, pero en este caso Ciudadanos
trabaja para reducir el IVA cultural en nuestro programa nacional. Somos conscientes de que la
cultura en general se debe acercar a nuestros ciudadanos, pero lo que tenemos claro es que
tiene que haber un equilibrio entre nuestra recaudación y los bienes que vamos a dar con estas
recaudaciones, y creemos aquí concretamente ahora que estamos hablando de lo mismo.
atractiva. Pensamos lo mismo, que se tiene que debatir en otro espacio. Gracias. [/castellà]
Sr. Alcalde: Algun comentari més? No? Passaríem a la votació. Vots en contra. Abstencions. I la
resta a favor. Gràcies.

D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Mont-roig del Campdesitja
sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb excepció
del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha
tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la creació i l'accés de la
cultura de la majoria de la nostra ciutadania.
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats com
del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a Interpel·lació de reforma
absoluta del PP.
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector
d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per part
de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat significativament,
eabsorbit per la caiguda de les
bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat
una disminució de la demanda i, conseqüentment, de la facturació en el sector cultural.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra de
miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el foment de
nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i pobles, i per
tan

Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la seva
funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper principal, són
també directament perjudicades amb aquesta mesura.
Yolanda Pérez, Ferran Pellicer; Josep M. Gairal, Vicente Pérez, Francisco Chamizo, Imma
Margalef, Jose Francisco Moreno, Irene Aragonès, Abbas Amir, Núria Esquius) 2 abstencions (
dels regidors: Juan Gallardo, Francisco Velasco) i 1 vot en contra (del regidor: Josep M.
Aragonès) acorda:

1.

-llei 20/2012, de 13 de juliol, de
a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com cinema, teatre, circ,
dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i, mantenint el 4% per al llibre, premsarevistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i especialment aquelles que van
directament adreçades al públic infantil-.

2.

Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del
reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal.

3.

Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un IVA
reduït per
cultural.

4.

Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi.

9. Precs i preguntes
Sr. Alcalde: Finalitzades les mocions passaríem al punt nou, que és Precs i Preguntes. Sr.
Aragonès, algun prec o pregunta? Gràcies.
Sr. Aragonès: Que a ser possible no s'allarguin tant com l'última vegada les preguntes. Res més.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Per part de Ciutadans.
Sr. Velasco: [castellà] Bueno, Sr. Aragonès vamos a ver. Es curioso que no se alarguen tanto las
preguntas concretamente que le interesan a nuestros vecinos. Creo que ahí sí que se tendrían
que alargar, porque claro, yo que estoy aquí, que soy un novel, un concejal novel, que me he
dejado una serie de información, de documentos, y estamos aprendiendo, ayuntamientos
transparentes, las competencias municipales, que están reguladas por ley, etcétera, claro, en
estas regulaciones hay competencias que las tenemos que defender y tenemos que trabajar
por ellas desde nuestro Ayuntamiento. Todos sabemos competencias, me darán clases a mi de
competencias, urbanismo, servicios sociales, cultura, deportes, educación, etcétera. Una de las
razones porque ciudadanos se presentó apoyado por un grupo de vecinos era, a parte de
defender, por supuesto, que los proyectos que en un futuro necesita nuestro municipio, nos

hemos dado cuenta de que es importante también defender las pequeñas cosas y el día a día.
Y querríamos hacer una serie de preguntas. Se las haré al Equipo de Gobierno porque en este
caso las tengo un poco delimitadas y las que quería hacer en este caso se las hago usted, Sr.
Alcalde, pero me gustaría habérselas hecho al regidor en este caso de deporte. Se las hago... ?
Sr. Alcalde: Sí, haga las preguntas y en la medida que podamos se las contestaremos hoy o en
el siguiente pleno.
Sr. Velasco: Eso es. Gracias. Mire, sobre el tema de deporte, querríamos saber ya con una fecha
más cercana, las obras del polideportivo tienen fecha de comienzo?, luego, nos han
preguntado que las clases me parece que se quería llegar a un tipo de acuerdo con el espacio
deportivo de algún colegio para utilizar esos... Nos preguntan también que por ejemplo, qué
horarios se utilizarán, si las clases que se realizarán por la mañana se van a poder realizar en
estos espacios. Es una pregunta. Luego le queríamos comentar también que tenemos nuestras
instalaciones, hay que trabajar como hemos dicho antes por los proyectos en futuro pero
también por mantener los proyectos que ya hemos hecho en nuestro pasado. Tenemos unas
pistas de tennis en el municipio, tanto en Mont-roig como en Miami, que el estado es
lamentable. En el caso de Miami una está ya clausurada, con lo cual no se puede utilizar, y la
otra con gran riesgo de que alguien se lesione, se dañe, etcétera. Queríamos preguntar si el
Ayuntamiento tiene pensado algún tipo de actuación. Queríamos comentar cosas muy
sencillas. Tenemos un centro polivalente, un proyecto que se realizó hace 10 ó 15 años, nos
parece, más o menos. Nos llama la atención que a día de hoy cualquier persona que venga a
visitar nuestro municipio, que tiene que ser tan turístico, pues no localizaría el centro
polivalente, a no ser que le expliquen que ese edificio que está ahí es el centro polivalente, no
tiene un nombre. Nos preguntan por la biblioteca, y normalmente el espacio de la biblioteca
tampoco tiene nombre. Son pequeños detalles, que la verdad es que día a día nos lo
preguntan con bastante frecuencia. Cuando se hizo este proyecto de este edificio me imagino
que en el pliego de condiciones, me imagino, que habría alguna serie de indicaciones que se
deberían de cumplir. Nos gustaría saber si en este pliego de condiciones se pensó o si no
llegamos como siempre, nos comentamos por falta de dinero. Tenemos unos espacios atrás
que van unos jardines, tenemos unos espacios laterales que en su momento yo me acuerdo,
porque vivo cerca de esta zona, que había unos espacios donde el proyecto decía que para
embellecer nuestro edificio iban ahí una serie de árboles para darle una estética. Claro, no
tenemos ni árboles y lo que tenemos son una serie de agujeros llenos de tierra, gracias a Dios
están llenos de tierra, porque me consta que algunas personas pasando por esa zona a veces
vieron peligrar una caída, y el espacio de atrás se utiliza como cagadero municipal. En este caso
no nos gustaría saber cual es el estado de este futuro
Sr. Alcalde: Como cagadero municipal?
Sr. Velasco:: Sí. Sí, sí, sí. De los perros.
Sr. Alcalde: Ah.
Sr. Velasco: Perdón, como cagadero de los animales. Eso es, como los famosos pipi can,
cuando estaba de animales, porque es curioso que nosotros una de las propuestas que hicimos
era delimitar los espacios donde los animales van a hacer, que suena un poquito más bonito,
sus deposiciones orgánicas. Así suena mucho mejor, pero claro, el que sabe lo que tiene y el
vecino que está en casa que ve como su perro o como los perros se cagan enfrente de su casa,
pues no les hace mucha gracia, y menos los comerciantes, porque debemos de vender calidad
en nuestro municipio dedicado a la cercanía de todos los visitantes. Tenemos nuestros
parques y jardines. Miren, es lamentable algunos parques. Yo concretamente visitando muchos

de ellos, hay muchos que concretamente, yo no sé en Mont-roig, me imagino que también,
pero en Miami hay muchas delimitaciones de estos parques que se caen, que están caídos y
están los tableros sueltos. Estos parques los utilizan los críos, etcétera. Nos gustaría saber
también si se va a hacer alguna actuación. También nos interesa el mantenimiento de nuestro
municipio, la limpieza. Vamos a ver, en parques y jardines Príncipes de España, que es un
espacio bastante utilizado por las personas de nuestro municipio, tenemos las jardineras
principales que el cuidado de estas plantas a veces llega a los laterales en los que, bueno, el
mantenimiento cuesta entenderlo. También en esta misma avenida tenemos las rotondas.
Hombre, las rotondas, una rotonda, lo normal es que cuando tú vas a acceder a la rotonda
tengas una visibilidad completa de la rotonda. Tenemos plantas tan altas que lo único que ves
es tu espacio, y el resto no sabes si te viene un coche de frente o no.
Sr. Alcalde: Sr. Velasco, si cada uno que coge la palabra... Ya está. Usted no me está haciendo
ninguna pregunta, está haciendo una exposición de una serie de hechos, y después según
cómo hace la pregunta. Yo le agradecería que se ciñera a hacer la pregunta porque es que si
no, si cada grupo destinamos quince minutos a hablar de diferentes cosas sin concretar, va a ser
esto peor que las mociones. Yo le agradecería que en la medida que pueda concrete las
preguntas. Gracias.
Sr. Velasco: De acuerdo. Seguramente que será peor que las mociones, pero los vecinos nos lo
agradecerán porque creo que son las cosas que necesitamos y que nos interesan. De todas
formas, como vamos a tener un ROM, como Ciudadanos al principio preguntamos un ROM
para saber cómo deberíamos de funcionar un poquito. Me imagino que ahí en un futuro lo
tendremos. Ahora, como somos noveles, no sabemos muy bien como situarnos.
Sr. Alcalde: Yo simplemente le pido que concrete y que haga la pregunta, nada más.
Sr. Velasco: Sí, sí. En este caso, en el de los jardines y las rotondas se ha contemplado algún
actuación? En la fachada del CAP médico, cuando pasamos por allí, creemos que las baldosas,
yo desde hace tiempo que veo que hay una serie de baldosas, bueno, pues desde hace mucho
tiempo se caen. El deterioro se nota. Nos gustaría saber si hay alguna actuación. Tenemos en
verano un puente que cruza de Hospitalet al río Llastres, el puente de madera. Hombre, yo
llevo ya muchos meses, me atrevería a decir cerca del año, porque paseamos por esas zonas
como muchos de nuestros veraneantes y nos encontramos que cuando se pasea de noche
tenemos la mitad del puente alumbrado y la otra mitad no. Nos gustaría saber, porque sí que
se nos informó, que creo que hay algún tipo de acuerdo en el que se mantiene un año un
municipio, y otro año, otro municipio, porque claro, nos llama la atención que la zona, yo he
contado hasta las mismas farolas, la zona que mantiene Hospitalet siempre está alumbrada y la
que mantiene Miami, pues en este caso lleva mucho tiempo no alumbrado. Nos gustaría saber
si han hecho alguna actuación. Y para terminar hay una instancia de un grupo de vecinos que
creo que han hecho una recogida de firmas y le han hecho una pregunta concreta al Síndic de
Greuges que se presentó en Mont-roig del Camp sobre el tema de la colocación de bandas
reductoras de velocidad en los laterales, en ambos laterales, de la N340. Está solicitud está
basada para controlar la velocidad de los vehículos que circulan en dichos laterales. ¿Han
contemplado algún tipo de actuación o algún estudio para verificar si verdaderamente hay una
alta velocidad? Gracias.
Sr. Alcalde: De nada, Sr. Velasco. Polideportivos, todavía no hay fecha de inicio. Se está
acabando de coordinar. Parece que sea una cosa sencilla y no es una cosa sencilla. Lo que
estamos intentando es garantizar, en la medida de las capacidades que tenga el Ayuntamiento,
de que todas las actividades que se tienen que hacer se hagan. De momento los usuarios
tienen que seguir utilizando las instalaciones como lo están haciendo ahora. En el momento

que el Ayuntamiento y el gobierno lo tenga claro ya cuándo tienen que empezar, cómo tienen
que empezar, dónde irá una instalación y todo, se les comunicará a todas las entidades
siempre garantizar que las actividades que se tienen que hacer se hagan. Probablemente a
todo no podremos llegar porque hay una de las dos obras de los polideportivos que requiere
cerrarlo, en el otro sí, pero en cualquier caso lo que se está trabajando desde el equipo de
gobierno es que estas actividades se garanticen. Pistas de tennis, ya hay presupuestos pedidos
para arreglar las pistas de tennis. Señalización orientativa dentro de los presupuestos del 2016,
ya está previsto. Jardines alrededor del polivalente, bueno, pues lo valoraremos también.
Parques y jardines dentro del presupuesto del año 2016 también está previsto. Puente de
madera, hay un presupuesto ya hecho para la iluminación por la parte de Miami porque
siempre está más iluminado y ya desde los servicios técnicos me consta que ya hay una
valoración hecha del coste de alumbrarlo, y la recogida de firmas respecto a las bandas sonoras
y el tema del Sindic de Greuges no tengo constancia de esto. Evidentemente si hay unas
firmas, pues esto se contemplará. Muchas gracias. Alguna pregunta más? [/castellà] Sí, si us
plau.
Sra. Aragonès: Bé. No sé si té previst poder contestar alguna pregunta del Ple anterior, si tenia
un tema pendent?
Sr. Alcalde: N'hi havia un només, el del casino. No, encara no tinc prou dades. És un tema que a
més a més ho té base, i base no està fent la tasca que a nosaltres ens agradaria i no tenim
encara la informació per donar-li una explicació ben donada en aquest aspecte. Gràcies.
Sra. Aragonès: Val. Aleshores, un tema que ja havia sortit al ple del setembre, havia sortit a
l'octubre, teníem previst també tornar-li a preguntar en aquest Ple, però hem de celebrar tots
certesa, bé, estem convençuts que aquesta vegada s'ha fet com toca, amb una ordre de treball,
i suposo que s'ha fet així, per tant, agrair que s'hagi retirat.
Sr. Alcalde: Jo únicament reconèixer, i ho faig aquí davant del Ple, jo no tenia constància del
que representava aquesta Creu, i quan dic representar em refereixo a la seva mida i al tamany
que tenia. Això al darrer Ple no en tenia constància. Pensava que era una creu molt més petita,
quelcom més modest. I a partir de l'últim Ple vaig anar a mirar-ho i em vaig quedar esgarrifat
del que estàvem parlant, i evidentment s'ha tret aquesta creu. Insisteixo, jo sempre havia pensat
que era una creu petita, amb molt poca importància.
Sra. Aragonès: Molt bé. Perfecte. Bé, pel que fa a preguntes. Primer de tot comentar-li que ens
va dir que la reunió amb els veïns del Casalot havia anat bé, que fins i tot havia adoptat alguna
mena de compromís i fins i tot amb calendari, per tant, també celebrem aquesta actuació i
esperem que realment es respectin i hi hagi actuacions, sobretot amb el tema de l'enllumenat,
tal i com va dir, i de neteja. Després també voldríem saber, referent a una altra urbanització, que
és Maynou, la situació d'enllumenat dels carrers. Des de fa uns tres mesos, parlem de l'estiu, al
juliol, no hi ha enllumenat al carrer degut a uns impagaments, des que l'Ajuntament va
recepcionar la urbanització a l'octubre, i ja parlem del 2014. A nosaltres ens consta que els veïns
han intentat posar-se en contacte amb vostès, és a dir, han fet tota una sèrie de passes per ferlos arribar les factures, perquè durant un temps aquestes factures d'electricitat es van pagar
amb un romanent que els veïns i veïnes tenien a nivell privat. Aleshores, aquests diners
s'acaben, d'aquest compte, i ens trobem que a partir d'aleshores les factures no es paguen i
veiem que aquests veïns i veïnes estan sense llum al carrer. Han entrat instàncies, ho han
demanat, fins i tot tenim constància que també tenien una data per parlar amb vostè, el 6 de
novembre, però tampoc sabien... no se'ls va confirmar ni se'ls va dir que aquesta data es

mantenia, i bé, estan una mica inquiets perquè tots sabem que ara es fa fosc més aviat i que no
tenen llum al carrer, i sobretot perquè hi ha un deute important.
Sr. Alcalde: Gràcies. Sobre el tema del Casalot, o com vaig explicar a la Junta de Portaveus, hi
ha un compromís per part de l'Equip de Govern que els primers sis mesos de l'any es pugui
disposar a tota aquesta zona d'enllumenat. Els tècnics de la casa ja estan treballant en aquest
aspecte. Sobre el tema del Maynou jo tinc informació, però en tot cas el regidor ho explicarà
millor.
Sr. Pellicer: El tema del Maynou, com amb d'altres temes, ens trobem que quan l'Ajuntament
assumeix una instal·lació elèctrica, a part de tindre tots els informes favorables, en aquest el
Maynou ja el té i l'ha passat, ens trobem amb un impàs amb Endesa a l'hora de fer els canvis,
normalment per manca de documentació. Amb una setmana passada vam fer una reunió, no
solsament per Maynou sinó per altres àmbits que tenim, amb una situació que quan s'acaba
diguem que la urbanització pot pagar aquests diners, doncs tallen l'electricitat. Suposo que en
breu estarà resolt. Tot i això l'Ajuntament només es farà càrrec de les factures que hi hagi
pendents des de la data de recepció, és a dir, des que es rep per la Junta de Govern, llavors
entra el procés del canvi de nom, i aquí és on ens encallem, i hi ha llocs que ens traslladem tres
o quatre mesos, però és un problema que ja no és nostre, és d'Endesa per la mena de sistema
que té, que es queda encallat. I així ens trobem amb Via Marina i amb alguns altres llocs que
encara van rebuts, conforme està rebut per nosaltres, és a dir, nosaltres ja hem l'acció de
recepció, s'ha donat ordre als serveis tècnics que es faci el canvi de nom i a partir d'aquí entra
un procés que de moment és una mica un calvari, però no és que l'Ajuntament no tingui acció
per fer-ho. aquesta és la situació. I arrel d'això es va citar el cap que fa els canvis de noms i
recepció d'Endesa, la setmana passada hi va haver una reunió, i vam dir, escolta, tenim una
situació que no pot ser. És a dir, que nosaltres tinguem un acord de Junta de Govern, Endesa el
que no pot fer és tallar l'electricitat perquè l'antic propietari no paga, i aleshores ens trobem
amb una situació com la de Maynou. I estem cercant un mecanisme, no per ara evidentment
per solucionar el Maynou, sinó per altres situacions que es puguin donar i no passi això, perquè
mentre hi ha aquest impàs de fer el canvi de nom, doncs si es deixa de pagar succeeix això.
Sra. Aragonès: Sí, però el que passa és que ens estranya perquè estem dient que es va rebre
l'octubre del 2014. Aleshores, tot i això, a partir d'aquesta data, la urbanització ha fet front a
despeses d'electricitat. És a dir, em sembla que en cap moment és un tema que la urbanització
demani que l'Ajuntament assumeixi...
Sra. Aragonès: No, no és un tema d'urbanització, és un tema de papers, senzillament, entre
l'Ajuntament i Endesa. I s'agreuja quan hi ha hagut un tall per impagament. Llavors és un
problema. Per això fem mans i mànigues per intentar que abans que hi hagi un tall per
impagament, doncs fer aquest canvi de nom, però fàcil, avui, no ho és.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més?
Sra. Aragonès: Sí. Ens consta que s'ha demanat pressupost a una empresa especialitzada en
auditories de processos, plans de sanejament, estudis de viabilitat econòmica per tal de
complir la Llei de racionalització del sector públic. Sí? Amb una Junta de Govern consta aquest
punt. Què passa, que com que és...
Sr. Alcalde: No sé de què em parla.
Sr. Chamizo: Segurament serà Emsa i Emomsa, que han encarregat un projecte de 4.000 EUR a
una empresa de... Global. Suposo que es deu referir a això.

Sra. Aragonès: Sí. Exacte. Per complir certa normativa pel que fa les empreses municipals.
Només s'ha demanat pressupost a una única empresa perquè l'import és inferior a 6.000 EUR,
però nosaltres preguntem si no es contempla la possibilitat de tenir en compte d'altres
pressupostos d'altres empreses per d'alguna manera fer aquest procés més transparent. Una
mica també per la importància i per les conseqüències de la tasca encomanada d'aquesta
empresa.
Sr. Alcalde: No, no es contempla. Hem mirat al mercat les empreses que hi havia. A més a més
aquesta empresa, part dels directius d'aquesta empresa en el seu moment havien portat el
tema de l'IVA de l'Ajuntament, en aquest cas amb Faura Cases. Faura Cases, en el seu moment,
fa set anys si no recordo malament, va portar el tema que s'estava pagant un IVA a les empreses
i vam aconseguir per part d'Hisenda que ens retornés 1.200.000 EUR. Aleshores a partir d'aquí
en ser un contracte que no és superior a 6.000 EUR i conèixer la professionalitat d'aquesta
empresa hem cregut oportú, i després de tindre una conversa amb ells i tal, de fer una
adjudicació com ens permet la llei en aquest sentit. No sé què deia l'acord, no ho recordo, però
el que fa l'empresa aquesta és... a l'última Junta General del mandat 2007-2011 es va aprovar
l'inici de l'estudi per la fusió de les dues empreses o la seva extinció, o... i això és el que està
fent aquesta empresa.
Sra. Aragonès: Val. Després també volem fer una observació. Lamentem la desestimació d'una
sol·licitud de subvenció per actuacions d'ordenació ambiental de l'enllumenat públic, de la
urbanització Costa Zèfir, d'un import de 84.000 i escaig euros, que segons l'acta de la Junta de
Govern de 7 d'octubre el departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat notifica que
no accepta la sol·licitud de subvenció que l'Ajuntament demana perquè justifica que no dóna
aquesta subvenció perquè no s'ha presentat la documentació requerida. Aleshores a nosaltres
ens agradaria saber quins són aquests documents que no van poder presentar-se a temps i que
han fet perdre l'oportunitat.
Sr. Alcalde: No és ben bé així. El que passa és que la resolució del Departament, encara que
presentis tota la documentació, ells sempre ho resolen d'aquesta manera. Això va ser
precisament una cosa que vaig consultar perquè també em va sorprendre, però en qualsevol
cas al proper Ple li donaré tota la informació concreta, però la resolució que pren el
Departament no reflecteix realment al que es correspon. Tenen una resposta model, però
realment l'Ajuntament sí que ho havia presentat tot. En qualsevol cas al proper Ple li donaré
tota la informació.
Sra. Aragonès: Bé, allà ho deia claríssim, eh? Justificant que no s'havia presentat la
documentació. també una renúncia parcial a uns 18.000 al Servei d'Ocupació de Catalunya per
una subvenció d'un curs d'auxiliar d'activitats de comerç.
Sr. Alcalde: Sí, això és un problema d'espai.
Sra. Aragonès: Sí, bé. nosaltres som conscients que aquest curs es sol·licita el 2014, per tant,
estem parlant de la passada legislatura, i que d'alguna manera també comenten vostès que es
va de licitar, això comporta també molta més retard en el temps, però tot i així aquest curs
s'hagués pogut realitzar fins el 30 d'octubre, i en canvi no ha estat així. Ostres, pensem que no
podem deixar escapar oportunitats d'aquestes de formar persones que estan aturades. Amb
18.300 EUR es pot fer un curs potent.
Sr. Alcalde: Sí, el que passa és que necessites unes instal·lacions concretes que et demana el
Departament. I aquestes instal·lacions, quan es podia haver fet aquest curs, s'estava fent un

altre curs. Es va intentar aquest curs que es va fer, en el moment en què s'havia d'haver fet,
s'havia d'haver començat abans. Per falta de gent apuntada es va haver d'endarrerir i aleshores
no vam poder dedicar aquest curs.
Sra. Aragonès: No ens pot passar que per manca d'espai deixem escapar una oportunitat així.
Sr. Alcalde: És que l'espai que requereix ha de tenir unes característiques determinades, i a més
a més aquest de comerç, que ja se n'havia fet un, no només necessita l'aula sinó que necessita
un espai més gros per posar una sèrie d'instal·lacions i es van solapar en el temps l'un i l'altre.
Sra. Pérez: Sí. Com he comentat abans el motiu de l'altra subvenció, aquí hem de dotar un
espai de recerca de feina que com he comentat és al que ens obliga el SOC a tindre, o sigui, ha
d'estar homologat l'espai de recerca de feina i ara no l'hi tenim. És un dels motius pel qual vam
perdre aquesta subvenció, perquè no tenim l'espai homologat. No es pot fer a qualsevulla sala.
El nou espai contemplarà una altra aula de formació i un nou espai de recerca de feina per tal
de poder accedir a més subvencions, i ara no estem preparats. No es pot.
Sra. Aragonès: Posem-hi remei, perquè si realment podem tenir aquesta formació ocupacional i
no es pot impartir per manca d'espai, doncs potser fóra bo plantejar-se evitar demanar
formació ocupacional que després ens l'han de denegar i em sembla que s'ha de pagar un
tema d'interessos a les empreses.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? Per part de Convergència ?
Sr. Chamizo: i Unió
ió. Jo volia fer un comentari. Parlant de cementiris, de nínxols
i de tot això que hem parlat, de política municipal, m'han arribat diverses queixes el dia 1, el dia
de Tots Sants, el cementiri de Mont-roig del Camp estava fet una porqueria. Hi havia molta
brossa, etc. La gent es queixa que no es dediqui el mínim de cura a l'hora de netejar. A mi
m'agradaria que en prenguessin nota i posessin això en marxa. Han estat diversos veïns els que
m'ho han dit, això del dia 1 de novembre. també alguns carrers. Carrers molt bruts i els
contenidors que fan pudor, a Mont-roig del Camp poble. Prego si us plau que en preguin nota i
posin solucions en la mesura del possible a aquest tema. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Chamizo: Bé. A veure, que he perdut una mica el fil. Bé, només comentar una cosa que no
vull que es prengui malament, però ja va passar la setmana passada i ha passat avui. Penso que
quan tinguem el ROM suposo que tot això estarà normalitzat, el tema de preguntes, i
segurament els plens podran ser més dinàmics. La setmana passada per un tema de presses un
regidor del nostre grup municipal doncs lògicament no va poder fer tota l'exposició que
desitjava; avui amb vint segons han contestat sis preguntes. Penso que podem tenir una mica
més de mà esquerra en aquest cas perquè no ha tingut temps ni de rèplica.
molt ràpid també.
Sr. Alcalde: A veure, perdoni. Em penso que he contestat les preguntes que ha fet; jo li he
demanat que fos una mica més concret amb l'exposició i que, insisteixo, si cadascú de vostès
vol fer una exposició ampla, no estem fent preguntes, aleshores estem fent una altra cosa. Si és
això el que volen ho contemplem al ROM i ja està, però el que li he demanat al regidor i l'altre
dia el Quique va entrar, i portava ja una estona, i no concretàvem res, i el que necessitem aquí,
parlem de Precs i Preguntes, no d'exposicions polítiques extenses que sí que de vegades van

lligades a preguntes però de vegades no.
Sr. Chamizo: No, el que passa és que normalment l'argumentació sempre... per fer una
pregunta de vegades necessites l'argumentació perquè ningú perdi el fil.
Sr. Alcalde: Bé, jo no li dic que no tinguin argumentació les preguntes. N'han de tenir, però
intentem que s'ajustin el màxim.
Sr. Chamizo: Començo. A veure, el 6 de novembre va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds del Pla d'ocupació que vam aprovar al Ple de setembre i la nostra pregunta era si
s'havien agafat ja totes les sol·licituds que... el nombre de sol·licituds que havien rebut i les que
complien per poder accedir a aquests llocs de feina. I després si en aquesta selecció
intervindria també la comissió de recursos humans en la que participem tots els grups
municipals.
Sr. Alcalde: No sé com està en aquests moments... Això ja s'ha acabat. Se n'han presentat cent i
escaig pel que em diu el regidor, i no, la comissió no està prevista perquè em penso que aquí
es va trucar no sé si a aquesta secretària, que fes la memòria. Hi va haver dos, els Ciutadans...
amb aquesta va ser? Ara no n'estic segur. Es va cridar als Ciutadans i com que es feien aquestes
seleccions al matí, bé, no podien venir. Però ja dins de la pròpia comissió vam quedar en quines
estaríem representats i en quines no.
Sr. Chamizo: Després, com a continuació del meu company, ens han fet arribar diverses queixes
veïns de la plaça de l'Església, en la que denuncien que hi ha un estat de brutícia gairebé
permanent, i que es troba a la placeta just quan comença el carrer Major. Sé que vostès van
encarregar un informe a Secomsa per tractar tot el tema de la neteja viària i recollida. D'aquí
també hem de denunciar l'estat de moltes urbanitzacions que estan molt brutes, igual que el
poble i igual que Miami. Aleshores aquest informe que s'ha demanat a Secomsa és per millorar
tots aquests aspectes?
Sr. Alcalde: Sí, tant de recollida com de neteja viària. Tot això esperem que en uns mesos això ja
quedi resolt.
Sr. Chamizo: O sigui, no ha contestat encara Secomsa.
Sr. Alcalde: Estan fent aquest estudi, però en qualsevol cas, si hi ha punts concrets com aquest
que diu vostè, doncs d'això es donarà trasllat a l'empresa que fa la neteja perquè tingui més
cura d'aquests espais.
Sr. Chamizo: D'acord. Després hi ha una pregunta relacionada amb el casino que abans més o
menys estava contestada, però una de les queixes fonamentals que feien els veïns del Casc
Antic referent al casino era a veure si pel tema de seguretat, si allò es podia tancar. Allà
s'aparquen cotxes, i allò està en un estat molt deplorable. Aleshores sabem que la propietat no
és de l'Ajuntament, no sabem si es pot fer alguna gestió per parlar amb el propietari perquè ho
tanquin fins que vostès decideixin l'ús convenient que li tinguin que donar a aquella instal·lació.
Sr. Alcalde: Entenc que vostès ens proposen que tanquem aquesta parcel·la?
Sr. Chamizo: De moment, per evitar problemes de seguretat, penso que al principi ho
demanaven molts veïns quan vam anar a unes assemblees de veïns, penso que com a mesura
de seguretat, al principi, penso que estaria bé.

Sr. Alcalde: Doncs valorarem la possibilitat de tancar la parcel·la.
Sr. Chamizo: Després hi haurà l'actuació que l'Ajuntament o els veïns creguin convenient, però
penso que a nivell de seguretat que pot haver-hi un risc. Després també...
Sr. Pellicer: Jo li volia fer una reflexió. Hi ha també uns veïns que hi aparquen, i generarem el
conflicte entre uns que no volen que s'hi aparqui i els altres que volen aparcar. És a dir, té tota la
raó, que allí s'hi han de generar unes condicions de seguretat i estan aparcant a una propietat
privada que no és de l'Ajuntament, però el problema no és tan simple. Només li faig aquesta
reflexió perquè els quatre, cinc o set o vuit que hi aparquen amb tot el problema que hi ha al
Casc Antic de no aparcar... No estic de no requerir-ho, que ho tanquin, i no estic dient de no
buscar-hi una solució.
Sr. Chamizo: No, jo suposo que si la propietària és una entitat bancària tindran les seves
assegurances i tal. Si hi aparca gent a un terreny que no és seu... aquí del que es tracta és de
tenir molta seguretat, que després no haguem de lamentar-nos de qualsevulla cosa que...
Sr. Pellicer: Li posaré un cas. Entre la Rasa i el carrer Indústria hi ha tota una parcel·la que la gent
hi aparca, i és una propietat privada que l'Ajuntament, allí, no hi té res a dir. És a dir, no és
propietari. Li vull dir que la situació aquesta es dóna al casino i es dóna a un àmbit que també,
bé, ja sabem que hi ha el supermercat i que hi ha tot un problema de circulació i d'aparcament
al municipi, però vull dir que són situacions que es donen al municipi.
Sr. Chamizo: Són situacions anòmales que poc a poc s'aniran regulant, però sobretot en el tema
de seguretat, cap succés. Després, continuem amb el Casc Antic. Tot donant un passeig ens
n'hem adonat que hi ha algunes case
previst alguna altra mena de senyalització per aquelles cases en concret que podrien caure, o si,
abans hi pensava, si l'Equip de Govern està treballant en uns expedients de ruïna, i veure com
estan aquests expedients i si aquests senyals es poden millorar.
Sr. Pérez: [castellà] Como muy bien ha dicho hay un expediente de edificios que tienen
declarada la ruina. Algunos se han ejecutado porque son partidas presupostarias, estaban
metidos el año pasado y se metieron. Otros se intenta... hay algunos que los propietarios las
han comprado o las han adquirido y lo solucionan, y lo que intentamos hacer en la medida de
lo posible es intentar, cuando haya realmente algún desprendimiento o estén mal, intentamos
actuar cuando realmente hay peligro. Me parece que había seis o siete, si no me falla la
memoria, y de los seis o siete me parece que ahora actualmente quedan un par de casas que
realmente están mal. Los otros hemos solucionado el problema. Pero entendemos que el año
que viene se tendrá que hacer algo. [/castellà]
Sr. Chamizo: Suposo que hi destinaran una partida, però sobretot és la senyalització, els senyals,
perquè tornem al mateix que el casino. Després tinc dues darreres preguntes. Una sobre el
tema de la plaça Nova i el seu estat molt lamentable: falten rajoles, al parc d'allà dins surten les
fustes, la instal·lació està malmesa, la fusta esqueixada, surten estelles... la nostra pregunta era
si tenien previst algun pla d'actuació ràpid com a centre neuràlgic de Mont-roig del Camp.
Diumenge va vindre molta gent aquí a la Festa de l'Oli, va passejar molta gent pel nostre poble
i com que és el centre neuràlgic d'aquesta zona determinada suposo que no s'endurien una
impressió grata.
Sr. Alcalde: L'Equip de Govern en aquests moments no té previst, fins i tot als pressupostos,
cap inversió perquè estem redactant el Pla d'acció municipal. Si dins d'aquest pla es considera

que aquesta zona és prioritària, en un principi jo veig que sí, igual que ho veuen vostès i
segurament la resta de l'Equip de Govern, doncs això s'inclourà dins del PAM i dins de les
inversions futures que tinguem.
Sr. Chamizo: Sí. Més que res la queixa era sobretot pel parc. Allà hi van nens, s'ha de fer un
manteniment no només d'aquest parc, sinó de tots els parcs del municipi perquè la canalla no
prengui mal. Sobretot això és fonamental, que la canalla no prengui mal.
Sr. Alcalde: Sí. Dintre dels pressupostos del 2016 sí que està contemplat. Hi ha una millora i
manteniment dels parcs existents, això ja ho tenim contemplat i ja s'està contactant amb
possibles empreses que puguin fer aquest servei.
Sr. Chamizo: I l'última és referent a la senyalització turística, també podem afegir-ho a què
diumenge va venir molta gent al nostre poble i molta gent preguntava pels llocs emblemàtics
de Mont-roig del Camp. Suposo que a Miami, tal i com ha dit el Sr. Velasco, també va passar el
mateix, però els senyals turístics són molt justos o inexistents. Tenim la taxa turística que no sé
quants diners ha proporcionat aquest any, i si es poden destinar a aquesta mena d'actuacions.
Sr. Alcalde: Dins del pressupost del 2016 hi ha prevista una partida per tot el tema de
senyalització orientativa de tot el municipi i aquesta senyalització orientativa va lligada també a
tot el tema turístic.
Sra. Pérez: Jo li diria que jo em vaig trobar un pressupost en el que no hi havia previst cap
senyalització turística. Jo si que ho he tingut en compte per l'any que ve, però no hi era.
Sr. Alcalde: M'he oblidat de contestar-te el tema del CAP.
Sra. Pérez: Ho dic perquè era la teva regidoria.
Sr. Chamizo: Ui, ui, no, no, em penso que vas equivocada. Quan jo vaig deixar Turisme, durant
catorze mesos, jo no vaig ser regidor de Turisme. Hi havia dos regidors de Turisme que
compartien la Regidoria de Turisme. Quan jo era regidor van començar a fer-se senyalitzacions
amb el senyor exalcalde per tot el tema dels càmpings, tot el tema de Maria de la Roca. Si no
vas trobar senyalització segurament seria un altre regidor de Turisme que no va deixar cap
partida.
Sr. Alcalde: M'ha fet una pregunta sobre la façana del CAP. [castellà] Que no te he contestado.
Ya se les ha hecho un requerimiento porque esto no es propiedad del Ayuntamiento, esto es
del ICS. Igualmente tenemos una valoración hecha que si no nos contestan vamos a ir nosotros
a actuar.
Sr. Pérez: Sí. Bueno, lo del CAP, lo que dice el Sr. Alcalde, hace un año y algo ya que se les dijo
a ellos que tenían un problema y estábamos esperando esta valoración, estábamos esperando
que nos llegara la actualización para poder intervenir. Como dice muy bien el Alcalde, si no
dicen nada es porque supongo que tendrán cosas más importantes que estudiar, pues tenemos
que actuar. [/castellà]
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més?
Sr. Moreno: Jo referent al que heu comentat del solar del casino, jo he estat treballant allà, vaig
fer força part de l'enderroc i allà va sorgir o hi ha un cub antic del casino que allà hi cap
tranquil·lament un cotxe. O sigui, el Francisco en aquest cas va sortir amb el comentari, s'hi van

acabar de posar perquè aquella parcel·la estava tancada, la vaig tancar jo en aquest cas;
aleshores es va obrir perquè Pamesa hi havia de deixar maquinària, que era normalíssim, i la
història està en què bé, anar burxant anar burxant va sorgir un cub que realment no és un forat,
no és un pedaç com pot haver-hi a un parc amb canalla i tot plegat. La meva pregunta és que si
algú es fes mal allà és a compte propi, l'Ajuntament assumiria aquesta... ? Si cau un cotxe,
aquest cub trenca la volta i cau un cotxe a baix, què passaria?
Sr. Pellicer: És responsabilitat del propietari com té aquesta parcel·la. I permet-me fer un
aclariment. Obrir aquella paret es va fer perquè l'Ajuntament va haver de fer una acció de
neteja del solar i d'una part d'enderroc, que els veïns s'havien queixat, i en base a això va
buscar la fórmula que fos per poder entrar i fer aquesta actuació. A partir d'aquí hi ha una sèrie
de veïns, però és igual com aquest altre solar, que hi entren. És a dir, l'Ajuntament mai ha posat
cap cartell ni de pàrquing ni de res. És com si ara passa quelcom al solar que t'estava
comentant allà. De qui serà responsabilitat? Del propietari del solar. És a dir, el problema
d'aquest solar, a part que és d'uns propietaris o d'una exempresa que està al jutjat i sembla ser
que HàbitCaixa se'l quedarà, però avui, a punt real, doncs encara no s'ha acabat de resoldre.
Sr. Moreno: És més que res perquè no estem parlant que pugui caure algú al carrer de baix, és
que allí s'hi han anat posant fustes i els cotxes ho trepitgen cada dia. Aleshores, qui té aquest
marrón? Sempre acaba l'Ajuntament responent per tothom. I el que tu has dit, com ho tanquem
el veïnat se'ns fotrà a sobre, val, és veritat, però...
Sr. Pellicer: Però hem de ser conscients d'una cosa. Per tancar aquesta propietat haig de fer tot
un procediment perquè jo li haig de requerir al propietari que el tanqui per seguretat.
Sr. Moreno: Però jo en aquest cas no et dic que el tanquis, jo et dic que hi ha un cub que hi cap
un cotxe.
Sr. Pellicer: No, no, ho sabem.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna

a sessió.

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