ACTA DE LA SESSIÓ
Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
2020/10 (Legislatura 2019-2023)
Caràcter de la sessió:
Ordinària
Convocatòria:
14 d’octubre de 2020 (automàtica a l’empara de l’art. 90 del
ROF per insuficiència de quòrum al ple del dia 14 octubre de 2020)
Data:
16 d’octubre de 2020
Horari:
13:07 h. – 14:28 h.
Lloc:
Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL)

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

Vicente Pérez Mula, regidor IMM

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

Aránzazu Sorlí Pons, Secretària
S’ha excusat d’assistir-hi:
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 9 de setembre i 1
d’octubre de 2020.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció
dels esborranys de les actes de la sessió del Ple de dates 9 de setembre i 1 d’octubre de 2020.
Respecte a l’acta del Ple data 9 de setembre de 2020 no hi ha cap observació i s’aprova per
unanimitat.
Respecte a l’acta del Ple de data 1 d’octubre de 2020, el portaveu del grup municipal Junts,
manifesta no estar d’acord en la interpretació del vot del regidor Francisco José Moreno com
abstenció i planteja dubte jurídic al respecte. La senyora Secretària indica que quan un regidor
abandona la sala abans de la votació d’un acord es computa com abstenció segons la
normativa aplicable. No obstant, assenyalarà amb posterioritat l’article concret que així ho
determina.
Aquest acta s’aprova amb l’abstenció dels membres del grup municipal Junts.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç.
Debat i votació del punt nº 1 de l'ordre del dia

2.

Donar compte dels Decrets del número 2016 al 2373 de l’any 2020.

La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.
En aquest punt no es produeix debat.
El contingut de la intervenció d’Alcaldia es pot consultar al següent enllaç.
Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt nº 2 de l'ordre del dia.

3. Educació. Expedient 8510/2020. Aprovar, si escau, el nomenament de
regidors/es de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp com a representants en el
Consell Escolar Municipal.

Identificació de l’expedient: Nomenament representants en el Consell Escolar Municipal
Número d’expedient: Serveis al ciutadà/Educació/Exp. 8510//2020
Tràmit: Ordinari

Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de
març de 2006, va acordar aprovar el Reglament d’organització i funcionament del Consell
Escolar Municipal (CEM).
2. El Consell Escolar Municipal, és un organisme de consulta i de participació dels sectors
afectats en qualsevol aspecte amb l'ensenyament de nivell no universitari de l'àmbit municipal.
3. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de
gener de 2009, va aprovar la modificació de l’article 9 del Reglament regulador del Consell
Escolar Municipal de Mont-roig del Camp, en motiu de la creació de l’Escola Marcel·lí Esquius,
fet que ocasiona que el Consell es composi de 33 membres, restant de la següent manera:
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4. D’acord amb el Decret 404 de 22 de desembre de 1987, el qual regula les bases generals
d'organització i de funcionament dels consells escolars municipals, la composició haurà de
garantir la participació dels següents sector: Corporació municipal, mestres i professors,

pares/mares d’alumnes, alumnes, personal de l’administració i serveis de centres i direcció dels
centres públics.
5. Vist que s’han produït canvis a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp arrel de les últimes
eleccions municipals, procedeix nomenar els nous regidors que han de formar part del CEM.
6. D’acord amb el que s’estableix en l’art. 4 de l’annex del decret 404/1987, l’alcalde és el
president nat del CEM i de la Junta de Govern Local, no obstant això pot delegar la presidència
d’ambdós òrgans col·legiats, o només d’un d’ells, en un regidor/a de l’Ajuntament.
7. Els regidors de l'Ajuntament, vocals del Consell Escolar Municipal, han d’estar nomenats pel
Ple de l'Ajuntament.
8. Correspon a la Corporació Municipal nomenar set membres, un per cada grup municipal.
9 . Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Area de les Persones de data 7 d'octubre
de 2020.

Fonaments de dret
1. L’article 27.5 de la Constitució Espanyola, el qual disposa que els poder públics garanteixen
el dret de tothom a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb la
participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.
2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
3. Decret 404/1987, de 22 de desembre, el qual regula les bases generals d'organització i de
funcionament dels consells escolars municipals.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
5. Decret legislatiu 2/2003, de 8 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar Municipal de Mont-roig del
Camp(CEM).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Designar com a membres de la Corporació en el Consell Escolar Municipal, als
representants següents:
President
Regidor PSC-CP

Fran Morancho López
Francis Ortiz Sánchez

Regidor JUNTS (JxCat-Junts)
Regidor AMM-VX+
Regidor ERC-MÉS-AM
Regidor IMM
Regidor Cs

Amèlia Bargalló Castellnou
Elvira Montagud Pérez
Irene Aragonés Gràcia
Vicente Pérez Mula
Ibana Pañeco Lelmo

2. Incloure com a primer punt de l’ordre del dia en el proper Consell Escolar Municipal la
constitució dels nous membres d’aquest Consell per part de l’Ajuntament.
3. Donar compte als Serveis Territorials d’Ensenyament de la nova constitució del Consell
Escolar Municipal
En aquest punt no es produeix debat.
El contingut de la intervenció d’Alcaldia i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç.
Intervenció del Sr. Alcalde i votació sobre el punt nº 3 de l'ordre del dia.

4. Planejament. Expedient 8585/2020. Aprovació inicial de la Modificació puntual
núm. 20 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Mont-roig del
Camp, per a la incorporació de l’ús de càmping en un sector de planejament
urbanístic, en coherència amb les condicions de la seva fitxa normativa.

Identificació de l’expedient: Modificació puntual núm. 20 del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) per a la incorporació de l’ús de càmping en un sector de planejament
urbanístic, en coherència amb les condicions de la seva fitxa normativa.
Expedient núm.: 8585/2020
Tràmit: Aprovació inicial

Fets
1.

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp (POUM) va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de
novembre de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007.

2.

El Volum VIII – Annex Normatiu d’aquest document inclou les fitxes del diferents sectors de
planejament derivat, un dels sectors de sòl urbanitzable delimitat és l’anomenat SUD 8 La
Porquerola. El Volum X del POUM recull un seguit de convenis urbanístics entre els que hi
ha el C3 referit a l’àmbit del sector anomenat “la Porquerola” (SUD 8). La sèrie de plànols

d’ordenació II.2, a escala 1/2000, inclou l’assignació de les claus urbanístiques assignades
a cadascuna de les zones del sòl.
3.

Aquest sector de sòl urbanitzable es defineix amb l’objectiu de fomentar la implantació d’un
assentament turístic residencial de qualitat amb un hotel de màxima categoria.
Determinava tanmateix, d’una banda la necessitat de dotar conjuntament de bon accés i
aparcament públic a la platja. I de l’altra banda, cedir el sòl i urbanitzar els terrenys
destinats passeig marítim. La normativa defineix àmbit, superfície, nombre d’habitatges,
edificabilitat total, cessions, condicions d’ordenació i edificació, usos, la reserva per a la
construcció d’habitatges assequibles i el sistema d’actuació.

4.

El contingut de l’apartat 10 de la fitxa del SUD-8 estableix un conjunt de condicions de
caràcter transitori que substancien el conveni C3 inclòs al Volum X del POUM:
- La primera condició és que l’ús de càmping romangui com a mínim deu anys acomptar de
l’executivitat del POUM (publicació DOGC de 25 abril 2007) als terrenys situats a ponent
del barranc.
- La segona condició és el manteniment de l’ús de càmping als terrenys indicats a la
primera fins a la seva transformació.
- La tercera condició transitòria és: en tant es mantingui l’ús de càmping, s’autoritzaran
totes les noves construccions i instal·lacions que siguin necessàries per al
desenvolupament de l’activitat, d’acord amb la regulació del pla parcial.

5.

En sessió 20 de maig de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar
inicialment el Pla parcial urbanístic del sól urbanitzable delimitat SUD 08 La Porquerola.
Posteriorment, es va sol·licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de
Tarragona que emeté l’informe preceptiu que determina l’article 87 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. La Comissió
Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 7 de març de 2017, va
informar desfavorablement aquest pla parcial

6.

La Comissió d’urbanisme motiva el seu informe desfavorable en el fet que la regulació que
el Pla parcial fa de l’ús de càmping genera un conjunt de situacions que no s’ajusten al
contingut dels article 53 i 54 (règim d’ús provisional del sòl) del TRLU. Això és així perquè
el pla parcial planteja el manteniment de l’activitat preexistent en part de les finques
d’origen possibilitant-hi noves construccions i edificacions amb un conjunt de paràmetres
propis d’una clau en sòl urbà

7.

La inclusió de l’ús de càmping dins els usos admesos al SUD 8 la Porquerola resoldria el
conflicte que suposa el règim de transitorietat que introdueix l’apartat 10 de la fitxa del
sector SUD 08 la Porquerola del POUM de Mont-roig del Camp. Per aquest motiu s’ha
redactat per l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp la proposta de
Modificació puntual núm. 20 del POUM que incorpora aquest ús de càmping en els usos
admesos en l’apartat 8 de la fitxa del POUM del SUD 08 la Porquerola, en coherència amb
allò previst en l’apartat 10 de la mateixa fitxa del POUM.

8.

La introducció de l’ús de càmping en un sector de sòl urbanitzable és perfectament
coherent amb els treballs realitzats per a la redacció del Pla Director Urbanístic de les
activitats de càmping. La memòria d’aquest document posa de manifest que alguns dels

actuals càmpings contenen equipaments, edificacions i serveis més pròpies del sòl urbà
que del no urbanitzable.
9.

L’objectiu que persegueix la present Modificació puntual del POUM és el d’incorporar l’ús
de càmping, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació, en la fitxa del Pla Parcial Sud 8
La Porquerola per assegurar la coherència entre els punts 8 i 10 de la mateixa fitxa del
POUM.

10. Aquesta Modificació puntual es motiva en base a les següents punts:
- Corregir el desajustament existent entre el punt 8 (usos) i el punt 10 (altres condicions) de
la fitxa del sector SUD 8 La Porquerola continguda al Volum VIII del POUM.
- Possibilitar el desenvolupament del sector SUD 8 La Porquerola amb el manteniment de
l’activitat de càmping preexistent en part de les finques d’origen.
11. El cap de serveis generals ha emès informe jurídic favorable a l’aprovació inicial d’aquesta
modificació puntual i, d’altra banda, la Secretària ha dictat diligència de conformitat amb el
contingut del dit informe.
12. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 7 d'octubre de
2020.

Fonaments de dret
1.

Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal estan regulades per l’article
96 del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLU). Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU).
D’acord amb aquest article la modificació objecte d’aquest informe no comporta un
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos,
o la transformació dels usos ja establerts.

2.

D’acord amb aquests articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació, que està regulada per l’article 83 del TRLU.
D’aquesta forma la tramitació de la modificació s’ha de subjectar als tràmits següents:
- L'aprovació inicial i l'aprovació provisional per l’Ajuntament.
- Informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació
pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació
inicial.
- Simultàniament al tràmit d'informació pública s'ha de sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini
d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.

- Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal,
s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del
municipi que és objecte del pla.
3.

L’article 22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, estableix que
l’aprovació inicial i provisional del planejament general, i per tant de la seva modificació, és
competència del ple municipal.

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

Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 20 del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Mont-roig del Camp, per a la incorporació de l’ús de càmping en un sector de
planejament urbanístic, en coherència amb les condicions de la seva fitxa normativa.

2.

Sotmetre aquesta modificació puntual núm. 20 a informació pública.

3.

Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de la seva competència i atorgar
audiència als ajuntaments limítrofs.

En aquest punt es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç.
Debat i votació del punt nº 4 de l'ordre del dia.

5. Afers sobrevinguts
No hi ha afers sobrevinguts

6. Mocions

Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS-AM per la promoció de les
instal.lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica.
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc informes que
confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa amb l’activitat humana.
És necessari posar en marxa mesures que permetin lluitar contra el canvi climàtic i afrontar la
transició energètica, que suposa un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat
ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un
compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

La Llei 16/2017 del canvi climàtic, aprovada per un ampli consens en el Parlament de
Catalunya, dissenya el camí cap a un nou model energètic 100% renovable al 2050 i on els
ciutadans tenen un paper central. A més, el nou marc legislatiu de la UE (el paquet “Energia
Neta per a tots els Europeus) facilita la transició cap a un model d’energia neta, apoderant als
consumidors europeus perquè esdevinguin actors plenament actius en la transició energètica.
Aquest marc també fixa dos nous objectius per la UE pel 2030 un objectiu vinculant d’energia
renovable d’almenys el 32%, i un objectiu d’eficiència energètica d’almenys el 32,5%, amb una
possible revisió a l’alça el 2023.
L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà
significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar l’eficiència
energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les
emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc
però no menys important, democratitzar el model energètic.
La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens locals són
corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, paral·lelament, afirma, a l’article
19, la necessitat d’adoptar mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum
energètic a partir d’energies renovables.
Un mecanisme és l’aprovació d’una ordenança municipal que incentivi la implantació de les
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i permeti el
desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la
vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i
ecològic.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Estudiar l’aprovació d’una ordenança municipal per la promoció de les instal·lacions
d´autoconsum amb energia fotovoltaica.
SEGON. Estudiar l’aprovació, modificació o incloure a les ordenances fiscals municipals
corresponents totes aquelles bonificacions que incentivin la instal·lació de sistemes
d’autoconsum amb energia fotovoltaica entre la ciutadania del nostre municipi.
TERCER. Promoure una campanya de sensibilització municipal que expliqui els objectius
municipals en l’àmbit de la transició energètica i l’autoconsum, les mesures que es poden
prendre, i les oportunitats que ofereix l’ajuntament per tal de treballar conjuntament, les
institucions i la totalitat de la ciutadania, per fer possible l’assoliment d’un model energètic més
sostenible, democràtic i ecològic.
QUART. Comprometre’ns a treballar de forma estratègica i transversal l’aplicació de
l’ordenança municipal per la promoció de les instal·lacions d´autoconsum amb energia
fotovoltaica amb el teixit associatiu i veïnal del nostre municipi.
En aquest punt es produeix debat.
En primer lloc es procedeix a la votació de l’esmena platejada per part del mateix grup
municipal que presenta la moció. S’aprova l’esmena per unanimitat.

Seguidament se sotmet la moció a votació. S’aprova per unanimitat.
El contingut del debat i la votació de l’esmena i la moció es pot consultar al següent enllaç.
Debat i votació de l'esmena i moció, punt nº 6 de l'ordre del dia.

7. Precs i Preguntes
Durant el transcurs dels precs i preguntes hi ha moments que no es visualitzen les imatges dels
regidors Yolanda Pérez i Remei Benach, tot i que romanen connectats a la videoconferència.
Abandonen la sala la regidora Ibana Pacheco a les 13:49 h. i el regidor Abbas Amir a les 14:23
H.
El contingut dels precs i preguntes es poden consultar al següent enllaç:
Contingut dels precs i preguntes.

Finalitzat els precs i preguntes la senyora Secretària aclareix el dubte jurídic plantejat pel
portaveu grup municipal Junts en relació al còmput com abstenció del vot del regidor Quique
Moreno en la sessió plenària de l’octubre. Assenyala que l’article concret que així ho determina
és l’article 100 del Reial decret 2568/1986.
Contingut de la intervenció de la senyora Secretària sobre l'aprovació de les actes de les
sessions anteriors.

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

Aránzazu Sorlí Pons
Secretària

