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ACTA DE LA SESSIÓ 

 

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

 

Núm de la sessió:  2019/18 (Legislatura 2019-2023) 

Caràcter de la sessió:  Ordinària 

Convocatòria:   8 de novembre de 2019 

Data:    13 de novembre de 2019 

Horari:    13:00 h. – 14:25 h. 

Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 

 

  

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 

 

 

Vicente Pérez Mula, regidor IMM 

 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts  

Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts 

Quique Moreno Herrero, regidor Junts 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM 

Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+ 

Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+ 

 

Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs 

 

 

Xavier Tardiu Bonet, Secretari  

 

S’ha excusat d’assistir-hi: 

Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP 
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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: 

 
Sr. Alcalde:  Bon dia a tothom. Donaríem inici al Ple ordinari. Ha excusat la seva assistència la 

regidora Cristina Llorens. 

 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 17 d'octubre de 2019 

(acta sorteig públic membres meses electorals Eleccions Generals novembre 

2019, Acta moció presentada per ERC i Junts, Acta moció presentada per 

PSC) 

 

Sr. Alcalde: El primer punt és aprovació de les actes de les sessions anteriors del 17 d’octubre. 

No sé si hi ha alguna cosa a dir de les actes. Si no hi ha res, entenc que quedarien aprovades 

per unanimitat. 

 

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 data 17 d’octubre de 2019.  

 

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

 

 

2. Donar compte dels Decrets del número 2652 al 2975 de l’any 2019. 

 

Sr. Alcalde: El segon punt és donar compte dels decrets 2.652 al 2.975 de l’any 2019. Hi ha 

algun comentari? Si no hi ha cap comentari, passaríem al tercer punt. 

 

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. 

 

 

3. Impuls Econòmic Expedient 1494/2019. Aprovar, si s’escau, trametre la 

proposta i sol·licitar a la Direcció General de Comerç la qualificació de la totalitat 

del municipi de Mont-roig del Camp com a zona turística tot l’any, amb una franja 

horària d‘obertura diària de 7:00 a 22:00 h i amb un període de vigència de 

l’excepció de 4 anys. 

 

Sr. Alcalde: El tercer punt és aprovar, si s’escau, trametre la proposta i sol·licitar a la Direcció 

General de Comerç la qualificació de la totalitat del municipi de Mont-roig del Camp com a zona 

turística tot l’any amb una franja horària d’obertura diària de 7 a 22 h i amb un període de 

vigència de l’excepció de quatre anys. Si la regidora vol fer ús de la paraula. 

 

Sra. Pérez: Sí, bon dia. Presentem aquesta proposta per tal d’obtenir la qualificació de municipi 

turístic tot l’any i així regular una realitat ja que el nostre municipi ja fa anys que és turístic tot 

l’any, ja fa anys que ens visiten molts turistes fora de la temporada d’estiu, i el que hem fet ha 
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sigut redactar un informe en el que posem en valor els recursos turístics que té el nostre 

municipi i també activitats i accions de més rellevància per tal de justificar aquesta necessitat. 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Alguna pregunta per part dels grups? No? Sí? [Inaudible 01:42] 

 

Sr. Pellicer: Podeu aclarir què vol dir? 

 

Sra. Pérez: Sí, és el que estipulen ells, o sigui, el període de quatre anys no ho hem dit 

nosaltres, és el que estipula la Generalitat. 

 

Sr. Pellicer: O sigui, ho demanem cada quatre... 

 

Sra. Pérez: Cada quatre anys s’haurà de... 

 

Sr. Pellicer: S’ha de tornar a demanar. 

 

Sra. Pérez: Entenc que sí, que s’haurà de demanar una pròrroga. 

 

Sr. Pellicer: D’acord, gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Per part del grup d’Esquerra? Sí? 

 

Sr. Vilajosana: Només volia fer dos comentaris. Un de menys rellevant és que a la Comissió jo 

vaig preguntar si forçosament havia de ser per a tot el municipi i se’m va dir que sí i, després, 

vaig mirar la llei i la llei diu que no, que pot ser una part del municipi només. L’article 63, em 

sembla que és, no recordo quin número és, que diu que els ajuntaments poden especificar si 

això es demana per a la totalitat del municipi o només per a una part. Només com a matís 

perquè crec que és important. De totes formes, nosaltres estem d’acord en què en tramiti això. 

L’única cosa que demanaríem és que a l’hora d’aplicar-ho, i això l’equip de govern sabrà com 

fer-ho, que s’avaluï, primera, que s’avaluï de forma periòdica i, segona, que es tingui en compte 

que la realitat del teixit comercial de Mont-roig no és la mateixa que la del teixit comercial de 

Miami i que, per tant, que es tingui en compte això a l’hora d’aplicar això. No sé de quina 

manera, vostès tenen la responsabilitat del govern, sabran com fer-ho, però pensin, per 

exemple, a Figueres, fa un parell d’anys van decidir això mateix que decidirem avui en el 

Plenari i van decidir també que fos extensiu a tot el municipi i al cap de dos anys van haver de 

prendre un acord al Plenari sostraient d’aquest acord tres o quatre nuclis del municipi on es va 

veure els efectes de que fos municipi turístic tot l’any eren més perjudicials que beneficiosos. 

Jo només demano que es tingui aquest capteniment i que s’entengui que la realitat comercial 

del nucli de Mont-roig i de Miami no és exactament la mateixa. Només això. 

 

Sra. Pérez: Sí, li contesto. Li demano disculpes perquè sí que és una resposta que jo li vaig 

donar perquè no es va plantejar en cap moment demanar-ho només per una zona, entenem 

que el municipi és tot i per això ho demanem per tot però sí que és veritat que potser li vaig 

contestar sense saber el que deia la llei exactament. No sabíem que es podia dir una 

urbanització, per exemple, no es pot, al nucli de Mont-roig, no, i a Miami, sí. No ho sabíem, la 

veritat. Llavors, què proposen? Que el nucli de Mont-roig no es...? Ah, vale, no ho he entès. 
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Sr. Vilajosana: L’única cosa que demanem és que, donat que és evident que hi ha una 

diferència estructural i de moltes altres consideracions entre el que és el teixit comercial de 

Miami i el que és el teixit comercial de Mont-roig, que es faci una avaluació periòdica de com 

està influint o incidint aquesta decisió que avui prenem en el desenvolupament de l’activitat 

comercial en els dos nuclis. 

 

Sr. Pérez: Es va comentar a la comissió, o sigui, als comerços petits no els afecta perquè ells 

poden obrir cada dia. Això aquí no ho diu perquè...fica només l’horari. Això el que permet és 

que les grans superfícies o que les marques, ni que no tinguin una gran botiga, una marca 

comercial, pugui obrir els diumenges que fins ara no es pot, els petits poden obrir però una 

marca coneguda no pot obrir els diumenges i el que regula, el que permet aquesta llei és que 

ells puguin obrir. Els petits poden obrir cada dia de l’any, sigui o no municipi turístic tot l’any. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Junts? Sí. 

 

Sra. Bargalló: Simplement dir que votarem a favor d’aquesta proposta i, sobretot, pel fet de que 

recentment l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Mont-roig en un comunicat també s’hi 

ha mostrat a favor i, tal com poseu a la proposta, que es mostren a favor el Foment 

Empresarial de Miami Platja, l’Associació i l’Associació Hotelera. Llavors, també ens decideix el 

fet de que els horaris comercials puguin ser escollits amb una banda suficientment ample i pel 

fet de que això serà voluntari i en la mesura de les possibilitats i la voluntat de cada tipus de 

negoci. L’únic que demanem és que l’equip de govern vetlli pel tractament especial del petit 

comerç. Pensem que això sí que sempre és el que s’ha de protegir i intentar afavorir el fet de 

que aquest es pugui mantenir i que l’ajuntament vetlli per realitzar accions complementàries 

que ajudin a fer-lo visible i a fer-ne, si pot ser en la mesura del possible, una especial difusió. 

Gràcies. 

 

Sra. Pérez: Gràcies 

 

Sr. Vilajosana: Si em permet, una cosa que he oblidat. És possible? 

 

Sr. Alcalde: Contesta i li passo la paraula. 

 

Sra. Pérez: M’ha semblat que ha dit que l’Associació de Comerciants i Empresaris ha donat 

suport? Ha dit a la seva...? A mi em van enviar ahir a la tarda un whatsapp i em van enviar una 

carta que deia més coses i hi ha una frase que diu que sí, que dona suport a què Mont-roig del 

Camp sigui municipi turístic durant tot l’any sempre i quan l’ajuntament vetlli per un equilibri 

entre els dos nuclis o algo això. Jo no...li vaig contestar que no entenia l’escrit i no he rebut 

resposta, per això no sabia si vostè es referia a aquest escrit o era un altre que a mi no m’ha 

arribat. 

 

Sra. Bargalló: No, no, em referia també directament a aquest escrit que, al principi, la idea de 

l’escrit era això, que estaven a favor però que, donat que a Mont-roig del Camp potser el 

principal actiu comercial són petits negocis, entenc que demanen per mantenir l’equilibri entre 

aquests petits negocis i els altres grans que ara se’ls permetrà poder obrir també.  

 

Sr. Alcalde: Sí? 
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Sr. Vilajosana: Disculpi.  

 

Sr. Alcalde: No, no. No li disculpo. 

 

Sr. Vilajosana: No em disculpa, gràcies. M’agradaria saber, perquè es va comentar a la 

comissió, que l’únic posicionament contrari que hi havia hagut en aquesta proposta havia sigut 

el de la UGT i m’agradaria saber quins motius dona la UGT per oposar-s’hi o senzillament van 

dir que no.  

 

Sr. Pérez: Entenc que és perquè no volen que els treballadors treballin diumenge. No ho diu a 

la carta però entenem que és aquesta la... 

 

Sr. Vilajosana: No ho diuen de forma explicita? 

 

Sra. Pérez: No, no ho diuen de forma explícita. 

 

Sr. Vilajosana: Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Doncs, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a la votació. Vots en contra? 

Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat per unanimitat. 

Identificació de l’expedient: Promoció Turística (0190.2644) – Sol·licitud Municipi Turístic tot 
l'any 

Número d’expedient: 1494/2019 Impuls Econòmic 

Tràmit: Ordinari 

Fets 

1.   En data 20 de maig de 1994 l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va sol·licitar al 

Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, la qualificació de 

zona turística pel terme municipal. 

2.   En data 16 de juny de 1994 el Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat 

de Catalunya va aprovar la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, 

qualificant el terme municipal com a zona turística pel període comprès entre Setmana Santa i 

el mes d’octubre, ambdós inclosos. 

3.   Com a conseqüència, els horaris comercials en aquest període són lliures amb la 

possibilitat d’obrir festius. La resta de l’any estaran regulats en el Decret 4/2012, de 30 

d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció. 

4.   Se sol·licita una franja d’obertura diària per tot l’any de 7:00 a 22:00 hores, franja horària 

d’obertura equivalent al període de juny a setembre que estableix l’article 37.2.a) de la Llei 
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18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. S’ha definit aquesta franja diària d’obertura 

per tal de donar una continuïtat a l’activitat comercial i econòmica durant tot l’any, que és 

l’objectiu de la sol·licitud al Departament de Comerç respecte de la qualificació de municipi 

turístic durant tot l’any.  

5. Actualment el municipi de Mont-roig del Camp es troba immers en una transformació que 

busca l’afluència de visitants durant tot l’any i que té com a eixos principals la 

desestacionalització i la diversificació del sector turístic. Tot i reconèixer l’impacte positiu que 

suposa per a l’economia del municipi el turisme des de Setmana Santa fins a l’octubre, es 

pretén que Mont-roig del Camp i Miami Platja siguin destinacions atractives per a visitar en 

qualsevol època de l’any. 

6. Aquesta transformació ha suposat que es remodelin àrees urbanes i equipaments 
municipals, així com que s’incrementi substancialment l’oferta cultural, de lleure i esportiva 
durant tot l’any.  

En aquest context, cal tenir en compte: 

Mont-roig del Camp és seu de la Fundació Mas Miró. La Fundació té per objecte la gestió del 

Mas Miró com a equipament cultural obert al públic i la seva divulgació juntament amb l’entorn 

de Mont-roig del Camp que va influenciar en la vida i la creació artística de Joan Miró.  

El Mas Miró va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) el 17 d’octubre de 2006 i és 

l’entorn on Joan Miró (Barcelona, 1893 - Palma, 1983), un dels artistes més universals del s. 

XX, va gestar les seves obres, tal com ell mateix narrava: “Tota la meva obra està concebuda a 

Mont-roig”.  

Prenent com a punt de partida l’obra de Miró, l’any 2018 es va dissenyar una ruta que comprèn 

diversos punts del terme municipal: "El paisatge emocional de Miró". Mont-roig del Camp té 

diversos escenaris que van servir de model per a les obres de Joan Miró. “La masia”, “La platja 

de Mont-roig”, “Poble i església de Mont-roig”, “Mont-roig, el poble” i “Mont-roig, Sant Ramon” 

són només algunes de les obres que tenen el paisatge del municipi com a font d’inspiració.  

“El paisatge emocional de Miró” recorre diferents indrets del municipi, degudament senyalitzats 

i identificats, on el visitant pot observar en primera persona els paisatges convertits per Miró en 

obres d'art mundialment reconegudes. El Mas Miró complementa aquesta visita i té el privilegi 

d'haver estat casa i taller de l'artista. 

D’altra banda, Mont-roig del Camp també compta amb les Barraques de Pedra Seca, 

monuments històrics de gran importància en l’àmbit comarcal i en l’arquitectura rural 

mediterrània. En total, el municipi acull 141 barraques de Pedra Seca, cinc de les quals van ser 

declarades com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), tal com disposa la publicació de la 

resolució CLT/2590/2014, de 21 de novembre del 2014, essent les primeres construccions de 

pedra seca de Catalunya que van aconseguir aquesta catalogació. 
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Cal referir-se també a l’Església Vella, ubicada al nucli antic de Mont-roig. Des de finals del 

2018, una renovada Església Vella és l’equipament cultural més important del municipi i és 

alhora és una Oficina de Turisme, convertint-se en el punt d'informació més innovador, modern, 

funcional i adaptat de la xarxa d'Oficines de Turisme del municipi.  

Des de la seva remodelació, l’Església Vella s’ha convertit en un important Centre Cultural, que 

des de la seva inauguració el novembre del 2018 ha acollit concerts, recitals, mostres d’art i de 

fotografia, lectures de poemes i exposicions culturals de diverses temàtiques.  

Tant el Mas Miró, juntament amb els indrets del “Paisatge Emocional”, com les Barraques de 

Pedra Seca i el Centre Cultural Església Vella, han aconseguit atreure visitants durant tot l’any i 

consolidar-se com a oferta cultura, podent-se emmarcar en les condicions establertes a la Llei 

18/2017 de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, concretament a l’article 38 punt 1, apartat b, 

subapartat 1, on s’especifica el supòsit d’acollir-se a la qualificació de Municipi Turístic tot l’any, 

si concorre alguna de les circumstàncies següents: “Disposa (...) d’algun immoble d’interès 

cultural integrat en el patrimoni historicoartístic o d’equipaments culturals (...)”. 

7. Un altre punt a tractar és el del comerç local, en especial del nucli de Miami Platja.  

El mes de març del 2018 es va iniciar el projecte de remodelació de l’Avinguda Barcelona, 

emmarcat en el Pla de Barris de La Florida i cofinançat per la Generalitat al 50%. Aquest 

projecte ha convertit la carretera N-340 que travessa el municipi, en una avinguda, en un 

passeig que actua com a eix urbà vertebrador del nucli de Miami Platja.  

El mes de març del 2019, finalitzades les obres executades en un tram de més d’un kilòmetre i 

amb un cost de 4.495.188,93 euros, l’Avinguda Barcelona s’ha convertit en el nou centre 

comercial urbà de Miami Platja, amb 135 negocis només tenint en compte el tram remodelat. 

Això ha suposat que nous comerços i negocis es puguin implantar al municipi i que els ja 

existents guanyin valor, tenint l’Avinguda Barcelona com a punt de referència i com a eix 

comercial, seu privilegiada de comerços, empreses de serveis i establiments de restauració i 

amb una oferta que es manté durant tot l’any.  

La singularitat de l’àrea comercial de l’Avinguda Barcelona, es pot incloure en les condicions 

establertes a la Llei 18/2017 de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, concretament a l’article 

38 punt 1, apartat b, subapartat 3, on s’especifica el supòsit d’acollir-se a la qualificació de 

Municipi Turístic tot l’any, si concorre alguna de les circumstàncies següents: “Disposa d’alguna 

àrea comercial amb una oferta singular i clarament diferenciada (...)”. 

  

8. Finalment, per complementar les opcions que Mont-roig del Camp ofereix als visitants durant 

tot l’any, s’ha de fer menció a algunes de les moltes activitats de caire esportiu que es duen a 

terme al municipi. 
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L’Ajuntament de Mont-roig del Camp treballa de manera determinada en la potenciació dels 

esdeveniments esportius que afavoreixin el binomi esport i turisme. L’organització 

d’esdeveniments esportius de renom i de nivell territorial reforça la imatge del municipi com a 

destinació de turisme esportiu, publicitat directa dels serveis turístics del municipi, del sector 

empresarial en general i de les instal·lacions esportives municipals. 

A Mont-roig hi ha el Club de Golf Bonmont Terres Noves, un Club de gran prestigi que atreu 

anualment a professionals i amateurs del golf de tot el món i s’ha convertit en un referent en el 

territori.  

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el Club de Golf Bonmont Terres Noves assisteixen junts 

a les Fires IGTM (International Golf Travel Market) per promocionar l’oferta esportiva en aquest 

camp.  

A més a més, des de l’any 2018, durant el mes de març el municipi és seu del MUNDIALITO, 

un dels tornejos internacionals de futbol infantil més importants del món, on hi participen prop 

de 5.000 jugadors de més de 50 nacionalitats i la majoria de grans clubs del futbol mundial. 

La dimensió d’un torneig d’aquestes característiques fa que parlem de dades rellevants en el 
món esportiu (80 partits al dia, més de 500 partits jugats en camps de futbol municipals, entre 
ells, Miami i Mont-roig, més de 60 àrbitres, més de 600 persones staff i la participació d’equips 
de renom com FC Barcelona, Atletico de Madrid, PSV, Liverpool, Borussia Dormund, 
Galatasaray, Inter Milan, Bayer Munich, Atlètic de Bilbao, Celta de Vigo, entre d’altres. 

Per altra banda, el Costa Daurada CUP és un altre important torneig de futbol d’àmbit estatal, 
on els camps de futbol de tant de Miami com de Mont-roig serveixen com a subseu per a les 
fases eliminatòries. 

Per últim, un altre esdeveniment esportiu important és el Rally RACC CATALUNYA-COSTA 
DAURADA.  

En cada edició, tenen lloc al nucli de Mont-roig dos reagrupaments de cotxes i pilots, generant 
gran expectativa entre visitants i veïns del municipi, afavorint al sector turístic i la resta de 
serveis gastronòmics i comercials.  

La gran repercussió mediàtica d’aquest esdeveniment, col·loca al Municipi de Mont-roig en una 
situació privilegiada i permet consolidar-lo com un municipi de referència turística esportiva. 

9. Tal com s'estableix a l'article 38.2 de la Llei 18/2017 de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, 
des de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp es van sol·licitar a les següents entitats els 
corresponents informes sobre la qualificació de municipi turístic: 

  

- Cambra de Comerç de Reus  

 - Consell Comarcal del Baix Camp 

 - Comissions Obreres de Tarragona  
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 - Associació Foment Empresarial Miami (FEM Miami) 

 - Associació Comerciants i Empresaris Mont-roig  

 - PIMEC Tarragona 

 - Unió de Consumidors de Catalunya  

 - Unió General de Treballadors Catalunya  

10. A data d’avui, vist l’informe tècnic de la Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació de 

l’Ajuntament de Mont-roig, s’han rebut els següents informes favorables / cartes de suport a la 

declaració de municipi turístic durant tot l’any:  

 - Consell Comarcal del Baix Camp 

 - Associació Foment Empresarial Miami (FEM Miami) 

 - Associació d’Hosteleria de Miami Platja 

Per altra banda, s'ha rebut l'informe desfavorable de la Unió General de Treballadors de 

Catalunya. La resta d’entitats no han contestat a la sol·licitud de l’Ajuntament.   

11. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Promoció Econòmica i de Municipi 
de data 6 de novembre de 2019. 

  

Fonaments de dret 

1. Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 

2. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

 

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

1. Sol·licitar a la Direcció General de Comerç l’aprovació de la proposta de qualificació de la 
totalitat del municipi de Mont-roig del Camp com a zona turística tot l’any, amb una franja 
horària d‘obertura diària de 7:00 a 22:00 h i amb un període de vigència de l’excepció de 4 
anys. 

2. Tramesa a la Direcció General de Comerç de la documentació requerida a la Llei 18/2017, 
d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 
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4. Polítiques d'Igualtat. Expedient 12883/2019. Aprovar, si s'escau, designar les 

regidores de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al Consell Consultiu de les 

Dones del Baix Camp. 

 

Sr. Alcalde: El punt quatre és aprovar, si s’escau, designar les regidores de l’ajuntament de 

Mont-roig del Camp al Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp. Aquí el que fem és 

proposar a totes les regidores amb representació al Ple de l’ajuntament que formin part del 

Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp. És un tràmit que ha de passar pel Ple. No sé si 

algun grup vol comentar alguna cosa, entenc que no. Per part de Junts? Ah, per part 

d’Esquerra? 

 

Sra. Aragonès: Només dir que és el dimarts que ve a les cinc de la tarda. A les set nosaltres 

tenim la presentació del Pla estratègic que, en principi, com a regidora dona, jo prioritzaré anar 

al Consell Consultiu i, si no se’ns allarga massa, aleshores farem cap a Bonmont. Era aprofitar 

una mica per justificar en cas que... 

 

Sr. Alcalde: Jo crec que més de dos hores tampoc... 

 

Sra. Aragonès: El Ple constitutiu és una mica... 

 

Sr. Alcalde: Si entrem...si s’entra amb els deures fets, suposo que serà més àgil. Per part de 

Junts? Jo, únicament, en la mesura que es pugui i això tampoc ho he parlat amb les meves 

companyes, sí que estaria bé que Mont-roig estigués representat dintre dels càrrecs d’aquest 

Consell i aquí sí que, a lo millor, valdria la pena...no sé, ho estic [Inaudible 10:33] ara, seure 

perquè, ja sigui d’una manera o una altra, que aquí, en aquesta Junta que hi haurà, Mont-roig 

estigui representat. No sé, ho deixo, ho llanço i vosaltres mateixes ho valoreu. Hi ha un procés, 

hi ha d’haver unes propostes per a ocupar els càrrecs que són presidència, quatre 

vicepresidències, una adjunta permanent, una secretària tècnica, d’acord? Si està representat 

Mont-roig en aquest Consell Consultiu, molt millor. Si no hi ha més comentaris, passaríem a la 

votació. Vots en contra? Abstencions? A favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat per 

unanimitat. 

 

Identificació de l'expedient: Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp 

Número d'expedient: Serveis a les persones / Polítiques d’Igualtat i de les Dones / 39.00 
Cultura /Exp: 12883/2019 

Tràmit: Ordinari 
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Fets 

1. Amb l’objectiu d’implantar polítiques participatives i transversals per impulsar la millora dels 
serveis socials del Baix Camp i la qualitat de vida de la seva ciutadania, el Consell Comarcal 
del Baix Camp crea el Consell Consultiu Comarcal de les Dones. 

2. El Consell de les Dones del Baix Camp és un òrgan assessor, de consulta, de participació i 
de promoció de l’equitat de gènere i, en especial, de les dones de la comarca. A tal efecte 
impulsarà accions, debats, plans, activitats tendents a afavorir un treball transversal a favor de 
la plena ciutadania. 

3. El Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp s’estructura amb: 

• Presidència 

• Quatre vicepresidències 

• Junta permanent 

• Secretaria Tècnica 

• Assemblea o plenari 

La composició de les diverses estructures queda resumida en: 

·         La presidència que serà assumida per la presidència del Consell Comarcal del Baix 
Camp.  

·         Quatre vice-presidències, que seran assumides per la Federació de Dones i un/a 
representant electe dels Ajuntaments de Reus i Cambrils. 

·         La secretaria tècnica, que serà a proposta del Consell Comarcal del Baix Camp. 

·         La Junta Permanent, que estarà formada per: 

-  La Presidència. 

-  Les quatre vicepresidències. 

-  Un/a representant de cada un dels Consells de les Dones o de polítiques de la 
comarca. 

-  Quatre representants d'entitats. 

-  Sis càrrecs electes delegades en representació dels municipis: 

•  Municipis de COSTA 

•  Municipis de PLANA 3 delegades 
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•  Municipis de MUNTANYA 1 delegada 

·         L'Assemblea o plenari, estarà integrada per: 

- Alcaldesses, conselleres comarcals i regidores municipals, que seran membres nates 
d'aquest Consell Consultiu. 

- Sis representants de la Federació de Dones del Baix Camp. 

- Fins a cinc entitats relacionades, a proposta de la Junta permanent i ratificades per la 
Presidència. 

- Un/a representant per sindicat amb més representació comarcal. 

- Un/a representant dels Consells de les Dones creats al Baix Camp, amb l'excepció de 
càrrecs electes, nomenada per aquests consells. 

- Un/a representant de l’Institut Català de les Dones, de la Generalitat de Catalunya. 

- Un/a representant de l'equip comarcal del Baix Camp i el Priorat del Circuit de Tarragona 
per l'abordatge de la violència masclista. 

- Una tècnica de cadascun deis Serveis d'Atenció i Informació a les Dones de la Comarca 
del Baix Camp, que tindrà veu, però no vot. 

- Fins a un màxim de quatre dones expertes/líders de la comarca a proposta de la Junta 
permanent amb aprovació de l’Assembla. 

·         Es podran crear les Comissions de treball que es creguin necessàries. 

3. Totes les regidores, alcaldesses i conselleres comarcals dels municipis del Baix Camp 
formaran part de l’Assemblea o Plenari del Consell Consultiu del Baix Camp.   

4. Aquest any 2019 s’ha de fer la renovació de les persones membres dels òrgans del Consell 
Consultiu de les Dones del Baix Camp, que es farà cada quatre anys, en els càrrecs que 
tinguin una representació de persones electes i cada dos, en els nomenaments representants 
del món associatiu. 

5. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals i el nou Ajuntament es va 
constituir en sessió pública el dia 15 de juny, formant-ne part les següent regidores: M. Remei 
Benach Font, Yolanda Pérez Díaz, Francis Ortiz Sánchez, Cristina Llorens Pardo, Irene 
Aragonès Gràcia, Elvira Montagud Pérez, Amèlia Bargalló Castellnou i Ibana Pacheco Lelmo. 

6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de drets socials i serveis a les persones 
de data 6 de novembre de 2019. 

  

Fonaments de dret 
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1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2. Punt 8 del Reglament del Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp, aprovat el 15 de 
desembre de 2010. 

  

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

1.    Aprovar, si s'escau, i d’acord amb el Reglament del Consell Consultiu de les Dones del 
Baix Camp, la designació de les regidores de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que 
formaran part de la Assemblea o Plenari:  

·         Yolanda Pérez Díaz (PSC) *****313E 

·         M. Remei Benach Font (PSC) *****594L 

·         Francisca Ortiz Sánchez (PSC) *****262C 

·         Cristina Llorens Pardo (PSC) *****812V 

·         Amèlia Bargalló Castellnou (JUNTS) *****702Y 

·         Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS-AM) *****450W 

·         Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+) *****506X 

·         Ibana Pacheco Lelmo (C’s) *****401L 

2. Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Camp. 

3. Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns. 

 

 

5. Serveis Socials. Expedient 8071/2019. Aprovar, si s’escau, les “Bases de 

concessió d’ajuts socials a la gent gran i/o dependent per accés a serveis 

d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp”. 

 

 

Sr. Alcalde: El punt cinc és aprovar, si s’escau, les bases de concessió d’ajuts socials a la gent 

gran i/o dependent per accés a serveis d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del 

Camp. Aquí li donaria la paraula a la regidora de Serveis Social. Si vol fer ús, si us plau. 

 

Sra. Ortiz: Hola, bon dia. Simplement són les bases de concessió dels ajuts socials al Centre 

de dia, específicament. S’ha mantingut gairebé tot el format que hi havia anteriorment, l’únic 

que s’han fet algunes petites precisions perquè la majoria està igual, algunes petites precisions 
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que principalment han vingut proposades per l’equip tècnic de treballadores socials amb les 

diferents problemàtiques que s’han anat trobant i hem volgut adaptar-ho una mica. 

Principalment, és el tema dels barems de puntuació, les valoracions socials i poques coses 

més. A part de...s’ha inclòs, s’ha incorporat un punt, el núm. 6 de dotació pressupostària, al 

menys que es podrà incrementar...la partida podrà ser incrementada en funció de les 

modificacions del crèdit que es pugui aprovar en cas necessari per prioritzar els casos de major 

puntuació dels barems davant de l’exhauriment, vale, estem contemplant que ens quedem 

sense partida, pues, poder passar part de partida a aquesta, aquí, a aquesta dotació. A part 

d’això, poca cosa més, són... 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Algun grup vol fer ús de la paraula? No? Sí? 

 

Sr. Chamizo: Jo volia fer un...és que ara ha dit la regidora, únicament pel tema de Centre de 

dia, però tots aquests ajuts que donem per electricitat, per ulleres i demés, no estan recollides 

en aquestes bases? Hi ha unes altres bases? 

 

Sra. Ortiz: Sí, aquí són les bases només pel Centre de dia perquè són els ajuts que es donen a 

la gent gran que necessita un recurs especialitzat però, després, hi ha altres bases de Serveis 

Socials. 

 

Sr. Chamizo: Pels altres tipus d’ajuda concreta hi ha uns altres tipus de bases? 

 

Sra. Ortiz: Sí. 

 

Sr. Chamizo: I l’import aquest de 24.000 euros anuals, no sé, trobo que és una mica...clar, que 

són 1.800 euros anuals. Clar, una persona que cobri 23.000 poder...no sé, no sé on... Com s’ha 

arribat a aquesta quantitat? És a dir... 

 

Sra. Ortiz: Més o menys és la mateixa que hi havia i, dintre d’això, és per poder accedir a 

aquest ajut però després estan els barems de puntuació i, llavors, depèn de moltes 

circumstàncies.  

 

Sr. Chamizo: D’acord, és que ho trobava una mica... 

 

Sr. Alcalde: Si no hi ha cap pregunta o aclariment més, passaríem a la votació. Vots en contra? 

Abstencions? Doncs, quedaria el punt aprovat per unanimitat amb vots a favor. 

Identificació de l’expedient: Modificació de reglaments de la corporació local. Bases de 

concessió d’ajuts social a la gent gran i/o dependent per accés a serveis d’atenció 

especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp  

Número d’expedient:  8071/ 2019 

Tràmit: Aprovació de reglament/bases 
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Fets 

1. El 12 d’agost del 2016 es van publicar el BOPT número 155, les Bases de concessió d’ajuts 

socials per a l’atenció especialitzada de gent gran i/o dependent del municipi de Mont-roig del 

Camp. 

 

2. Atès que la interpretació de les actuals bases no és la mateixa entre els diferents tècnics de 

l’Ajuntament. 

 

3. Atès que l’article 3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials diu que “Els serveis 

socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes 

les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 

necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones”. 

 

4. Atès que l’article 20 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials defineix les 

prestacions del sistema públic de serveis socials amb la següent definició: “Són prestacions del 

sistema públic de serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els 

projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen a persones i 

que es destinen a complir les finalitats que estableix l’article 3”. “Les prestacions del sistema 

públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques”. 

 

5. Atès que que l’article 22 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, defineix el que 

són prestacions econòmiques de la següent manera: “Són prestacions econòmiques les 

aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat 

en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi 

front i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. El règim jurídic i fiscal 

d’aquestes prestacions o de les que es reconeguin s’ha de regular per mitjà d’una legislació 

específica”. “Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de 

dret de concurrència o d’urgència social”. 

6. Atès que l’article 27 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, descriu quines són 

les responsabilitats públiques de cada ens, de la següent forma: “L’administració de la 

Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya són les administracions 

competents en matèria de serveis socials, d’acord amb el que estableix aquest títol i, si escau, 

la legislació sobre organització territorial i règim local”.  

  

7. Atès que que l’article 2 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 

econòmic, defineix la naturalesa de les prestacions amb el següent escrit, “Són prestacions 

socials de caràcter econòmic les aportacions dineràries fetes per l’Administració de la 

Generalitat i els ens locals que tenen la finalitat d’atendre determinades situacions de 

necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients 

per a afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts”. 

8. Atès que l’article 7 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 

econòmic, descriu la forma de les prestacions: “Les prestacions socials de caràcter econòmic 

es poden pagar de qualsevol de les maneres següents; 
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a.    Prestacions permanents: són les que es paguen per mitjà d’aportacions dineràries 

periòdiques i amb voluntat de continuïtat i estabilitat en el temps.  

b.    Prestacions temporals: són les que es paguen per mitjà d’aportacions dineràries 

periòdiques però amb una durada anual i amb previsió de temporalitat.  

c.    Prestacions puntuals: són les que s’exhaureixen amb una única aportació dinerària”.  

  

9. Atès que l’article 12 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 

econòmic, esmenta el que s’entén per situació de necessitat: “Als efectes del que estableix 

aquesta llei, s’entén per situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el 

transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de fer front a les despeses socials per al 

manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la 

unitat de convivència a la qual pertany”.  

 

10. Atès que l’article 13 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 

econòmic, esmenta el que s’entén per despeses essencials: “Als efectes del que disposa 

aquesta llei, s’entén per despeses essencials d’una persona, d’una unitat familiar o d’una unitat 

de convivència, les pròpies de la manutenció, les derivades de l’ús de la llar, les que faciliten la 

comunicació i el transport bàsic, i també totes les que són imprescindibles per a viure 

dignament”. 

 

11. Vist que s’ha realitzat una Consulta Pública prèvia sobre la redacció de les noves bases, la 

qual ha estat esposada el públic durant 20 dies, i que durant aquest termini no s’ha presentat 

opinions, suggeriments i aportacions per part dels ciutadans, organitzacions i associacions que 

poden estar afectats per la modificació de la norma.  

  

 12. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de drets socials i serveis a les 

Persones de data 6 de novembre de 2019. 

 

Fonament de dret:  

1.    Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del Control Intern a 

les entitats del sector públic local 

2.    Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic 

3.    Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

públiques 

4.    Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 
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5.    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència 

6.    Llei 13/ 2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic  

7.    Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

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

1.    Aprovar, el reglament municipal “Bases de concessió d’ajuts socials a la gent gran i/o 

dependent per accés a serveis d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del 

Camp”, el qual es troba annexat a l’annex 1.  

  

2.    Tramitar aquest reglament el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial 

de la Província de Tarragona.  

  

3.    Notificar els interessats aquesta resolució.  

 

Annex I 

BASES DE CONCESSIÓ D’AJUTS SOCIALS A LA GENT GRAN I/O DEPENDENT PER 

ACCÉS A SERVEIS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA DEL  MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL 

CAMP 

Índex  

1. Introducció 

2. Marc legal 

3. Objecte de les bases 

4. Destinataris 

5. Tipologia dels ajuts 

6. Dotació pressupostària  

7. Requisits per poder sol·licitar els ajuts 

8. Obligacions de les persones beneficiaries 

9. Quantia barem de les prestacions 

10. Procediment de concessió 

11. Seguiment / comprovació 

12. Justificació de la despesa 

13. Procediment de denegació, modificació, suspensió, extinció i revocació 

14. Desistiment i renúncia 
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15. Incompatibilitats 

16. Règim fiscal i dret supletori 

17. Revisió d’actes 

18. Recursos  

19. Disposicions addicionals 

20. Tractament de dades personals i confidencialitat de les ajudes concedides 

Annexos 

1)    Sol·licitud dels ajuts socials a la gent gran i/o dependent per accés a Serveis d’atenció 

especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp 

2)    Declaració de responsabilitat  

3)    Barems de puntuació per a la valoració dels ajuts socials a la gent gran i/o dependent 

per accés a serveis d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp 

4)    Informe social de valoració 

5)    Barems de puntuació per a la valoració dels ajuts socials a la gent gran i/o dependent 

per accés a serveis d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp. Ajuts 

de transport 

6)    Informe social de valoració, ajuts de transport 

 

1.     INTRODUCCIÓ 

Considerant les dificultats de la gent gran (econòmiques, familiars, de salut i dependència, 

etc.), i per tal de complementar des de l’àmbit municipal aquells casos que es valorin de major 

necessitat en el moment d’optar als serveis especialitzats i personalitzats en gent gran i 

dependència de Mont-roig del Camp, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp pretén la concessió 

d’uns ajuts econòmics de caràcter social que permetin i/o complementin l’accés als serveis 

esmentats. 

Poden sol·licitar aquest ajut les persones grans i/o dependents empadronades al municipi de 

Mont-roig del Camp, sempre que compleixin les condicions que s’especifiquen en aquestes 

bases. 

  

En data 21 de setembre de 2015 el Departament de Benestar Social i Família resol acreditar 

transitòriament el Centre de Dia de Mont-roig del Camp com a entitat per atendre persones 

amb prestació econòmica vinculada (PEV). 

2.    MARC LEGAL 

Les normes que regeixen aquestes bases són la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions de caràcter econòmic i el Decret 

142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials. 
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En matèria de procediment, aquestes bases es subjecten a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

del règim jurídic del sector públic i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 

3.    OBJECTE DE LES BASES 

Aquestes bases tenen per objecte regular les prestacions econòmiques que atenguin i/o 

complementin la necessitat social  i econòmica d’atenció en un servei personalitzat 

especialitzat per a persones grans i/o dependents de Mont-roig del Camp, així com el seu 

procediment de concessió. 

4.    DESTINATARIS 

Persones majors de 65 anys empadronades al municipi de Mont-roig del Camp,  que 

compleixin els requisits establerts i demostrin la necessitat d’un complement econòmic per 

accedir un servei especialitzat  o de manca de recursos econòmics per ser-hi atès. 

Excepcionalment, i de forma totalment valorada i informada tècnicament, es podran incloure 

persones amb edat inferior als 65 anys, que reuneixin la resta de requisits establerts. Aquestes 

persones hauran d’acreditar algun tipus de discapacitat i/o dependència, i hauran de tenir un 

informe favorable del tècnic de serveis socials. 

5.    TIPOLOGIA DELS AJUTS 

 Ajuts econòmics i/o complements econòmics que permetin accedir als serveis 

personalitzats especialitzats  per a  gent gran i/o dependent del municipi de Mont-roig 

del Camp. 

 Accés a una de les cinc places del Centre de Dia, subvencionades el 100%  per 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 Ajut econòmic per accedir al transport adaptat del Centre de Dia  

 Ajuts a serveis complementaris que s’ofereixin el Centre de Dia  o en altres 

recursos/serveis del que atenen a persones grans.  

  

 Ajuts el servei de transport  els Casals d’Avis municipals 

6.    DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

La dotació econòmica anual que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp destinarà per fer front 

a aquestes bases d’ajuts és la resultant de la distribució de la consignació pressupostària 

de la partida corresponent, destinada a persones en situació de vulnerabilitat social. 
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7.    REQUISITS PER PODER SOL·LICITAR ELS AJUTS 

Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits: 

 Ser major de 65 anys i en cas de no ser-ho justificar la necessitat d’atenció en el 

Servei. 

 Estar empadronades en el terme municipal de Mont-roig del Camp. 

 Necessitar, per les seves circumstàncies personals, acolliment especialitzat, tenint en 

compte els aspectes socials, d’autonomia personal i de salut, i acreditar-ho. 

 No percebre el sol·licitant ingressos superiors a 24.000 € anuals.  

 Amb caràcter general no disposar de recursos que demostrin l’existència de mitjans 

suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut.   

8.    OLBIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES  

Les persones beneficiaries han de complir les següents obligacions: 

 Acreditar els requisits exigits per tenir accés als ajuts 

 Comunicar als serveis socials municipals les variacions de les circumstàncies que van 

motivar la concessió de l’ajut i/o de canvi de la situació social i econòmica de la 

persona i/o nucli familiar. 

 Destinar la prestació al motiu que la va originar. 

 Sotmetre’s a les actuacions de control i comprovació que efectuï l’Ajuntament i facilitar 

quanta informació i documentació li sigui requerida 

 Reintegrar els imports concedits quan no s’apliquin a les finalitats per a les quals es va 

concedir, o quan s’atorguin en la modalitat de préstec. 

 Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi de Mont-roig del Camp 

durant el temps de percepció de l’ajuda. 

9.    QUANTIA I BAREM DE LES PRESTACIONS 

Els Ajuts econòmics i/o complements econòmics que permetin accedir als serveis 

personalitzats especialitzats per a  gent gran i/o dependent del municipi de Mont-roig del Camp,  

poden ser del 25%, 50% o del 75%  del cost del servei pel qual es sol·licita l’ajut.  

  

Les 5 places subvencionades totalment per l’Ajuntament de Mont-roig en el centre de dia, 

donen dret a l’usuari a gaudir-ne de forma totalment gratuïta.   

La persona que gaudeixi d’una plaça subvencionada totalment per l’Ajuntament de Mont-roig 

del Camp, també podrà optar a la gratuïtat total del transport adaptat del Centre de Dia, amb 

previ informe del tècnic de serveis socials delegat pel Consell Comarcal del Baix Camp.  
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Els ajuts pel transport adaptat del Centre de Dia, poden ser del 25%, 50%, 75% o 100% del 

cost d’aquest servei.  

Els ajuts per serveis complementaris que s’ofereixin el Centre de Dia o en altres 

recursos/serveis que atenen a persones grans, poden ser del 25% o 50% del cost d’aquest.  

Els ajuts el serveis de transport els Casals d’Avis municipals, es bonificarà el 100% del cost 

d’aquest servei a les persones sol·licitants.  

10.  PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

10.1. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor 

-       Els procediments per a la concessió o denegació d’una prestació econòmica prevista 

en aquestes Bases s’endegaran d’ofici o a instància de la persona beneficiària 

-       Per a l’atorgament d’una prestació econòmica es seguirà o bé el procediment ordinari 

o bé el d’urgència, d’acord amb el que s’estableix en els punts següents. 

-       L’òrgan competent per a resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions 

sol·licitades és l’Alcaldia-Presidència, que podrà delegar aquesta facultat en la Junta de 

Govern Local o en el/la regidor/a del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Mont-roig del Camp. 

-       La regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament durà a terme la gestió administrativa de les 

prestacions. 

  

10.2. Forma de sol·licitud, lloc i termini de presentació 

a)    La sol·licitud, acompanyada de la documentació complementària especificada en 

el punt 10.3, es presentarà al registre municipal corresponent per a la seva 

tramitació, o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 

b)    Les sol·licituds no ateses per manca de disponibilitat pressupostària durant l’any 

de presentació de la sol·licitud es tindran per vigents en la convocatòria següent, 

sempre que s’acrediti el compliment dels requisits. 

c)    Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació 

incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els 

errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho 

fan se’ls tindrà per desistits en la seva petició. 

d)    La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona sol·licitant o, en el seu cas, pel 

seu representant legal. 

e)    La presentació de sol·licitud implica l’acceptació de la totalitat de la regulació 

descrita en les presents bases. 

f)     Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada, excepte que a judici del professional 

tècnic de serveis socials bàsics existeixi una situació que requereixi una atenció 

d’urgència.  
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g)    En el cas que la prestació a concedir sigui part d’un pla d’actuació integral 

desenvolupat pels serveis socials bàsics, la sol·licitud podrà ser d’ofici per part dels 

professional, sent necessària en qualsevol cas la documentació relacionada en el 

punt següent. 

  

10.3.  Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud 

La documentació relacionada a continuació podrà ser demanada/requerida pel/per la tècnic/a 

corresponent que valora l’ajut sol·licitat, sempre que aquest/a ho valori necessari. La 

documentació que ja consta a l’expedient del sol·licitant o de la unitat de convivència no es 

reclamarà. 

 Sol·licitud d’ajuda segons model normalitzat 

 Acreditació de la composició de la unitat de convivència: 

o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i dels membres que formin 

el seu nucli de convivència. 

o Volant històric d’empadronament del sol·licitant. 

o En el supòsit de persones que no tinguin nacionalitat espanyola, original i 

fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi. 

o Resolució judicial que acrediti la representació legal, si s’escau. 

 Document de reconeixement/valoració del nivell de dependència, si es té. En cas de no 

disposar-ne, informes mèdics de la situació actual de salut. 

 Contracte d’usuari del Centre de Dia degudament formalitzat i/o d’usuari del transport 

adaptat (si s’escau) 

 Dades econòmiques referides únicament al beneficiari:  

o Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i en cas 

afirmatiu de la seva quantia 

o Declaració de l’IRPF i/o patrimoni del darrer exercici, en cas de fer-la. 

o Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de 

tots els comptes oberts a nom dels membres de la unitat de convivència dels 

darrers 6 mesos (extractes bancaris) 

o Justificació de les despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, 

últims rebuts de préstecs bancaris, despeses d’hipoteca, llum, aigua... 

 Declaració de responsabilitat en la que ha de constar: 

o Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d’altres organismes, públics o privats. 

En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes. 

o Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest 

Ajuntament, i en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa 

que ho motiva. 

o Que no posseeix béns mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, 

sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol 

altre, en cas contrari indicar quins. 

o Que autoritza expressament a l’administració municipal per recavar qualsevol 

tipus d’informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres 

administracions. 
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o Que autoritza l’Ajuntament a realitzar els pagaments de la prestació, en cas de 

ser concedida, a l’empresa L’Onada, gestora del Centre de Dia. 

o Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud 

pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pels 

professionals dels equips bàsics d’atenció social o aportada per la persona 

interessada, si ho considera convenient. 

10.4. Instrucció de l’expedient 

La sol·licitud serà presentada en model normalitzat a l’oficina de serveis socials que 

correspongui segons la zona on visqui l’interessat. En aquest acte es procedirà a concedir una 

cita amb el tècnic de referència de l’equip bàsic d’atenció social del Consell Comarcal del Baix 

Camp i es comprovarà que la documentació que acompanya la sol·licitud sigui la correcta. 

El professional social de referència comprovarà tota la documentació i investigarà la situació 

personal o familiar, així com si és possible la tramitació d’algun altre recurs pel mateix motiu 

que el que ara es sol·licita. 

Una vegada obtinguda tota la documentació i informació necessària, els tècnics comarcals 

corresponents de serveis socials, procediran a la valoració econòmica i social i emetran un 

informe on es proposarà la quantitat, temporalitat i/o modalitat de l’ajut (annex 4). 

En el cas que el sol·licitant no aporti la documentació requerida, en el termini de 10 dies,  

s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud i es procedirà a la desestimació directa de l’ajut 

per incompliment del que s’estableix a les bases. 

Els tècnics dels equips bàsics d’atenció social podran fer totes les comprovacions que creguin 

oportunes per l’aclariment de les circumstàncies familiars i/o personals, econòmiques o 

d’habitatge, així com les entrevistes i/o visites domiciliàries que calguin per valorar 

correctament la petició d’ajut. Aquests professionals vetllaran, de forma general, per la correcta 

aplicació de l’ajut, incorporant a l’expedient justificants, acreditacions, factures, i tota aquella 

documentació que permeti justificar la prestació. 

  

10.5. Resolució 

a)    La resolució serà emesa per Alcaldia-Presidència o per la Junta de Govern Local, 

Regidor/a, en qui es delegui, prèvia conformitat de fiscalització de la despesa pel 

Departament d’Intervenció de fons de l’Ajuntament. 

b)    La quantia, finalitat i forma de pagament de les prestacions concedides seran les que 

determini la resolució on s’indicaran les obligacions o compromisos dels beneficiaris, els 

recursos que contra la mateixa es puguin interposar i les condicions per fer efectiu el 

cobrament de la prestació. Si en el termini de tres mesos no s’haguessin complert les 

condicions establertes es revocarà l’ajuda. 
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c)    El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 2 mesos a comptar de la data 

en què la sol·licitud de la prestació hagi tingut entrada a l’Ajuntament, amb excepció 

d’aquelles prestacions que siguin objecte d’una convocatòria de concurrència específica. 

  

10.6. Notificació a la part interessada 

a)    La resolució, favorable o desfavorable, serà notificada a la persona interessada al domicili 

a efectes de notificació que figuri en el seu expedient. 

b)    Serà contingut de la notificació la indicació a la part interessada, de forma expressa, de les 

condicions a complir per a fer efectiu el cobrament de la prestació. 

c)    Així mateix es notificarà la resolució a l’empresa/entitat/cooperativa que gestiona el Centre 

de Dia, per a la seva informació. 

10.7. Temporalitat 

Les prestacions regulades en la present normativa tenen caràcter voluntari, temporal i 

extraordinari, el qual suposa que les prestacions es concediran pel període de temps màxim 

establert en la convocatòria anual d’ajuts, que serà normalment d’un any natural, és a dir del 

mes de gener al mes de desembre de l’any en curs, o per la durada que es determini en la 

resolució de la seva concessió, i no es prorrogaran de forma automàtica un cop extingit el dret 

a la seva percepció, tret que amb un informe raonat es comuniqui la necessitat de la pròrroga. 

11.  SEGUIMENT/COMPROVACIÓ 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp farà el seguiment que correspongui i comprovarà 

l’adequat compliment de les finalitats per a les quals foren concedides les ajudes econòmiques 

contemplades en aquestes bases.  

12. JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA 

L’empresa gestora del servei/recurs, haurà de justificar que ha ofert el servei a les persones 

sol·licitants de l’ajut.  

  

  

13.  PROCEDIMENT DE DENEGACIÓ, MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ, EXTINCIÓ I 

REVOCACIÓ 

13.1. DENEGACIÓ 

Podran ser denegades les sol·licituds en que concorrin alguna de les següents circumstàncies: 

 Manca de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió 
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 Que la persona sol·licitant no resideixi efectivament en el municipi, o que no porti el 

temps estipulat pel tipus d’ajut sol·licitat. 

 Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda 

 Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la 

persona sol·licitant 

 Que l’ajuda sol·licitada no sigui adequada per la resolució de la problemàtica plantejada  

 Que no existeixi crèdit suficient per l’atenció de la sol·licitud 

 El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones 

sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada, inclòs quan la 

persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió 

 Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats 

per ella mateixa i/o amb el recolzament dels seus familiars, representants legals o 

guardadors de fet. 

 Que correspongui l’atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de la 

prestació o per raó de residència a una altra administració pública. 

 Qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels equips 

bàsics d’atenció social, estimin la seva denegació de forma motivada. 

13.2. MODIFICACIÓ 

Quan variïn les circumstàncies que varen motivar la sol·licitud però persisteixi la necessitat de 

l’ajut, es podrà modificar la finalitat de la prestació a proposta del propi interessat o d’ofici, previ 

informe tècnic de l’EBAS (Equip bàsic d’atenció social). En les modificacions d’ofici es donarà 

audiència a la persona interessada.  

L’Ajuntament tindrà el dret de revisió de les quanties concedides sempre que es produeixi un 

canvi en la situació socioeconòmica dels beneficiaris de la prestació. 

13.3. SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LES PRESTACIONS 

Prèvia a l’extinció o revocació de l’ajuda concedida, amb independència que s’hagi iniciat o no 

un procediment d’extinció o revocació, bé d’ofici o a instància de part es podrà procedir, a criteri 

i per decisió motivada del professional social referent, a la suspensió cautelar del pagament de 

la prestació quan s’haguessin detectat en una unitat de convivència indicis d’una situació que 

impliqui la pèrdua d’algun dels requisits exigits pel reconeixement o manteniment de la mateixa. 

  

La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal d’alguns dels requisits 

de la mateixa o per l’incompliment de les obligacions de la persona beneficiària recollides en 

aquestes bases. 

La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc a la 

mateixa i per un període continuat màxim de 3 mesos transcorregut el qual es procedirà a 

l’extinció o revocació del dret a la prestació 
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13.4. EXTINCIÓ 

Es procedirà a l’extinció de la prestació mitjançant resolució i prèvia audiència a la persona 

interessada, si s’escau per alguna de les causes següents: 

 Per voluntat o renúncia de la persona beneficiària de la prestació 

 Per canvi de domicili a un altre municipi 

 Per mort de la persona beneficiària 

 Desaparició de les circumstàncies, generals o específiques, que van donar lloc a la 

seva concessió 

 Pel manteniment d’una situació de suspensió per un període continuat superior a tres 

mesos 

S’haurà de resoldre sobre el manteniment, suspensió, revocació o extinció de la prestació en 

un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’adopció de la suspensió cautelar. 

13.5. REVOCACIÓ 

La revocació de les prestacions es realitzarà mitjançant la corresponent resolució i prèvia 

audiència a la persona interessada, per algun dels següents motius: 

 Incompliment de totes o algunes de les obligacions adquirides amb l’acceptació de 

l’ajut. 

 Falsejar, ocultar o obstruir les actuacions de comprovació per part dels professionals de 

serveis socials i serveis econòmics, tot i reunir la persona sol·licitant els requisits per a 

la concessió 

 La utilització de l’ajuda per finalitats diferents a aquelles per a la qual fou concedida, 

constituirà causa determinant de la revocació de l’ajuda i del seu immediat 

reintegrament, previ requeriment per l’òrgan competent que, de no ser atès, promourà 

l’acció executiva que correspongui, sens perjudici de les actuacions civils, penals o 

d’altre ordre que en cada cas procedeixi. 

 Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva 

concessió 

 Aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material de continuar 

amb la prestació de l’ajuda 

 Per ser beneficiari simultàniament d’una altra prestació amb la mateixa finalitat, sense 

haver-ho comunicat a l’Ajuntament. 

 Reiteració de les causes que motivaren la suspensió temporal de la prestació, de 

conformitats amb el que s’estableix a l’apartat corresponent d’aquest reglament. 

 Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en els 

apartats anteriors. 

L’acte de revocació, extinció o suspensió anirà precedit per un tràmit d’audiència, per un termini 

de 10 dies, durant el qual la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les 

justificacions que consideri pertinents. 
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14.  DESISTIMENT I RENÚNCIA 

La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a la prestació 

reconeguda, mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament. En el cas d’ajuts incoats d’ofici o en 

supòsits d’incapacitat per a realitzar la renúncia per part del sol·licitant, aquesta podrà ser 

complimentada pels tècnics dels serveis socials. 

L’Ajuntament dictarà resolució en la qual s’expressi la circumstància en que concorri amb 

indicació dels fets produïts i les normes aplicables. 

15.  INCOMPATIBILITATS 

Amb caràcter general les ajudes previstes en el present reglament no són incompatibles amb 

qualsevol altre de les concedides per altres administracions, tenint, en tot cas, el caràcter de 

complementari d’aquestes. 

16.  RÈGIM FISCAL I DRET SUPLETORI 

Les prestacions econòmiques regulades en aquestes bases queden sotmeses al règim fiscal 

vigent en el moment del seu atorgament. 

Tot allò no previst en aquestes bases es regularà pel Decret 179/1995, de 13 de juliol pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, pel que fa las criteris d’atorgament de la concessió directa, 

justificació i elegibilitat de la despesa i, pel que fa al procediment administratiu, per les Lleis 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i 

40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del Sector Públic, així com per la resta de normativa 

concordant.  

17.  REVISIÓ D’ACTES 

a. La revisió del dret a les prestacions correspon a l’òrgan competent i, podrà efectuar-se 

d’ofici. 

b. La revisió d’ofici s’efectuarà quan l’òrgan competent tingui coneixement de 

circumstàncies susceptibles de modificar el dret a les prestacions o de les condicions 

que determinen el seu reconeixement i fixació de la quantia. 

c. En les resolucions administratives de reconeixement del dret a les prestacions es 

podran establir terminis en els quals es verificarà d’ofici si s’han produït canvis en les 

condicions existents en el moment de la concessió, amb la finalitat de procedir a la 

seva confirmació, revisió o declarar l’extinció o revocació del dret.  

d. Sense prejudici del que s’ha disposat a l’apartat anterior, es podran determinar les 

dates i el procediment per tal que siguin els propis beneficiaris de les prestacions qui 

acreditin seguir reunint els requisits exigits en el seu dia per al reconeixement de l’ajuda 

i, en especial, els d’ordre econòmic i social. 

e. Qualsevol autoritat o empleat públic que, en l’exercici de les seves funcions, tingués 

coneixement d’alguna circumstància que originés la modificació, revocació o extinció de 
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qualsevol de les prestacions previstes en aquestes bases, haurà de cursar la 

comunicació oportuna a l’Ajuntament. 

18.  RECURSOS 

a)    En compliment del que disposa el Capítol II de la Llei 39/2015, en el seu article 112 

“Contra les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims decideixen directament o 

indirectament el fons de l’afer, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, 

produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els 

interessats poden interposar els recursos d’alçada i potestatiu de reposició, que pertoca 

fundar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 47 i 48 

d’aquesta Llei. Els interessats poden al·legar l’oposició a la resta d’actes de tràmit per a 

la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment.”  

b)    Quant als terminis d’interposició de recursos, la mateixa Llei 39/2015, en l’article 122 

disposa que “El termini per interposar el recurs d’alçada és d’un mes, si l’acte és 

exprés. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha interposat el recurs, la resolució 

és ferma a tots els efectes. 

Si l’acte no és exprés el sol·licitant i altres possibles interessats poden interposar un 

recurs d’alçada en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord amb 

la seva normativa específica, es produeixin els efectes del silenci administratiu”. I “El 

termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos. Si, un cop 

transcorregut aquest termini, no s’ha dictat una resolució, es pot entendre desestimat el 

recurs”. 

19.  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DE LES AJUDES 

CONCEDIDES 

-       Amb la presentació de la sol·licitud d’ajuda la part interessada dóna el seu consentiment al 

tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són 

necessàries per a la tramitació del corresponent expedient. 

  

-       De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 

2016 (REGPDUE) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garanties de 

drets digitals, i en compliment de les obligacions que es deriven d’aquest document, les 

parts es comprometen a respectar tota la legislació i normativa que resulti aplicable, en 

particular, les obligacions determinades al RGPDUE, relatives a la protecció de les 

persones físiques, pel que fa al tractament de les dades personals i a la seva lliure 

circulació. 

  

-       Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels 

drets digitals, que modifica els apartats 2 i 3 de l’article 28, documents aportats pels 

interessats al procediment administratiu de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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-       D’acord amb la legislació vigent, les dades personals proporcionades són confidencials i 

formen part dels tractaments amb la finalitat de gestionar el present document, així com 

proporcionar tota la informació relativa al mateix que se’n derivi. 

-       En cap cas es produirà cessió, comunicació o accés de qualsevol tipus de dada personal 

continguda en els fitxers a tercers, excepte accessos necessaris per al compliment dels 

tràmits vinculats amb l’atorgament de la subvenció, davant d’autorització legal, o 

autorització expressa de les persones afectades. 

-       Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició i en el seu cas, 

portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una còpia del DNI al correu electrònic 

dpd@mont-roig.com o bé mitjançant les oficines d’Atenció Ciutadana de la carretera de 

Colldejou, s/n de Mont-roig del Camp i/o Carrer de Sòria nº 14 de Miami Platja. 

-       L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, com responsable de tractament gestionarà les 

dades d’acord a les finalitats indicades i complint les següents obligacions: 

a)    En la recollida i tractament de les dades de caràcter personal s’adoptaran les 

mesures de seguretat adequades per evitar-ne la pèrdua, l’accés no autoritzat o la 

manipulació. 

b)    No es comunicaran les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva 

conservació, llevat que es compti amb l’autorització expressa dels responsables del 

fitxer, en els supòsits legalment admissibles o d’acord a l’interès legítim. Tota 

subcontractació requereix l’autorització dels responsables de tractament llevat dels 

serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis dels 

encarregats. 

c)    Es mantindrà el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 

que hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar 

el seu objecte. 

d)    S’assegurarà el coneixement adequat i el compliment de les obligacions relatives 

al deure de secret i seguretat per part dels  treballadors afectats. 

  

  

20.  DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Als efectes previstos en aquestes bases, el concepte de rendes i ingressos contempla 

rendes del treball, de l’activitat econòmica, del capital, patrimonials, subsidis, prestacions o 

qualsevol altra font d’ingressos o recursos patrimonials. 

mailto:dpd@mont-roig.com
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Segona. El model de sol·licitud, els informes i barem social, el barem econòmic, i quantia 

orientativa màxima de les prestacions i altres documents de procediment consten recollits als 

annexos 1 a 4  d’aquestes bases. 

Tercera. Els annexos que acompanyen les bases estan subjectes a possibles modificacions 

derivades dels canvis i l’evolució de la situació econòmica i social, prèvia aprovació de l’òrgan 

competent.   

20.1DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Aquestes bases només seran aplicades als procediments iniciats un cop aprovada la seva 

entrada en vigor. Els procediments iniciats amb anterioritat es regeixen per la normativa 

anterior que els sigui aplicable. 

20.2DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Aquesta normativa deroga totes les normes municipals en vigor que regulin les mateixes 

prestacions que són l’objecte de les bases, i tota la normativa d’igual o inferior rang que s’oposi 

al contingut formal o procediment d’aquestes bases. 

20.3DISPOSICIÓ FINAL 

Els sol·licitants que s’acullen a aquestes bases es comprometen a respectar i complir-ne la 

normativa, així com els condicionants que es puguin establir en la resolució d’atorgament de 

l’ajut. Amb la presentació de la sol·licitud d’ajut qui esdevingui beneficiari autoritza a 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a l’obtenció de qualsevol document davant de qualsevol 

ens públic o privat que sigui necessari per exercir l’actuació fiscalitzadora i de control financer. 

Aquestes bases, un cop aprovades definitivament pel Ple de la Corporació, entraran en vigor 

amb la publicació íntegra del seu text al BOPT i/o DOGC.  

ANNEXOS  

ANNEX 1  

Sol·licitud d’ajuts socials a la gent gran i/o dependent per accés a serveis d’atenció 

especialitzada del  municipi de Mont-roig del Camp  

  

 

DADES IDENTIFICATIVES 

Nom i cognoms:       NIF: 
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Adreça: 

Població:        CP: 

Telèfon: 

  

MOTIU DE LA SO·LICITUD 

Degut a la meva situació personal, econòmica i de salut actual, 

SOL·LICITO AJUT SOCIAL PER 

¨ Atenció personalitzada en Servei especialitzat en gent gran i/o dependent de Mont-roig 

del Camp 

¨ Transport adaptat per accés al Centre de Dia 

¨ Ajuts a serveis complementaris que s’ofereixin el Centre de Dia o en altres 

recursos/serveis que atenen a persones grans 

¨ Ajuts de transport els Casals d’Avis municipals 

Autoritzo a l’Ajuntament de Mont-roig a efectuar les consultes i comprovacions necessàries, per 

comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l’accés a la prestació d’ajut 

d’urgència social. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i 
formen part dels tractaments titularitat de l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP.  

Atenint-nos al principi de transparència, el RAT (Registre d’Activitats de Tractament de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp) està publicat al Portal de Transparència del web 
www.mont-roig.cat  

Responsable AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 

Finalitat Realitzar una bona gestió dels ajuts municipals dirigits a la gent gran 
i/o dependent 

Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos 
d’obligació legal, interès públic, l’execució d’un contracte o interès 
legítim i del consentiment de l’interessat. 

Destinataris Es preveuen com a destinataris de les cessions els ENS municipals, 
altres organismes per previsió legal o pel previ consentiment de la 
persona interessada. 

Drets Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i 

http://www.mont-roig.cat/
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en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat 
d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: ctra. Colldejou, s/n - 
43300  Mont-roig del Camp o bé enviant-ho per correu electrònic a 
dpd@mont-roig.cat. 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional a la nostra pàgina web: 
https://mont-roig.cat/info-rgpd/  

     

Mont-roig del Camp,     de/d’ de       

       

  Signatura de la persona interessada                                    Signatura de la persona 

representant   

    

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels 
documents aportats. 

ANNEX 2 

Declaració de responsabilitat 

En/na                                                                                                       amb NIF/NIE       

que viu a                                                                                                     de 

Declaro: 

·         Que no he rebut ajudes pel mateix destí d’altres organismes, públics o privats. 

·         Si les he rebut, declaro l’import i l’organisme que me l’ha concedit (incloent la PEV) 

______________________________________________________________ 

  

·         Que he procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament, i 

en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva. 

______________________________________________________________ 

https://mont-roig.cat/info-rgpd/
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·         Que no posseeixo béns mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre 

els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre. En cas 

contrari indicar quins 

·         Que autoritzo expressament l’administració municipal per recavar qualsevol tipus 

d’informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres administracions. 

·         Que autoritzo el traspàs de l’ajut concedit a l’empresa L’Onada Serveis a les 

persones, per al pagament de la factura pels serveis complementaris rebuts. 

  

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i 
formen part dels tractaments titularitat de l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP.  

Atenint-nos al principi de transparència, el RAT (Registre d’Activitats de Tractament de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp) està publicat al Portal de Transparència del web 
www.mont-roig.cat  

Responsable AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 

Finalitat Realitzar una bona gestió dels ajuts municipals dirigits a la gent gran 
i/o dependent 

Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos 
d’obligació legal, interès públic, l’execució d’un contracte o interès 
legítim i del consentiment de l’interessat. 

Destinataris Es preveuen com a destinataris de les cessions els ENS municipals, 
altres organismes per previsió legal o pel previ consentiment de la 
persona interessada. 

Drets Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i 
en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat 
d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: ctra. Colldejou, s/n - 
43300  Mont-roig del Camp o bé enviant-ho per correu electrònic a 
dpd@mont-roig.cat. 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional a la nostra pàgina web: 
https://mont-roig.cat/info-rgpd/  

     

Mont-roig del Camp,     de/d’ de       

       

  Signatura de la persona interessada                                    Signatura de la persona 

representant 

http://www.mont-roig.cat/
https://mont-roig.cat/info-rgpd/
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La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels 
documents aportats. 

  

ANNEX 3 

Barems de puntuació per a la valoració dels ajuts socials a la gent gran i/o dependent 

per accés a serveis d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp 

1. GRAU DE DEPENDÈNCIA 

                      ·          Grau III ................................................................................. 20 

punts 

                      ·          Grau II  ................................................................................  15 

punts 

                      ·          Grau I   ...............................................................................   15 

punts 

                      ·          Resolució en tràmit (no autònom)  ....................................... 10 

punts 

                      ·          Autònom  ..............................................................................  5 

punts 

  

2. SITUACIÓ ECONÒMICA 

Ingressos anuals 

                      ·          Entre 0 i 16.499 € ................................................................   20 

punts 

                      ·          Entre 16.500 € i 24.000 €.....................................................   15 

punts 
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Saldos bancaris 

                      ·          Saldos bancaris inferiors a 4.000 € ......................................  15 

punts 

                      ·          Saldos bancaris entre 4.001 i 7.000 € .................................   10 

punts 

                      ·          Saldos bancaris entre 7.001 € i 10.000 € ............................    5 

punts 

                      ·          Saldos bancaris entre 10.001 € i 13.000 € ..........................   2,5 

punts 

  

3. SITUACIÓ PERSONAL 

 Convivència 

                      ·          Situació de greu conflicte (maltractaments, rotació per domicilis 

familiars, desestructuració familiar) .....................................................      15 punts 

                      ·          Viu sol/a ....................................................                                 15 

punts 

                      ·          Viu amb la parella autònoma....................................                   10 

punts 

                      ·          Viu amb nucli familiar extens; li cal atenció especialitzada ........5 

punts 

  

Habitatge 

                      ·          Viu al nucli de Miami Platja o urbanització que requereix sempre 

transport adaptat per accedir al servei  ........................... 15 punts 

                      ·          Viu al nucli de Mont-roig del Camp, però per les seves 

circumstàncies (soledat, llunyania...) requereix d’un transport adaptat per accedir al 

servei .......... 15 punts 

                      ·          No necessita transport adaptat ....................................   0 punts 
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4. VALORACIÓ SOCIAL  

 Situació greu d’exclusió social i risc social  ..................................  15 punts 

 Situació lleu de risc social  ...........................................................   10 punts 

 No es detecten indicis de risc social  ..........................................     0 punts 

  

  

PUNTUACIÓ: 

PUNTUACIÓ 

  

AJUT 

  

Més de 80 punts 
Plaça subvencionada totalment 

o 100% del cost del servei 

  

Entre 79 i 65 punts 

  

75 % del cost  

  

  

Entre 64 i 50 punts 

50% del cost 

  

Entre 49 i 35 punts 25% del cost 

Entre 34 i 0 punts 0 % del cost 

  

ANNEX 4 

Informe social de valoració dels ajuts 

INFORME SOCIAL 
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EMÈS PER L’ESBAS DE:  

  

NÚM. EXPEDIENT: 

  

MOTIU: Valoració de concessió d’ajut social a la gent gran i/o dependent per accés a 

serveis d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp  

  

En/Na                                                                       , amb DNI/NIE núm.                 , amb domicili 

a                                       de Mont-roig del Camp, ha sol·licitat un ajut social per atenció 

personalitzada especialitzada en gent gran i/o dependent, pel concepte de 

______________________         

  

S’ha realitzat tota la comprovació documental i en resulta la següent 

1. GRAU DE DEPENDÈNCIA 

¨ Grau III ................................................................................. 20 punts 

¨ Grau II  ................................................................................  15 punts 

¨ Grau I   ...............................................................................   15 punts 

¨ Resolució en tràmit (no autònom)  ....................................... 10 punts 

¨ Autònom  ..............................................................................  5 punts 

  

2. SITUACIÓ ECONÒMICA 

Ingressos anuals 

¨ Entre 0 i 16.499 € ................................................................   20 punts 

¨ Entre 16.500 € i 24.000 €.....................................................   15 punts 
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Saldos bancaris 

¨ Saldos bancaris inferiors a 4.000 € ......................................  15 punts 

¨ Saldos bancaris entre 4.001 i 7.000 € .................................   10 punts 

¨ Saldos bancaris entre 7.001 € i 10.000 € ............................    5 punts 

¨ Saldos bancaris entre 10.001 € i 13.000 € ..........................   2,5 punts 

3. SITUACIÓ PERSONAL 

 Convivència 

¨ Situació de greu conflicte (maltractaments, rotació per domicilis familiars, desestructuració 

familiar) .....................................................      15 punts 

¨ Viu sol/a ....................................................                                 15 punts 

¨ Viu amb la parella autònoma....................................                   10 punts 

¨ Viu amb nucli familiar extens; li cal atenció especialitzada ........5 punts 

Habitatge 

¨ Viu al nucli de Miami Platja o urbanització que requereix sempre transport adaptat per 

accedir al servei  ........................... 15 punts 

¨ Viu al nucli de Mont-roig del Camp, però per les seves circumstàncies (soledat, 

llunyania...) requereix d’un transport adaptat per accedir al servei .......... 15 punts 

¨ No necessita transport adaptat ....................................   0 punts 

  

4. VALORACIÓ SOCIAL  

¨ Situació greu d’exclusió social i risc social  ..................................  15 punts 

¨ Situació lleu de risc social  ...........................................................   10 punts 

¨ No es detecten indicis de risc social  ..........................................     0 punts 
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PUNTUACIÓ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROPOSTA 

El percentatge de la prestació es determina a la taula següent: 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 

Grau de 

dependència 

  

  

Ingressos 

anuals 

  

  

Saldos 

bancaris 

  

  

Convivència   

Habitatge   

Valoració 

social 
  

  

TOTAL: 
 

PUNTUACIÓ 

  

AJUT 

  

Més de 80 punts 

Plaça subvencionada 

totalment o 100% del 

cost del servei 

  

Entre 79 i 65 punts 

  

75 % del cost  

  

  

Entre 64 i 50 punts 

50% del cost 
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CORRESPON  _________    % DE L’AJUT SOL·LICITAT 

¨ Es proposa, un cop feta la valoració econòmica i social la concessió d’un ajut de                                  

 ______  €,  per    ____________________________ 

¨ Es proposa, un cop feta la valoració econòmica i social la denegació de l’ajut, per 

_____________________________ 

¨ Valoració en casos excepcionals i/o altres informacions d’interès,  

La tècnica de l’EBAS 

Codi Consell Comarcal  

 

ANNEX 5 

Barems de puntuació per a la valoració dels ajuts socials a la gent gran i/o dependent 

per accés a serveis d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp. Ajuts 

de transport.  

1. SITUACIÓ ECONÒMICA 

Ingressos anuals 

                      ·          Entre 0 i 11.000 € ................................................................   40 

punts 

                      ·          Entre 11.001 i 15.000 € .......................................................   30 

punts 

                      ·          Entre 15.001 € i 20.000 €.....................................................   20 

punts 

Entre 49 i 35 punts 25% del cost 

Entre 34 i 0 punts 0 % del cost 
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                      ·          Més de 20.000 € ..................................................................   0 

punts 

  

Saldos bancaris 

                      ·          Saldos bancaris inferiors a 4.000 € ......................................  35 

punts 

                      ·          Saldos bancaris entre 4.001 i 7.000 € .................................   25 

punts 

                      ·          Saldos bancaris entre 7.001 € i 10.000 € ............................   15 

punts 

                      ·          Saldos bancaris entre 10.001 € i 13.000 € ..........................   10 

punts 

                      ·          Saldos bancaris entre 13.001 i 16.000 € .............................     5 

punts 

                      ·          Més de 16.000 € ..................................................................     0 

punts 

  

2. VALORACIÓ SOCIAL  

 Situació greu d’exclusió social i risc social  ..................................  25 punts 

 Situació lleu de risc social  ...........................................................   15 punts 

 No es detecten indicis de risc social  ..........................................     0 punts 

  

PUNTUACIÓ: 

PUNTUACIÓ 

  

AJUT 

  

Més de 80 punts 100% del cost del servei 
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Entre 79 i 65 punts 

  

75 % del cost  

  

  

Entre 64 i 50 punts 

50% del cost 

  

Entre 49 i 35 punts 25% del cost 

Entre 34 i 0 punts 0 % del cost 

  

ANNEX 6 

Informe social de valoració,  ajuts de transport. 

INFORME SOCIAL 

  

EMÈS PER L’ESBAS DE:  

  

NÚM. EXPEDIENT: 

  

MOTIU: Valoració de concessió d’ajut social a la gent gran i/o dependent per accés a serveis 

d’atenció especialitzada del municipi de Mont-roig del Camp. Transport.  

 

  

En/Na                                                                       , amb DNI/NIE núm.                 , amb domicili 

a                                       de Mont-roig del Camp, ha sol·licitat un ajut social per atenció 

personalitzada especialitzada en gent gran i/o dependent, pel concepte de 

______________________         
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S’ha realitzat tota la comprovació documental i en resulta la següent: 

  

1. SITUACIÓ ECONÒMICA 

Ingressos anuals 

¨ Entre 0 i 11.000 € ................................................................   40 punts 

¨ Entre 11.001 i 15.000 € .......................................................   30 punts 

¨ Entre 15.001 € i 20.000 €.....................................................   20 punts 

¨ Més de 20.000 € ..................................................................   0 punts 

  

Saldos bancaris 

¨ Saldos bancaris inferiors a 4.000 € ......................................  35 punts 

¨ Saldos bancaris entre 4.001 i 7.000 € .................................   25 punts 

¨ Saldos bancaris entre 7.001 € i 10.000 € ............................   15 punts 

¨ Saldos bancaris entre 10.001 € i 13.000 € ..........................   10 punts 

¨ Saldos bancaris entre 13.001 i 16.000 € .............................     5 punts 

¨ Més de 16.000 € ..................................................................     0 punts 

  

2. VALORACIÓ SOCIAL  

¨ Situació greu d’exclusió social i risc social  ..................................  25 punts 

¨ Situació lleu de risc social  ...........................................................   15 punts 

¨ No es detecten indicis de risc social  ..........................................     0 punts 

  

PUNTUACIÓ 
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PROPOSTA 

El percentatge de la prestació es determina a la taula següent: 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

CORRESPON  _________    % DE L’AJUT SOL·LICITAT 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 

Ingressos 

anuals 

  

  

Saldos 

bancaris 

  

  

Valoració 

social 
  

  

TOTAL: 
 

PUNTUACIÓ 

  

AJUT 

  

Més de 80 punts 

Plaça subvencionada 

totalment o 100% del 

cost del servei 

  

Entre 79 i 65 punts 

  

75 % del cost  

  

  

Entre 64 i 50 punts 

50% del cost 

  

Entre 49 i 35 punts 25% del cost 

Entre 34 i 0 punts 0 % del cost 
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¨ Es proposa, un cop feta la valoració econòmica i social la concessió d’un ajut de                                  

 ______  €,  per    ____________________________ 

¨ Es proposa, un cop feta la valoració econòmica i social la denegació de l’ajut, per 

_____________________________ 

¨ Valoració en casos excepcionals i/o altres informacions d’interès,  

La tècnica de l’EBAS 

Codi Consell Comarcal  

6. Recursos Humans. Expedient 11843/2019. Aplicació en aquesta Corporació 
de l’increment retributiu addicional del 0,25% amb efectes d’1 de juliol de 2019 
en l’àmbit del sector públic, vinculat a l’evolució del PIB al qual es refereix 
l’Acord de Consell de Ministres de data 21 de juny de 2019. 
 
 
Sr. Alcalde: El punt sis és aplicació, en aquesta Corporació, de l’increment retributiu addicional 
del 0,25% amb efectes 1 de juliol del 2019 en l’àmbit del sector públic vinculat a l’evolució del 
PIB al qual es refereix l’acord del Consell de Ministres de 21 de juny de 2019. Aquí el que es fa 
és aplicar un augment salarial a tots els treballadors d’un 0,25% amb data retroactiva 1 de 
juliol degut a que el producte, el PIB, va complir uns objectius que tenia previst i aconseguint 
aquests objectius es podia aplicar aquest 0,25 a tots els treballadors del sector públic. Alguna 
pregunta o aclariment? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, aprovat 
per unanimitat. 
 

 

Identificació de l’expedient: Aplicació en aquesta Corporació de l’increment retributiu 
addicional del 0,25% amb efectes d’1 de juliol de 2019 en l’àmbit del sector públic, vinculat a 
l’evolució del PIB al qual es refereix l’Acord de Consell de Ministres de data 21 de juny de 2019 

Expedient número: Serveis interns / Secretaria General /RRHH /mlp / 11843 /2019 

Tràmit: Proposta 

ANTECEDENTS 

1.      L’Alcaldia ha disposat la incoació d’Expedient per a l’aplicació de l’increment retributiu 
addicional en l’àmbit del sector públic vinculat a l’evolució del PIB al qual es va referir el 
Consell de Ministres en l’Acord de 21 de juny de 2019 que va ser publicitat en premsa i 
mitjans de comunicació. 

2.      Vist l’informe emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament de data 27 de setembre de 2019. 

3.      L’increment retributiu a aplicar, s’aplicarà a tots els conceptes els conceptes retributius 
vigents, tant els determinats per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i normativa que 
la desenvolupa, com els conceptes salarials que son competència del Ple d’aquest 
Ajuntament. 

https://gestiona-06.espublico.com/dossier.15
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4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de gestió interna, govern obert i 
hisenda de data 6 de novembre de 2019. 

  

FONAMENTS DE DRET 

1.      El Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, de mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix al seu article 3.2 que, en l’any 2019, les 
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment 
global superior al 2,25 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, en 
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a 
efectius de personal com a la seva antiguitat (Increment retributiu global).  

2.      El mateix precepte disposa que, addicionalment a l’anterior increment, i pel cas que el 
Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018 arribés o superés el 2,5 %, s’afegirà, 
amb efectes d’1 de juliol de 2019, un altre 0,25 % d’increment salarial, l’aplicació del qual 
requerirà l’aprovació en Acord del Consell de Ministres, prèvia publicació de l’avanç del PIB 
per l’INE i comunicació a la Comissió de seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació 
pública i de condicions de treball de 9 de març de 2018 (Increment retributiu addicional 
vinculat a l’evolució del PIB).  

3.      La mateixa norma legal, al seu article 18.Dos, expressament fa extensiva l’aplicació de 
l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB, en el mateix percentatge que 
s’aprovi pel personal del sector públic, al règim retributiu dels membres de les Corporacions 
locals amb dedicacions exclusives o parcials. 

4.      A la web www.moncloa.gob.es, referències Consell de Ministres, enllaç 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190621.
aspx#retribucion, consta la següent ressenya de l’Acord adoptat en la Reunió de 21 de juny 
de 2019 : 

“ACUERDO por el que se aprueba el incremento de las retribuciones del 
personal al servicio del sector público previsto en el artículo 3.Dos del Real 
Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 
  
Hacienda 
  
REVALORIZACIÓN SALARIAL ADICIONAL DEL 0,25% DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS 
El Consejo de Ministros ha aprobado el incremento adicional del 0,25% de las 
retribuciones del personal al servicio del sector público. De esta forma, el 
Ministerio de Hacienda cumple con el compromiso de realizar esta mejora 
pactada con los representantes de los empleados públicos y de aplicarla en la 
nómina de julio como estaba acordado. 
Además, esta revalorización se suma al incremento del 2,25% aprobado 
mediante Real Decreto-ley el pasado 21 de diciembre y pone de manifiesto el 
reconocimiento del Gobierno al esfuerzo realizado por los trabajadores 
públicos. 
El Ejecutivo siempre ha defendido la dedicación, profesionalidad y vocación de 
servicio público de los funcionarios, artífices indispensables del buen 

http://www.moncloa.gob.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190621.aspx#retribucion
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190621.aspx#retribucion
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190621.aspx#retribucion
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funcionamiento de las Administraciones Públicas y piezas fundamentales en el 
desarrollo de una democracia moderna. 
Asimismo, el respaldo del Gobierno al II Acuerdo para la mejora del empleo 
público y las condiciones de trabajo quedó demostrado con la aprobación el 
pasado 21 de diciembre del Real Decreto-ley en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público. Una medida que tomó el Ejecutivo ante la no 
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de ese ejercicio y 
gracias a la cual se garantizó la revalorización del sueldo de los funcionarios a 
partir del 1 de enero de 2019 pese la prórroga presupuestaria. 
En concreto, el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones 
de trabajo contempla un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional 
del incremento ligado al crecimiento de la economía. En el caso de 2019, se 
establecía que si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5% se añadiría, con efectos de 
1 de julio de 2019, otro 0,25% de incremento salarial. 
El Instituto Nacional de Estadística, con fecha 5 de junio de 2019 ha certificado 
que, de acuerdo a los resultados de la operación Contabilidad Nacional 
Trimestral de España, la tasa de variación del PIB de 2018 respecto a 2017 en 
términos de volumen es 2,58%. Una cifra que hace preceptiva la aplicación de 
la revalorización variable del 0,25% en la retribución de los empleados 
públicos”, 

5.      Aquestes ressenyes a la web institucional constitueixen la única publicitat dels Acords del 
Consell de Ministres quan exerceix una potestat administrativa distinta d’una potestat 
reglamentària, com ara és el cas (actes administratius del Consell de Ministres), raó per la 
qual no és d’esperar una publicació al BOE per a la seva directa executivitat i eficàcia, 
conforme als articles 38 i 39.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

6.      De la regulació legal (articles 3.2 i 18 del Reial Decret Llei 24/2019, de 21 de desembre) i 
anterior ressenya de l’Acord Consell de Ministres de 21 de juny de 2019, es desprèn el 
caràcter preceptiu de l’aplicació d’aquest increment, amb efectes des de l’1 de juliol de 
2019, en la retribució dels empleats públics i, en el seu cas, càrrecs electes amb dedicació 
exclusiva o parcial, una vegada complerta la condició d’aprovació per Acord de Consell de 
Ministres, produïda el 21 de juny de 2019. 

7.      La proposta suposa, entre d’altres, una modificació dels complements específics establerts 
a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, la qual cosa es competència del Ple de 
l’Ajuntament. 

  

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

Primer .- L’aplicació al personal i, en el seu cas, membres amb dedicació exclusiva o parcial 
d’aquesta Corporació, de l’increment retributiu previst als articles 3.2 i, en el seu cas, 18 del 
Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, de mesures urgents en matèria de retribucions 
en l’àmbit del sector públic, addicional del 0,25 % vinculat a l’evolució del PIB, amb efectes d’1 
de juliol de 2019. 
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Segon .- Actualitzar en el 0,25% els conceptes retributius vigents, tant els determinats per la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i normativa que la desenvolupa, com els conceptes 
salarials que son competència del Ple d’aquest Ajuntament. 

Tercer .- Comunicar al Departament d’Intervenció que l’import d’increment de les retribucions 
brutes dels treballadors de l’Ajuntament pel que resta de l’any 2019, mesos de novembre, 
desembre i paga extra de Nadal serà de 2.118,21.- €, l’import brut a abonar pels 
endarreriments meritats des del dia 1 de juliol de 2019 fins el dia 30 d’octubre de 2019 es de 
2.897,97.- € i l’import de la cotització a la Seguretat social es de 1.708,26 €, resultant un import 
total de  6.724,44.- €. 

Quart .-  Donar trasllat de l’Acord als Departaments de Recursos Humans i d’Intervenció. 

  

7. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 5550/2019. Aprovar, si s’escau, l’adhesió 

de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al Consorci per a la Gestió Integral 

d’Aigües de Catalunya (CONGIAC)a modificació dels estatuts de l’Entitat Pública 

Empresarial Local Nostraigua. (Ple) 

Sr. Alcalde: El punt set és aprovar, si s’escau, l’adhesió de l’ajuntament de Mont-roig del Camp 

al Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya amb modificació dels estatuts de 

l’entitat pública empresarial local Nostraigua. Aquí demanaria al regidor que fes una explicació 

del vot, ai, del punt. 

 

Sr. Pérez: Gracias. Buenos días, como ya dijimos en las Informativas, es un consorcio de 

empresas de aguas municipales y, si nos adherimos, tiene un coste de base de 1.700 euros a 

fondo que es si el día de mañana se retira Nostraigua, se devuelven y, luego, un coste anual de 

2.500 euros. Con esto lo que hacemos en este consorcio es que tenemos asesoramiento tanto 

jurídico como técnico. Jurídico, la de cualquier, algún conflicto que tenga la empresa 

Nostraigua con los clientes y, luego, técnico, a nivel de base, de asesoramiento técnico a nivel 

de equipo, de informática o programas nuevos y tal y, luego, también nos asesoran a nivel de 

subvenciones a nivel del ACA, a la hora de pedir, bueno, si es un consorcio de empresas a 

nivel de municipio, entendemos que hacen mucha más fuerza. También hay empresas de 

asesoramiento, tanto técnico como jurídico, que si no estás dentro de ese consorcio de 

empresas no te dan el servicio incluso aunque lo puedas pagar, aunque externamente lo 

quieras contratar. Lo que hacemos básicamente es un tema de adherirnos para tener un poco 

de agilidad en tema de consulta, de criterios, unificar criterios a nivel, en líneas generales de 

cualquier consulta que se pueda hacer, tema de subvención, tema de proyectos, tema de pedir 

ayudas al ACA para tema de barrancos, canalizaciones, en baja, en alta…y entendemos que, 

sobre todo, es ágil porque es un criterio general que se aplica en toda Catalunya y hay muchos 

municipios que ya están adheridos. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta? No? No? Passaríem a la votació. Vots en contra? 

Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat per unanimitat. 
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Identificació de l’expedient: Adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al Consorci per a 
la Gestió Integral de l’Aigua de Catalunya (CONGIAC  

Número d’expedient: Serveis Interns / Secretaria General / Cicle Complert de l’Aigua / ir / Exp. 
5550/2019 

Tràmit: Aprovació adhesió 

  

Fets 

1. La gestió del servei de proveïment d’aigua potable al municipi de Mont-roig del Camp es 
realitza de forma directa, sense cap participació d’ens privats, per mitjà de l’EPEL 
NOSTRAIGUA. 

2. Amb la denominació de Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, CONGIAC, 
es va constituir un Consorci de caràcter local en el qual participen diferents Ajuntaments que 
també han optat per una forma de gestió directa del servei públic d’abastament domiciliari 
d’aigua. 

3. Segons estableix als estatus del CONGIAC, el nombre de membres del Consorci podrà ser 
ampliat amb l’admissió d’altres ens locals, administracions públiques o entitats privades sense 
ànim de lucre relacionades amb el cicle integral de l’aigua i medi ambient, que vulguin 
col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en 
constitueixen l’objecte.  

4. El president de l’EPEL Nostraigua, en la sessió ordinària del Consell d’Administració de 
l’Entitat, informa als Consellers que es proposarà que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
s’adscrigui al CONGIAC per tal d’aprofitar les sinèrgies generades en empreses de gestió del 
servei d’àmbit municipal. 

5. En data 18 d’abril de 2019 el gerent de l’Entitat emet informe, en el qual s’informa 
favorablement l’adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al CONGIAC. Així mateix, 
s’informa que al PAIF de l’exercici 2019, aprovat pel Consell d’Administració de l’Entitat en la 
seva sessió de 4 d’octubre de 2018, existeix partida pressupostària per fer front a la despesa 
anual i d’aportació al fons patrimonial per l’adhesió de l’Ajuntament al CONGIAC. 

6.  En data 21 d’agost de 2019 s’emet informe jurídic. 

7. En data 21 de setembre de 2019 s’emet informe de la intervenció municipal. 

8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'espai públic, territori i sostenibilitat de 
data 6 de novembre de 2019. 

 

 Fonaments de dret 
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1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, estableix 
que el municipi és l’administració competent per a la prestació del servei d’aigua a domicili i 
evacuació i tractament d’aigües residuals. 

2. L’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, estableix 
que tots els Municipis ha de prestar obligatòriament el servei d’aigua a domicili i evacuació i 
tractament d’aigües residuals. 

3. L’article 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que tots els municipis han de prestar, 
com a mínim, el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram. 

4. L’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals poden establir 
convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar 
fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 

5. Els articles 312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya, regulen l’objecte, el caràcter, la constitució, el règim i la forma de gestió, els 
estatuts, els òrgans, el funcionament, el règim financer, el pressupost, el patrimoni, la separació 
de membres i la dissolució dels consorcis. 

6. Els articles 269, 270 i 271 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen els consorcis, el règim i 
formes de gestió i els estatuts del consorci.  

7. Els articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
regulen la definició i activitats pròpies,  el règim jurídic, el règim d’adscripció, el règim de 
personal, el règim pressupostari de comptabilitat control economicofinancer i patrimonial, la 
creació, el contingut dels estatuts, les causes i procediment per a l’exercici del dret de 
separació d’un consorci, els efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci i de la 
dissolució dels consorcis. 

8. L’article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes dels sector públic, defineix els 
mitjans propis personificats i els encàrrecs dels poders adjudicadors als mitjans propis 
personificats. 

9. La modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, va 
ser aprovada inicialment per acord de la Junta Rectora el 31 de març de 2015 i ratificat 
posteriorment per tots els seus membres, amb text íntegre publicat mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de desembre de 2015, i anuncis publicats al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7013 de 7 de desembre de 2015 i al BOPT número 
288 de 10 de desembre de 2015. 

10. L’article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, defineix els 
mitjans propis personificats i els encàrrecs dels poders adjudicadors als mitjans propis 
personificats. Aquest article regula de forma detallada els supòsits en els quals una entitat pot 
tenir la consideració de mitjà propi personificat respecte a una altra entitat pública. Analitzada 
aquesta regulació es considera que no es garanteix, en el cas de CONGIAC, el compliment de 
tots els requisits establerts. Per aquest motiu s’informa de forma favorable l’adhesió de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al consorci CONGIAC, tot i que fent reserva en relació a 
l’article 5.2 dels seus estatuts que ho consideren mitjà propi personalitzat. 
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 

1. Aprovar inicialment l’adhesió del municipi de Mont-roig del Camp al Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya, constituït pels municipis d’Arenys de Munt, Bellpuig, 
Campdevànol, Camprodon, Collbató, Figaró-Montmany, Llanars, Lliçà de Vall, Manresa, 
Mataró, Montornès del Vallès, Olost, Prat de Llobregat, Reus, Sant Bartomeu del Grau, Tremp, 
Vacarisses, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, a partir de l’1 de gener de 2020, així 
com aprovar, també, els Estatuts pels quals es regeix l’esmentat Consorci, publicats al BOP de 
data 3 de desembre de 2015, amb reserva del punt 5 d’aquests estatuts. 

2. Aprovar la imputació de la despesa corresponent a les despeses de quota anual (2.400,00 €) 
i d’aportació al fons patrimonial (1.536,67 €) a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per ser 
l’ens consorciat, corresponent a una despesa de l’exercici 2020. 

3. Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte de presentació 
d’al·legacions o reclamacions, mitjançant inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. De no 
presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord. 

4. Facultar a l’alcalde per a l’execució dels presents acords. 

5. Notificar els presents acords al CONGIAC, als efectes previstos a l’article 1.3 dels Estatus 
del CONGIAC. 

6. Comunicar a l’Àrea d’Intervenció l’import de les despeses imputables a l’exercici 2020 per tal 
de preveure-les al pressupost del exercici. 

7. Notificar els presents acords a l’EPEL NOSTRAIGUA als efectes oportuns. 

  

8. Serveis Püblics. Expedient 10279/2019.Aprovar, si s'escau, inicialment la 

modificació de l’Ordenança Reguladora de Serveis Funeraris 

Sr. Alcalde: El punt vuit és aprovar, si s’escau, inicialment, l’ordenança reguladora dels serveis 

funeraris. Al regidor de serveis li demanaria una petita explicació. 

 

Sr. López: Bon dia. Com ens va explicar el secretari a la Comissió Informativa, hi va haver un 

canvi de regulació i el que s’ha fet és adaptar l’ordenança a aquest canvi de regulació, 

bàsicament. És molt més extens però aquest seria el concepte. 

 

Sr. Pellicer: L’ajuntament té contemplat que una persona funcionaria sigui el que controli l’acció 

d’aquestes empreses? És a dir, és ben bé que...qualsevol empresa que compleix els 

requeriments pot operar però sí que, per experiència que hi ha hagut en aquest ajuntament, a 

vegades les actuacions dintre del cementiri que és un tema molt delicat i d’allò, de vegades són 

com són i d’allò. Pregunto si l’ajuntament tindrà assignada una persona que controli tot el, 

sobretot, la part d’acció dintre del cementiri.  

http://www.arenysdemunt.cat/
http://www.campdevanol.cat/
http://www.campdevanol.cat/
http://www.camprodon.cat/
http://www.collbato.cat/
http://www.elfigaro.net/
http://www.llanars.cat/
http://www.llissadevall.cat/
http://www.manresa.cat/
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/index.html
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/index.html
http://www.montornes.cat/
https://www.olost.cat/
http://www.elprat.cat/
http://www.reus.cat/
http://www.sbg.cat/
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca
http://www.vacarisses.cat/
http://www.vacarisses.cat/
http://www.vilafranca.cat/
https://www.vilanova.cat/
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Sr. López: Sí. 

 

Sr. Pellicer: Sí? Ho he mirat i no estava aquí...el responsable de l’empresa, tal i tal... 

 

Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna pregunta més o aclariment? No? Molt bé. Passaríem a votació. 

Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat per unanimitat. 

 

Identificació de l'expedient: Modificació de l’Ordenança Reguladora de Serveis Funeraris 
Número d'expedient: 10279/2019 
Tràmit: Ordinari 

 
Fets 

1. Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament aprovar la modificació de l’Ordenança Reguladora 
de Serveis Funeraris amb la finalitat de prestar un bon servei a la ciutadania. 

2. Vist l'informe de Secretaria de data 2 d’octubre de 2019 a fi de regular la l'aprovació de la 
modificació de l’Ordenança Reguladora de Serveis Funeraris. 

3. De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha dut a terme una 
consulta pública, a través del portal web de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb l'objectiu 
de recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades 
per la futura norma. 

4. Vist el certificat de data 30 d’octubre de 2019. 

5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'àrea d'espai públic, territori i 
sostenibilitat de data 6 de novembre de 2019. 

 
Fonaments de dret 

1. Els articles 6, 8, 52, 66 178 i 237 del Text refós de la Llei municipal i de règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

2. Els articles 58 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats Local 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

3. Els articles 4, 22.2 d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

4. Els article 127 al 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
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5. L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

6. L'article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

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

1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Reguladora de Serveis Funeraris. 

2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d'anuncis de la 
Corporació. 

3. Una vegada finalitzat el període d'exposició pública, en el cas que no es presentin 
al·legacions l'aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense la necessitat de resolució expressa. 
En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions presentades en el 
període d'al·legacions i es procedirà a la seva aprovació definitiva per l'òrgan competent. 
Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al 
taulell d'anuncis de la Corporació, es farà una ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, notificant l'acord adoptat als interessats. 
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TÍTOL I 

Disposicions Generals 

  

Article 1. Objecte i principis informadors 

1.     Aquesta Ordenança té per objecte l’ordenació dels serveis funeraris en el municipi, d’acord 

amb el que estableix la Llei la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris i el Decret 

Legislatiu 3/2010 i la resta de disposicions complementàries i concordants, garantint la 
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liberalització establerta en l’article 22 del Reial Decret Llei 7/1996,  de mesures urgents de 

caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica. 

2.     Principis informadors: els serveis funeraris tenen, segons la Llei, la condició de servei 

essencial d’interès general i la seva participació ha de fer-se d’acord amb els principis 

següents:  

a)     Principi de lliure concurrència i d’igualtat: els serveis funeraris es poden prestar 

indistintament per l’Administració, les empreses públiques i les empreses privades, 

d’acord amb la seva normativa reguladora i les disposicions d’aquesta ordenança. 

b)     Principi de la continuïtat i de respecte dels drets de les persones usuàries: les 

persones o entitats prestadores dels serveis funeraris han de garantir la continuïtat del 

servei i el respecte als usuaris, d’acord amb el que estableixen les lleis. 

c)     Principi d’universalitat i accessibilitat: els serveis funeraris han de ser accessibles per a 

tothom independentment de la seva capacitat econòmica. 

3.     Els preceptes d’aquesta Ordenança que incorporen aspectes de la legislació estatal i 

autonòmica, s’entén que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi 

la revisió de la legislació esmentada. En el supòsit de modificació de la legislació estatal o 

autonòmica, continuaran sent vigents els preceptes d’aquesta disposició amb els nous 

preceptes de la legislació de referència, mentre no hi hagi adaptació expressa de 

l’Ordenança. 

  

Article 2. Activitats a desenvolupar pels serveis funeraris 

1.     Als efectes de la present Ordenança, tenen la consideració de serveis funeraris tots aquells 

la prestació dels quals vingui determinada per la mort d’una persona i la consegüent 

inhumació o incineració del cadàver. 

La gestió dels serveis funeraris comprèn la realització de tots els actes, els tràmits i les 

diligències des que es produeix la defunció fins al dipòsit del cadàver a peu de tomba o al 

crematori, sens perjudici que puguin abastar, alhora, qualsevol altre acte de caràcter 

sumptuari que els interessats vulguin concertar de forma complementària. 

2.     Es consideren compreses dins dels serveis funeraris les funcions següents: 

  

a)     Informar i assessorar sobre el contingut, condicions i abast del servei. En tot cas 

aquest assessorament ha d’incloure la informació sobre els tràmits legals a seguir i 

sobre els requisits i les pràctiques sanitàries exigibles segons la normativa de policia 

sanitària mortuòria vigent. 

b)     Fer les pràctiques higièniques i sanitàries necessàries en el cadàver, amortallar-lo o 

vestir-lo, col·locar-lo en el fèretre, transportar-lo des del lloc de la defunció fins al 



 

58 
 

domicili mortuori o el tanatori, si escau, i fins al lloc de destinació final (cementiri, forn 

crematori o donació del cadàver per a la ciència) mitjançant un vehicle de transport 

funerari autoritzat. 

c)     La realització dels tràmits i diligències necessàries per obtenir la confirmació mèdica de 

la mort o qualsevol altra verificació mèdica o sanitària del cadàver, el registre de la 

defunció i la gestió de l’autorització de la sepultura, així com la tramitació de qualsevol 

altra autorització que sigui necessària per l’enterrament, amb inclusió de la gestió i el 

despatx d’aquests documents. Els tràmits inclouran les gestions que s'hagin de fer a 

l'Ajuntament per compte de les persones usuàries, com l'obtenció de drets sobre 

nínxols, drets de cementiri, etc. 

d)     El subministrament del fèretres, taüts, arques, caixes, urnes, etc.,  per ser destinats a 

la conducció, trasllat i enterrament de cadàvers, restes cadavèriques o cendres. 

e)     Prestar el servei de tanatori, en condicions físiques adequades per a la vetlla i de 

conformitat amb el que disposa aquesta Ordenança. 

f)       La recollida, conducció i trasllat de cadàvers i de fèretres dins el terme municipal, 

mitjançant vehicles funeraris de la pròpia empresa funerària, i els serveis de capelles, 

cerimònies de traspàs i tanatoris des de la mort fins al moment del sepeli o crematori, en 

locals habilitats per aquesta finalitat. 

g)     En general, la realització de funcions i serveis que es considerin propis de l’activitat 

funerària, tant actual com futura. 

h)     Les operacions d’inhumació, de tancament del nínxol i de col·locació de làpides, 

d’acord amb la normativa i les instruccions que en tot moment es dictin. En les 

operacions d’inhumació i tancament de nínxol serà obligatòria la presència d’un empleat 

municipal o delegat nomenat per l’Alcaldia. 

3.     Quan ho sol·licitin els familiars del difunt i l’empresa o entitat prestadora de serveis 

funeraris estigui en disposició de fer-ho, els serveis funeraris podran abastar altres funcions 

o activitats complementàries d’acord amb els costums locals. 

4.     Es consideren funcions complementàries, susceptibles de ser prestades per les empreses 

funeràries si les persones usuàries ho demanen lliurement, les següents: 

a) L’organització de l’acte social de l’enterrament. 

b) El subministrament de rams, corones, creus o similars, realitzats amb flors o plantes. 

c)  La prestació dels serveis de vehicles d‘acompanyament i de corones. 

d) La impressió i el subministrament de recordatoris i similars i la confecció i col·locació 

d’esqueles, taules i llibres de signatures. 
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e) En general, la realització d’altres prestacions, actes, diligències o operacions que 

demanin els familiars del difunt i que no tinguin la consideració legal de funcions pròpies de 

l’activitat dels serveis funeraris. 

5.     Les funcions complementàries definides a l’apartat 4 anterior, les tarifes de les quals 

hauran d'estar clarament a disposició de les persones interessades, poden ser contractades 

també amb empreses que no tinguin l’autorització d’entitat prestadora funerària. Per tant, 

resten especialment prohibides les conductes de les empreses prestadores de serveis 

funeraris que, directament o indirecta, anul·lin o limitin el lliuri arbitri de les persones 

interessades sobre la contractació o no d'alguna o algunes d'aquestes funcions 

complementàries, o sobre la seva contractació amb altres empreses.  

6.     Queden exclosos de l'activitat de serveis funeraris els cementiris, els quals es regiran per 

les seves normes específiques.  

  

Article 3.- Exercici de l’activitat funerària 

L'exercici de les activitats de serveis funeraris només  podrà ser realitzat per les empreses, que 
compleixin els requisits i les condicions que s'estableixen en aquesta Ordenança, i que estiguin 
degudament autoritzada per l'Ajuntament.  

L’Ajuntament autoritzarà a totes les empreses que sol·licitin realitzar l'activitat de serveis 
funeraris en el terme municipal, i que comptin amb els mitjans necessaris per a realitzar les 
prestacions a que es refereix l'article 2 d'aquesta Ordenança, i acreditin que tenen la suficient 
capacitat per poder garantir la continuïtat del servei, i sigui compatible amb la prestació del 
servei simultàniament amb tots els municipis a on estiguin autoritzats a prestar els serveis. 

La conducció de cadàvers i restes cadavèriques des d’altres poblacions amb destinació al 
municipi, podran anar a càrrec de funeràries autoritzades al municipi d’origen o per les 
funeràries autoritzades a Mont-roig del Camp, a elecció de les persones usuàries. 

La resta de prestacions han de ser realitzades en tot cas per l’empresa autoritzada al municipi 
en especial pel que fa a la conducció de cadàvers i restes cadavèriques des del municipi cap a 
d'altres poblacions. 

  

Article 4. Drets de les persones usuàries dels serveis 

1.     Les persones usuàries tenen, en relació amb els serveis funeraris, els drets següents: 

  

a)     Rebre el servei en condicions de respecte a la intimitat, a la dignitat, a les conviccions 

religioses, filosòfiques o culturals i al dolor de les persones afectades, dins dels límits 

dels mitjans adscrits al servei. 
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b)     Tenir accés al servei en condicions bàsiques d’igualtat, de manera que la manca de 

recursos econòmics no pugui constituir un impediment. 

c)     Rebre l’assessorament imprescindible per a garantir el procés correcte fins a la 

inhumació o la incineració del cadàver. Aquest assessorament, en tot cas, també ha 

d’incloure la informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els requisits i les 

pràctiques sanitàries exigibles segons la normativa de la policia sanitària mortuòria. 

d)     Tenir accés a un catàleg de prestacions que es poden contractar amb les entitats 

prestadores dels serveis funeraris, amb la indicació detallada de les característiques 

d’aquestes prestacions i dels preus aplicables. 

e)     Ésser consultades sobre el procés d’elaboració de les normes d’ordenació de 

l’activitat, i participar-hi. 

f)       Tenir la garantia de la continuïtat de les prestacions. 

g)     Poder escollir lliurement l’empresa funerària. 

h)     Els usuaris tenen dret a rebre un pressupost per escrit previ i vinculant que expressi el 

cost complet del servei seleccionat. 

i)       Rebre una factura de l’empresa prestadora del servei funerari en la qual constin de 

manera clara i desglossada els serveis prestats per l’empresa funerària, i els drets 

reconeguts en la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, i els 

altres drets definits per la resta de normatives que siguin aplicables i els reconeguts per 

les ordenances i reglaments municipals. 

2.     Les entitats que presten serveis funeraris han de facilitar a l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp la informació actualitzada sobre prestacions i preus, per tal que la puguin consultar 

les persones interessades. Amb aquest objecte, s’han d’establir mecanismes de publicitat 

actualitzada perquè les persones que vulguin accedir als serveis puguin disposar d’aquesta 

informació. 

3.     Les entitats que presten els serveis funeraris no poden denegar el servei per a les 

persones difuntes el domicili mortuori de les quals sigui dins el terme municipal. 

4.     Els drets que estableix aquest article seran garantits per l’Ajuntament i han d’ésser 

respectats per les entitats prestadores dels serveis funeraris. Els veïns poden exigir-ne 

l’efectivitat en els termes establerts pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

  

Article 5. Obligacions  
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Per tal de garantir els drets reconeguts als usuaris, l'ordenança obliga a les empreses 

autoritzades a: 

a)     Guardar secret de les dades facilitades per les persones usuàries que puguin tenir 

relació amb aquests àmbits de privacitat, i a tenir cura especial del correcte tracte 

personal que els empleats de les empreses prestadores han de dispensar a les 

persones usuàries. 

b)     Garantir la prestació de serveis obligatoris o càrregues legals a càrrec de les entitats 

prestadores en cas de persones usuàries sense capacitat econòmica, de manera que 

la manca de recursos econòmics no pugui constituir un impediment. També s'obliga les 

entitats prestadores a oferir un ventall de serveis de diferent qualitat i cost, ajustat en 

tot cas als requeriments de la normativa vigent. 

c)     Facilitar el règim de les inspeccions i controls inicials i continuats per part dels serveis 

municipals sobre els vehicles, el personal i el material utilitzat per les entitats 

prestadores autoritzades, perseguint-se especialment les accions d’empreses no 

autoritzades en el municipi que realitzin qualsevol funció funerària en aquest terme 

municipal, llevat les de transport del cadàver quan la llei ho autoritza. 

d)     Garantir la prestació de totes i cadascuna de les funcions funeràries que siguin 

contractades amb un servei d’atenció per vint-i-quatre hores del dia i tots els dies de 

l’any i garantir la capacitat i mitjans per poder oferir serveis en temps simultani en 

àmbits territorials diferents. 

e)     Garantir la prestació de la totalitat de les funcions de forma individualitzada, que mai 

podrà estar condicionada a la prestació a la contractació de la totalitat dels serveis ni 

d'activitats complementàries, essent el preu tarifat individual per cada servei. En 

qualsevol cas, mai no es podrà denegar la prestació dels serveis demanats a les 

persones difuntes el domicili mortuori de les quals sigui en el municipi, ni a qualsevol 

altra persona quan així ho disposi l'autoritat judicial.  

  

Article 6. Entitats expressament excloses de l’activitat 

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, 

supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, les entitats 

asseguradores no poden exercir l’activitat de prestació de serveis funeraris. 

  

Article 7. Règim de tarifes dels serveis funeraris 

1.     Les tarifes dels serveis funeraris que l’Ajuntament gestioni directament les ha d’aprovar la 

Corporació Municipal, de conformitat amb el disposat a la legislació reguladora de les 

hisendes locals envers les prestacions patrimonials no voluntàries de caràcter públic. 
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2.     Les tarifes o els preus de la resta de serveis funeraris de titularitat municipal, les autoritzarà 

la Corporació Municipal, d’ofici o a proposta de l’ens o empresa operadora. 

3.     Les tarifes o els preus dels serveis funeraris de titularitat privada, es fixaran lliurement per 

les empreses autoritzades, les quals hauran de dipositar a l’Ajuntament a efectes 

informatius, relació actualitzada sobre prestacions i preus a aplicar, un mes abans que 

aquests últims o les seves modificacions hagin d’entrar en vigor.  

4.     En qualsevol cas, les empreses que gestionin serveis funeraris per qualsevol títol resten 

obligades a tenir, en un lloc visible i a disposició del públic, una relació detallada de tarifes o 

preus en vigor. Aquest obligació abastarà també els serveis funeraris gestionats directament 

per l’Ajuntament. 

  

Article 8. Tarifes especials 

1.     Amb la finalitat de garantir el principi d’universalitat i d’accés als serveis funeraris, les 

empreses funeràries autoritzades per l’Ajuntament tenen l’obligació de prestar aquests 

serveis forçosament i de forma gratuïta o bonificada a les persones que ho requereixin per 

manca o insuficiència de mitjans econòmics o en els casos en què així ho acordi l’autoritat 

judicial o governativa competent. Aquests serveis gaudiran d’un nivell mínim de qualitat que 

garanteixi la dignitat del sepeli, d’acord amb els costums locals. 

L’aplicació de la tarifa 0 o de la tarifa bonificada s’ha d’ordenar per resolució motivada de 

l’Ajuntament ja sigui en base a l’informe dels serveis socials municipals o en base a una 

resolució de l'autoritat judicial o de la governativa que sigui procedent. 

2.     L’execució material de les prestacions forçoses que preveu aquest article es faran efectives 

de la forma següent: 

a)     Quan els serveis funeraris els presti una única empresa, aquesta serà l’encarregada 

d’assumir les esmentades prestacions. 

b)     Quan siguin més d’una de les empreses funeràries existents, totes elles assumiran les 

prestacions forçoses de referència, de forma successiva, per l’ordre d’antiguitat segons 

la data d’establiment de cadascuna d’elles en el municipi. Tanmateix, les empreses 

funeràries podran establir, de comú acord, un règim diferent que haurà de ser autoritzat 

per l’Ajuntament. 

c)     El cost econòmic de les prestacions forçoses ha de ser distribuït per l’Ajuntament entre 

les empreses funeràries que operin en el terme municipal, sigui quina sigui la forma en 

què es garanteixin o gestionin les esmentades prestacions. L’Ajuntament ha de distribuir 

el cost econòmic d’aquestes prestacions forçoses entre les empreses i entitats 

esmentades als apartats 1 i 2, si s’escau, en proporció a la facturació de cadascuna 

d’elles en el municipi de Mont-roig del Camp. En cas que es desconegui la facturació, 

les empreses funeràries operadores al municipi de Mont-roig del Camp assumiran 

solidàriament el cost econòmic d’aquestes prestacions forçoses. 
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TITOL II   

RÈGIM DE COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

FUNERARIS 

Article 9. Comunicacions prèvies 

Per a la realització de l'activitat de serveis funeraris dins el terme municipal cal haver presentat 
la comunicació prèvia a l’Ajuntament de Mont-roig de Camp. 

Per a què una persona o empresa pugui procedir a la instal·lació, l’obertura i l’exercici de 
l’activitat de prestació de serveis funeraris al municipi s’ha d’acreditar la disposició dels 
equipaments i els mitjans materials, econòmics i personals a què es refereix aquesta 
Ordenança i la tramitació i compliment de la resta de la normativa aplicable segons el règim 
d’intervenció ambiental que correspongui. 

  

Article 10. Requisits 

Per tal de poder exercir en el municipi l’activitat funerària classificada a l’annex III de la Llei 

20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, cal complir amb 

els requisits següents: 

1.     Es presenti la declaració responsable signada per les persones físiques o pels 
representants legals de les persones jurídiques, adjuntant a la mateixa tota la documentació 
exigida reglamentàriament per aquest tipus d’activitats que com a mínim compondrà: una 
descripció de l’activitat, la incidència que té en la salubritat pública i en el medi ambient i els 
riscos potencials per a persones i béns, així com les mesures correctores proposades, amb 
justificació expressa del compliment de la normativa sectorial. 

2.     Que a la memòria que es presenti consti expressament acredita el compliment dels 
requeriments següents:  

a)     Estar donats d’alta a la matrícula de l’Impost d’Activitats Econòmiques per l’epígraf 
corresponent. 

b)     Disposar del personal suficient per a la prestació dels serveis, dotat de roba i 
instruments de fàcil neteja i desinfecció. Els empleats de les empreses funeràries 
hauran d’estar donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. 

c)     Disposar com a mínim d’un vehicle per al trasllat de cadàvers i un 
d’acompanyants. 

D’aquests dos vehicles, almenys un serà de tipus furgó tancat i un altre cotxe 
fúnebre, i hauran de tenir les llicències corresponents i comptat prèviament amb 
l’autorització sanitària corresponent. 

d)     Disposar de fèretres i de la resta de material funerari necessari. 
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e)     Disposar dels mitjans necessaris per a la desinfecció i el rentat dels vehicles, els 
estris, les robes i tot l’altre material utilitzat. 

f)       L’empresa acreditarà una pòlissa de responsabilitat civil per import de 500.000 
euros.  

3.       Un cop formalitzades les actuacions anteriorment esmentades, el titular de l’activitat instarà 
de l’Ajuntament la visita d’inspecció per tal de comprovar que es compleix amb allò declarat a 
la comunicació prèvia i amb la normativa aplicable. No podrà continuar desenvolupant-se 
l’exercici de cap activitat de prestació de serveis funeraris autoritzada sense haver obtingut 
l’acta favorable de la inspecció. 

4.       Correspon a l’Alcalde/essa, que podrà delegar en l’òrgan unipersonal o col·legiat que cregui 
convenient, l’atorgament de les autoritzacions previstes en aquesta Ordenança, i la seva 
interpretació i aplicació i, en general, les facultats de disciplina i tutela dels serveis. 

 

Article 11.- Transport de cadàvers 

1.     Les entitats habilitades per prestar serveis funeraris en el municipi on tenen la seu, tant si 

és dins com fora de Catalunya, poden prestar lliurement el servei de transport de cadàvers a 

qualsevol municipi de Catalunya.  

2.     Les persones que volen accedir al servei de transport de cadàvers poden contractar 

lliurement amb diferents entitats prestadores de serveis funeraris la realització per separat 

de les diverses prestacions que la funció de transport duu associada. 

  

Article 12. Transmissió de l’activitat 

L’activitat és transmissible, sempre que l’adquirent compleixi les condicions descrites aquesta 

Ordenança i es comuniqui prèviament a l’Ajuntament. La transmissió seguirà el mateix 

procediment previst per a la concessió inicial. 

  

Article 13. Pèrdua del dret a l’exercici de l’activitat funerària 

Es deixarà de poder prestar serveis funeraris al municipi de Mont-roig del Camp, per alguna de 
les causes següents: 

a)     Per renúncia expressa del titular. 

b)     Com a conseqüència d’un expedient disciplinari per falta molt greu. 

c)     Per pèrdua o modificació substancial de les condicions que van motivar el dret a 
l’exercici de l’activitat. 



 

65 
 

  

Article 14. Registre d’empreses funeràries 

1.     Els serveis funeraris s’exerciran salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers i 
l’activitat d’intervenció ambiental municipal no podrà ser invocada per a excloure o disminuir 
la responsabilitat civil o penal en què haguéssim incorregut els beneficiaris en l’exercici de 
les serves activitats. 

2.      A les oficines municipals hi haurà un registre d’empreses funeràries operadores al municipi 
de Mont-roig del Camp, on també s’hi anotaran les diferents incidències del servei.  

 

Article 15. Cessament de l’activitat 

Atès el caràcter d’activitat necessària d’aquest tipus de serveis, el cessament d’aquesta 

activitat a iniciativa del titular requerirà la comunicació prèvia a l’Ajuntament amb almenys tres 

mesos d’antelació. 

  

TÍTOL III  

Funcionament de les empreses funeràries 

Article 16. Comunicació de preus i aplicació de tarifes 

1.     Les empreses de serveis funeraris, únicament poden percebre els imports que resultin de 

l'aplicació de les seves tarifes vigents. Els preus són fixats lliurement per les empreses 

autoritzades, però hauran de ser equitatius i conformes amb la pompa decidida pels 

interessats. 

2.     Les ofertes de serveis de les empreses hauran de contemplar un ventall ampli de 

prestacions i de preus, per tal de garantir efectivament el dret d'elecció de les persones 

usuàries, i  caldrà observar en qualsevol cas les prescripcions vigents en matèria de 

defensa dels consumidors i usuaris. 

3.     La comunicació dels preus a l’Ajuntament, és farà com a mínim quinze dies abans de la 

seva entrada en vigor, amb indicació del tipus de servei al que corresponen i de les 

prestacions que inclouen, per tal que puguin ser consultats en qualsevol moment pels 

interessats.  

  

Article 17. Horari 
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La prestació dels serveis funeraris haurà d’estar disponible vint-i-quatre hores diàries els 365 

dies de l’any. 

  

Article 18. Atenció al públic 

Tot el personal de l’empresa que presti serveis haurà d’anar correctament vestit, tractarà al 

públic amb la màxima correcció i garantirà la disponibilitat d’utilització lingüística entre el català, 

llengua oficial i pròpia de Catalunya, i el castellà, llengua oficial de Catalunya. 

  

Article 19. Trasllat i conducció de cadàvers 

1.     El trasllat de cadàvers s’efectuarà d’acord amb allò que disposen les normes de policia 

sanitària mortuòria vigents. 

2.     La conducció dins el terme municipal s’efectuarà ordinàriament en cotxes i furgons 

fúnebres de tracció mecànica. 

  

Article 20. Inhumacions 

Les inhumacions es duran a terme dins l’horari eu tingui establer el cementiri, llevat que 

circumstàncies especials aconsellin que es faci en un altre horari, prèvia autorització expressa 

de l’Alcalde o autoritat competent. 

  

Article 21. Incineració 

1.     Qualsevol cadàver pot ser incinerat amb independència de la causa de la mort, llevat els 

supòsits que estableixi la normativa sanitària i judicial i sempre en instal·lacions habilitades i 

autoritzades. 

2.     Les cendres resultants de la incineració han de ser col·locades en una urna, que haurà de 

complir el que estableixi la normativa vigent. 

El transport de les urnes i el dipòsit posterior no estan subjectes a cap exigència sanitària. 

  

Article 22. Situacions d’emergència 
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En cas de catàstrofes, les empreses funeràries estaran obligades a posar tots els seus mitjans i 

instal·lacions a disposició de les autoritats, que podran donar instruccions directes al personal. 

  

Article 23.- Llibre de reclamacions 

Cada empresa de serveis funeraris ha de tenir, a disposició dels usuaris i del públic en general, 

un llibre de reclamacions, reglamentàriament diligenciat, el qual pot ésser examinat en qualsevol 

moment pels agents de l'autoritat governativa, sanitària i municipal.  

  

Article 24. Registre de serveis 

Cada empresa de serveis funeraris ha de portar un acurat registre dels serveis prestats a 

efectes estadístics, en el qual s'ha de distingir entre les inhumacions realitzades dintre del 

terme municipal i les conduccions i trasllats fora d'aquest. 

  

TÍTOL IV 

Funcionament del servei de les sales de vetlla municipals 

  

Article 25. Naturalesa i funcions 

1.     L’immoble i instal·lacions afectades a aquest servei tindran la consideració de bé de domini 

públic afecte a un servei públic. 

Queda prohibida la utilització de les instal·lacions per altres finalitats diferents als de servei 

públic al fet que estan afectades. 

2.     Les sales de vetlla són una instal·lacions de titularitat municipal destinades a prestar el 

servei funerari de dipòsit i vetlla dels cadàvers que li és propi, tant en el cas que posterior 

inhumació es realitzi en el cementiri de Mont-roig del Camp o Miami Platja, com si la 

mateixa té lloc en una altre terme municipal. El servei públic de les sales de vetlla tenen per 

objecte fonamental facilitar als familiars i reunits dels difunts unes condicions dignes per al 

dipòsit i vetlla de cadàvers fins al moment de la seva inhumació, en les degudes condicions 

higiènic-sanitàries. 

  

Article 26. Règim d’utilització 
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1.     La utilització de les sales de vetlla municipals de Mont-roig del Camp i Miami Platja es 

troben obertes a les empreses que compleixin els requisits següents: 

a)     Han estat objecte d’autorització administrativa per a la prestació de serveis 

funeraris per part de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

b)     Han d’estar donats d’alta a la matrícula de l’Impost d’Activitats Econòmiques, en 

l’epígraf corresponent. 

2.     Les tarifes aplicades a les diferents activitats i prestacions que integren els serveis de les 

sales de vetlla seran autoritzades per l’Ajuntament i inclouran les taxes per la cessió d’ús 

dels diferents espais a les empreses operadores. 

  

Article 27. Instal·lacions i utillatge 

1.     Tanatori Mont-roig del Camp 

La sala de vetlles és una edificació aïllada, és a dir, sense veïns e independent al Cementiri.  

L’entrada i el transport de cadàvers  independent de la reservada per a l’accés a peu de 

familiars i visitants.  

Les instal·lacions de les que consta l’immoble són les següents: 

a)     Dues sales de vetlla compostes per sala d’estar general amb possibilitat d’ajuntar-se 

si hi ha un únic difunt  i un espai annex, per a la família i les persones més properes 

que incorpora el túmul frigorífic. 

b)     El túmul frigorífic, on s’exposi el cadàver, el que te un dispositiu necessari perquè 

aquest es mantingui a una temperatura de 4ºC. 

c)     Un vestíbul rebedor amb servei de dispensador de cafè i aigua. 

d)     Un espai reservat d’accés i dipòsit de difunts, independent de la resta de la sala de 

vetlles, per realitzar treballs de manipulació de fèretres i altres materials funeraris. 

e)     Dos banys, un d’ells accessible a persones amb mobilitat reduïda. 

f)       Un aparcament exterior arbrat amb accés al Tanatori. 

  

2.     Tanatori Miami Platja 

  

La sala de vetlles és una edificació aïllada, és a dir, sense veïns annex al cementiri.  

L’entrada i el transport de cadàvers serà independent de la reservada per a l’accés a peu de 

familiars i visitants.  
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Les instal·lacions de les que consta l’immoble són les següents: 

a)     Dues sales de vetlla amb habitacions annexes, per a la família i les persones més 

properes i el túmul frigorífic, on s’exposi el cadàver, el que te un dispositiu necessari 

perquè aquest es mantingui a una temperatura de 4ºC. 

b)     Una sala annexa a les sales de vetlla per la resta de visites i acompanyants en la qual 

disposa d’un dispensador de cafè i aigua. 

c)     Un espai reservat d’accés i dipòsit de difunts, independent de la resta de la sala de 

vetlles, per realitzar treballs de manipulació de fèretres i altres materials funeraris. 

d)     Dos banys, un d’ells accessible a persones amb mobilitat reduïda. 

 

3.     Pel que fa referència al mobiliari, material, estris, seran afectats per l’Ajuntament a aquest 

servei. Els que manquin seran aportats al seu càrrec per les empreses funeràries usuàries 

de les sales de vetlla, havent-los de lliurar i instal·lar abans de la data d’inici de cada servei. 

 

Article 28. Responsabilitat pel funcionament del servei 

1.     Les empreses funeràries operadores a les sales de vetlla municipals assumiran la gestió 

del servei de conformitat amb el que es determina en aquesta ordenança i a la resta de 

normativa aplicable. 

2.     Les empreses operadores a les sales de vetlla hauran de conservar en perfecte estat les 

instal·lacions i utillatge posat a la seva disposició, realitzant pel seu compte les reparacions 

que fossin necessàries, i retornar-les en acabar el servi en el mateix esta en què les va 

rebre. A aquest efecte es realitzarà un inventari a l’inici i a la finalització de cada servei, que 

haurà de ser signat pel representant legal de l’empresa i per la persona designada per 

l’Alcaldia de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. En cas que no es produís la signatura 

d’aquests inventaris, l’empresa usuària de les sales de vetlla es farà responsable de 

qualsevol dany, o desperfecte que s’hagués pogut ocasionar durant el servei, renunciant al 

dret a oposició pel que es consigni en la posterior inspecció municipal.  

3.     Es prestarà especial zel en el manteniment en òptimes condicions de neteja i higiene de 

totes les dependències. Una vegada finalitzat cada servei les empreses operadores a les 

sales de vetlla hauran de deixar les instal·lacions en perfecte estat de conservació, ordre, 

neteja i higiene 

4.     És obligació de les empreses operadores a les sales de vetlla indemnitzar per tots els 

danys i perjudici que es causin a tercers com a conseqüència de la prestació del servei. 

Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa 

d’una ordre de l’Ajuntament, aquest n’és responsable dins dels límits que assenyalen les lleis. 

  

5.     Serà responsabilitat de les empreses operadores a la sala de vetlles vetllar pel bon 
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ordre del servei. A aquest efecte podrà dictar les instruccions que consideri necessàries 

davant dels usuaris del servei. 

  

Article 29. Horari d’obertura al públic 

1.     Durant els serveis, la sala de vetlles haurà de romandre oberta com a mínim de les 09:00h 

a les 22:00 h (sempre es podrà prolongar l’horari a petició dels familiars del difunt i acord de 

la funerària). 

2.     Serà obligatori l’ús de la sala de vetlles sempre que així vingui disposat per les autoritats 

sanitàries o vingui establert en disposicions legals. 

  

Article 30. Ús de les sales de vetlla 

L’ús de les sales de vetlla, serà per tots els veïns del municipi de Mont-roig del Camp i també 

podran fer ús els pobles veïns, sempre i quan les sales de vetlla estiguin disponibles i hagin 

encarregat el servei funerari a una de les funeràries que actuen al terme municipal de Mont-roig 

del Camp. 

  

Article 31. Garanties per mantenir la universalitat del servei 

1.     Queda prohibit tot tracte discriminatori en la prestació del servei. 

2.     Les tarifes a càrrec de l’usuari per utilització del servei de sala de vetlla seran cobrades 

directament per les empreses concessionàries del servei. Les tarifes vigents a cada moment 

hauran de ser prèviament autoritzades per l’Ajuntament. Seran en tot cas gratuïts els serveis 

demandats per l’Ajuntament a favor dels veïns acollits a la beneficència o assistència social 

de conformitat amb l’informe dels serveis socials municipals, per la seva manca de recursos, 

i aquells altres que resultin necessaris per fer front a situacions d’emergència, accidents o 

ordres d’autoritats sanitàries o judicials. La distribució del servei i del seu cost es durà a 

terme de conformitat amb el que disposa l’article 8 d’aquesta ordenança. 

  

Article 32. Fulls de reclamacions i llibre registre del servei 

1.     Les empreses operadores hauran de disposar de fulls de reclamacions a la disposició dels 

usuaris, havent d’anunciar-ho mitjançant cartells visibles al públic. 
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2.     Les empreses operadores hauran de portar un llibre registre de serveis que l’Ajuntament de 

Mont-roig del Camp posarà a la seva disposició en els quals s’anotaran tots els serveis 

prestats, hora d’inici i fi del servei i data, i identificació del difunt i del sol·licitant del servei. 

  

Article 33. Personal adscrit a la prestació del servei 

La plantilla de personal per a prestació d’aquest servei serà determinada per les empreses 

operadores, de manera que cobreixi totes les necessitats del servei. En tot cas es garantirà la 

prestació del servei tots els dies de l’any i en totes les hores en què estigués requerit. 

El personal serà contractat per les empreses operadores i dependrà, en el seu règim jurídic 

laboral, exclusivament d’aquella, sense que l’Ajuntament del Mont-roig del Camp  assumeixi 

per aquesta causa altres obligacions que les que es derivin de la legislació vigent. 

  

Article 34. Responsable del servei 

En tot cas les empreses operadores designaran a un responsable del servei davant 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el qual estarà assistit de totes les facultats precises per al 

bon funcionament del servei i a qui li correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions 

i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la 

prestació del servei pactada amb l’usuari i del compliment d’aquesta Ordenança. 

  

Article 35. Prohibició de cessió del servei o de subcontractació 

Les empreses operadores gestionaran el servei per mitjà de personal per elles contractat, 

sense que en cap cas pugui ser objecte de cessió o subcontractació, excepte prestacions 

accessòries al servei. 

  

TITOL V  

Inspecció i règim disciplinari 

Capítol I. Facultat inspectora i potestat sancionadora 

Article 36. Inspecció municipal 

1.     L’Ajuntament podrà inspeccionar, si escau, les instal·lacions de la sala de vetlles i el 

desenvolupament de l’activitat de qualsevol empresa funerària radicada en el terme 

municipal, tenint en compte aquesta Ordenança i la resta de normes aplicables. 

L’Ajuntament podrà també inspeccionar els vehicles funeraris, els fèretres i el personal 
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conductor d’empreses funeràries que, procedents d’altres municipis, transitin pel terme 

municipal per a la conducció o trasllat de cadàvers i restes cadavèriques a aquest municipi. 

2.     Els serveis municipals exerciran les funcions d’inspecció i control de l’activitat objecte 

d’aquesta Ordenança. En l’exercici de les seves funcions, els inspectors tindran caràcter 

d’autoritat, havent d’acreditar la seva identitat, i, en conseqüència, podran: 

a) Accedir lliurement a les instal·lacions. 

b) Recaptar informació verbal o escrita respecte a l’activitat. 

c) Realitzar comprovacions i totes les actuacions que siguin precises per al 

desenvolupament de la seva actuació inspectora. 

d) Aixecar actes quan apreciïn indicis d’infracció. Els fets que figurin en les mateixes es 

presumiran certs, excepte prova en contrari. 

i) En situacions de risc greu per a la salut pública podran impartir instruccions o adoptar 

mesures cautelars, advertint immediatament a les autoritats municipals. 

3.     Les inspeccions a les quals es refereixen els paràgrafs anteriors s’ajustaran al Decret 

297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria 

i a les normes generals aplicables a Catalunya. 

  

Article 37. Infraccions i persones responsables 

1.     En el cas d’irregularitat en els serveis o incompliment d’aquesta ordenança i altres 

disposicions en matèria de policia sanitària mortuòria, l’Alcaldia podrà imposar les sancions 

previstes en aquest Títol. Les sancions han de ser esglaonades tenint en compte la infracció 

i la importància de la deficiència observada i les conseqüències per a la salut pública. 

2.     La responsabilitat per les infraccions descrites en els articles següents correspon a la 

persona física que haurà comès la infracció. En tot cas, les empreses operadores seran les 

responsables directes de les actuacions dels seus empleats. 

  

Article 38. Criteris interpretatius en l’exercici de la potestat sancionadora 

Les infraccions que puguin cometre’s en l’exercici de l’activitat funerària regulada en aquesta 

Ordenança es qualificaran com a lleus, greus i molt greus, atenent als criteris de risc per a la 

salut, alteració del servei públic, grau d’intencionalitat i reincidència. 

  

Capítol II  Infraccions i sancions a empreses funeràries operadores al municipi de Mont-

roig del Camp 
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Article 39. Infraccions molt greus 

Són infraccions molt greus: 

  

1. Gestionar serveis funeraris sense la autorització municipal.  

2. No prestar els serveis contractats amb les persones usuàries.  

3. Infringir les normes sanitàries o els reglaments o les ordenances municipals i provocar, 

així, una situació de risc per a les condicions sanitàries de la població.  

4. Falsejar dades relatives al servei funerari i donar informació falsa sobre les condicions 

de prestació dels serveis.  

5. Realitzar serveis no inclosos en el catàleg i Facturar serveis no contractats ni 

sol·licitats.  

6. Impedir als agents autoritzats la inspecció dels serveis funeraris.  

7. Cometre qualsevol altra vulneració greu dels drets de les persones usuàries derivats 

del contingut d'aquesta Ordenança.  

8. Reincidir en la comissió de dues o més faltes greus, en el termini d'un any.  

  

Article 40. Infraccions greus 

Són infraccions greus: 

1. No disposar del tipus de materials i de serveis inclosos en el catàlegs i que han estat 

objecte de contractació per les persones usuàries.  

2. Donar informació o assessorament erronis a les persones usuàries sobre els tràmits 

legals a seguir o els materials a utilitzar i les pràctiques sanitàries. 

3. Infringir les normes sanitàries i els reglaments o les ordenances municipals, sense 

provocar una situació de risc per a les condicions sanitàries de la població.  

4. Prestar els serveis amb vehicles no autoritzats.  

5. No tenir els fulls de reclamació o negar-se a facilitar-los.  

6. Obstruir als agents autoritzats la inspecció dels serveis funeraris.  

7. Incomplir qualsevol altra de les condicions de les autoritzacions de prestació dels 

serveis funeraris.  

  

Article 41. Infraccions lleus 

Són infraccions lleus: 

Les vulneracions de les normes d'aquesta Ordenança o d'altra normativa aplicable quan, per la 

seva escassa entitat o transcendència, no precedeixi qualificar-les com a greus o molt greus. 
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Article 42. Sancions 

L’Alcaldia, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent, podrà sancionar les 

infraccions tipificades per aquesta Ordenança, sens perjudici de les competències 

sancionadores de la Generalitat en matèria sanitària i de defensa de les persones 

consumidores o usuàries, d’acord amb els criteris següents: 

a) Infraccions lleus: amonestació o multa fins a 300 euros. 

b) Infraccions greus: multa fins a 500 euros. La falta d’atenció del servei gratuït 

comportarà a més l’obligació de complir en el següent torn el servei o serveis deixats 

de complir. 

c) Infraccions molt greus: multa fins a 1.000 euros i suspensió de l’activitat per un 

termini màxim de sis mesos. L’Ajuntament podrà ordenar el cessament en l’exercici de 

l’activitat a les empreses que han estat sancionades per tres faltes molt greus en el 

termini de 18 mesos. El cessament s’ha de resoldre en el mateix expedient en que 

s’estableixi la tercera sanció. 

  

Capítol III. Infraccions i sancions a empreses funeràries operadores a les sales de vetlla 

municipals. 

Article 43. Infraccions molt greus 

Són infraccions molt greus: 

1. L’aplicació de preus superiors als autoritzats 

2. La negativa absoluta a prestar col·laboració amb l’activitat inspectora. 

3. L’incompliment greu de les disposicions administratives i ordres sanitàries i judicials 

relatives a l’activitat. 

4. La cessió o subcontractació de la prestació del servei, excepte les seves prestacions 

accessòries. 

5. Qualsevol incompliment reiterat dels requisits establerts en la present Ordenança. 

  

Article 44. Infraccions greus 

Són infraccions greus: 

1. La manca de mitjans personals necessaris per a la correcta prestació dels serveis 

funeraris. 

2. L’incompliment greu de les condicions pactades amb els contractants. 

3. La negativa a prestar els serveis oferts quan fossin requerits a l’efecte. 

4. La falta de correcció greu amb els usuaris o la inspecció. 

5. La falta de publicitat de preus i de l’existència de fulles de reclamacions. 

6. La manca de fulles de reclamacions o negativa de facilitar-les. 
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7. L’ obstrucció a la labor inspectora. 

8. L’incompliment del funcionament ininterromput de l’oficina d’informació i contractació. 

9. L’incompliment reiterat dels requeriments formulats per les autoritats municipals. 

10. L’incompliment de les disposicions administratives o sanitàries que racionalment no 

mereixin la qualificació de molt greu. 

11. La falta de peces protectores del personal que resultin exigibles 

  

Article 45. Infraccions lleus 

Són infraccions lleus: 

1. La falta de neteja i condicions higièniques dels locals i instal·lacions i estris propis del 

servei de la vetlla, sempre que per la seva escassa importància no suposin perill per a 

la salut pública. 

2. L’incompliment lleu de les condicions pactades amb els contractants. 

3. La falta de correcció lleu amb els usuaris o amb la inspecció. 

  

Article 46. Sancions 

1. Les faltes lleus seran sancionades amb prevenció o multa fins a 750 euros. 

2. Les faltes greus amb multa de 1.500 euros. 

3. Les faltes molt greus amb multes de fins a 3.000 euros i, si escau, rescissió del 

contracte. 

  

Capítol IV. Procediment sancionador i prescripció 

Article 47. Procediment sancionador 

El procediment sancionador s’ajustarà al que determina la normativa vigent sobre procediment 

administratiu. 

Article 48. Prescripció 

Les faltes lleus prescriuen al cap de sis mesos, les greus als dos anys i les molt greus al cap de 

tres anys. 

Disposicions finals 

Primera.  

Es faculta a l’Alcaldia o a la regidoria delegada per dictar qualsevol instrucció que fos 

necessària per a l’aplicació i desenvolupament d’aquesta Ordenança. 
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Segona. 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament i publicat el seu text 

íntegre en el BOPT. 

 

09. Afers sobrevinguts 

No hi ha assumptes a tractar. 

Mocions 
 

Sr. Alcalde: I el punt nou són mocions. Finalment, entenc que hi ha, per part del grup 

d’Esquerra, hi ha una o dues mocions?  

 
MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LES DONES DEPORTADES ALS CAMPS DE 
CONCENTRACIÓ NAZIS 

 
Sra. Aragonès: No, n’hi ha una, vaig enviar un correu al secretari dient que retiràvem... 

 

Sr. Alcalde: Ah, perdó. Vale, vale. I, el grup de Junts també té una moció. D’acord, doncs, quan 

vulguin. El grup d’Esquerra. 

 

Sra. Aragonès: Nosaltres presentem una moció pel reconeixement de les dones deportades als 

camps de concertació nazis. Faig un breu resum de la moció per contextualitzar-nos. Entre el 

39 i el 45, com sabem tots, més de 9.300 persones republicanes catalanes i espanyoles van 

passar pels camps de concentració, d’aquestes, prop de 5.200 van perdre la vida i unes 3.800 

van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a persones desaparegudes. El camp de 

concentració de Ravensbrück va ser l’únic pensat i dissenyat per a dones i criatures i en van 

morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la majoria de dones republicanes catalanes, 

dones que han estat silenciades per la història i que se’ls hi hauria de donar més visibilitat 

socialment i donar a conèixer millor les seves biografies i, en alguns casos, fins i tot, rescatar 

els seus noms. L’any 2005 es va crear l’Associació Amical de Ravensbrück amb l’objectiu de 

donar a conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes dones 

supervivents hem pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en aquells camps de 

concertació i, per tant, ens ha facilitat poder recuperar-ne la memòria, dignificar les seves lluites 

i, sobretot, donar-les a conèixer a les noves generacions. Dues d’aquestes dones són la Neus 

Català i la Conxita Granger, totes dues van dedicar les seus anys de vida, després de 

l’alliberament, a recuperar la memòria de les dones deportades, defensar el paper actiu de les 

dones com a combatents i republicanes actives durant la Guerra Civil i el franquisme a favor de 

la llibertat i la democràcia. I van realitzar moltes, moltes conferències per tal de transmetre el 

seu llegat a les generacions més joves. Atès que el foment de la memòria democràtica és 

essencial com a eina de dignificació i record per a les persones que han sigut víctimes de 

guerres, [Inaudible 22:05] o persecucions diverses per raons ètniques, ideològiques, religioses 
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o de qualsevol tipus, és necessari crear espais de memòria ja que són una eina imprescindible 

per a fer pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del respecte, en especial, a les 

generacions més joves. Per tots aquests motius i altres que he obviat, el grup municipal 

d’Esquerra Republicana i Moviment d’Esquerres de l’ajuntament de Mont-roig del Camp 

proposa al Ple d’aquest ajuntament l’aprovació de dos acords. Un acord l’hem modificat una 

mica perquè a la Junta de Portaveus se’ns va comentar que proposéssim directament si se’ns 

acudia d’alguna manera la proposta d’algun nom, d’una plaça o carrer. Per tant, el primer acord 

és acordar que es posi el nom de Neus Català a la futura plaça, ara pista d’estiu, que la 

setmana passada ens va convocar el Sr. Alcalde per explicar-nos el projecte de l’equipament 

sociocultural municipal i, com que es preveu aquest nou espai obert, plaça, ens agradaria que 

portés el nom de la Neus Català. I el nom d’un carrer o una plaça amb el nom de Conxita 

Granger ens agradaria poder comptar amb un espai de Miami Platja, una plaça, un parc, un 

jardí, evidentment, amb la voluntat de crear les mínimes molèsties als veïns perquè sabem que 

provoca problemes a l’hora de quan ens canvien l’adreça, i una segona opció seria la plaça...un 

parc infantil davant de les cases barates que no sé si té nom aquell parc infantil aquí a Mont-

roig, es diu...sí, sí, popularment és el parc del Placosa [Inaudible 24:00] sí, sí, bueno, és per 

donar opcions ja que ens van demanar alternatives. A nosaltres ens agradaria que cada nom 

estigués ubicat en cada un dels nuclis però és per posar sobre la taula altres opcions. I, el 

segon acord, traslladar aquest acord a l’Associació Amical de Ravensbrück. 

 

Sr. Alcalde: d’acord. Abans de donar pas al torn de paraula. Ara em comentava la regidora, 

s’està fent un inventari de parcs i la intenció és, de parcs i zones verdes i parcs infantils, i la 

intenció precisament és donar nom per això, o sigui, que no sigui el parc de Placosa [Inaudible 

24:45] que suposo que ho continuarà sent tota la vida, no? però, bueno, per ficar un nom. I, a 

més a més, també s’està fent un, des de Comunicació, es vol fer una imatge unitària de la 

cartelleria, tots els parcs i tot això per tenir-ho identificat, per tant, en el moment que tinguem 

aquest llistat portarem al Ple ficar el nom de Conxita...si és a Miami, perfecte, doncs, a Miami. 

Ara, sí, donaria pas al torn de paraules. Sí? 

 

Sra. Pacheco: Gràcies. Bon dia. Jo només dir que Ciutadans, com a partit demòcrata que som, 

condemnem els crims del nazisme i ens solidaritzem amb es familiars de les víctimes i devem 

recordar aquells que van lluitar per defensar la democràcia i els drets humans contra la 

barbàrie que va representar el nazisme, el règim totalitari tant a Alemanya com a qualsevol 

altre país, per tant, nosaltres votarem a favor de la moció. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. No? Junts? No? Nosaltres, tampoc. Passaríem, doncs... 

 

Sr. López: És que és tan obvi, és tan obvi que no ens podem negar a votar això que no cal 

explicació, entenc. 

 

Sr. Alcalde: Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? 

Quedaria, doncs, el punt, la moció aprovada per unanimitat. 

 
Entre 1939 i 1945 més de 9300 persones republicanes catalanes i espanyoles van passar pels 
camps de concentració nazis. D’aquestes, prop de 5.200 van perdre la vida i unes 3.800 van 
aconseguir sobreviure. 334 figuren com a desaparegudes.   
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Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini,  eren l’eina 
més deshumanitzadora del nazisme, que va portar la mort i la destrucció arreu d'Europa. 
L’objectiu d’aquests camps era la repressió i l’exclusió de la dissidència política de sindicalistes 
d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes, anarquistes, persones republicanes, demòcrates i 
resistents antifeixistes en general– i l’extermini del poble jueu a Europa, de l’ètnia 
gitana, de persones homosexuals, persones amb diversitat funcional i persones pertanyents a 
confessions religioses que no encaixaven amb l’ideari nazi,  etc. Aquest també va ser el cas de 
moltes persones republicanes catalanes i espanyoles, que amb l'inici de la Segona Guerra 
Mundial van ser tractades com a apàtrides i algunes de les quals van acabar deportades a 
camps de treball forçat i extermini nazi.   
  
El camp de concentració de Ravensbrück, va ser l’únic pensat i dissenyat per a dones 
i infants, i hi van morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la majoria de les dones 
republicanes catalanes. Dones, que han estat silenciades per la història i que se’ls hauria de 
donar més visibilitat socialment i donar a conèixer millor les seves biografies i, en alguns casos, 
fins i tot rescatar els seus noms.   
  
L’any 2005, es va crear l’associació l’Amical de Ravensbrück amb l’objectiu de donar a 
conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes dones supervivents, hem 
pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en aquells camps de 
concentració i recuperar-ne la memòria, dignificar les seves lluites i sobretot donar-les a 
conèixer a les noves generacions, per tal que mai més, enlloc, contra ningú, es repeteixi 
aquesta barbàrie.  
  
Dues d’aquestes dones són la Neus Català i la Conxita Grangé.   
  
Neus Català, deportada el 1944 a Ravensbrück i posteriorment al camp de Flossenbürg. Va ser 
presidenta de l’Amical Ravensbrück des de la seva fundació (2005). Creu de Sant Jordi (2005), 
Medalla d’Or al mèrit cívic de l’Ajuntament de Barcelona (2014) i Medalla d’Or de la Generalitat 
de Catalunya (2015). La Neus ens va deixar el passat 14 d’abril de 2019, als Guiamets, el seu 
poble natal.  
  
Conxita Grangé, l’última supervivent catalana dels camps de concentració nazis. Va rebre 
moltes condecoracions al llarg de la seva vida, la Legió d’Honor de la República francesa, la 
Medalla al Mèrit Nacional, la Creu de Guerra, la Medalla de la Resistència i la Medalla Militar. 
Conxita ens va deixar el 27 d’agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc, la ciutat on va viure i on 
va retornar després del seu internament al camp de Ravensbrück.  
  
Totes dues van dedicar els seus anys de vida després de l’alliberament a recuperar la memòria 
de les dones deportades, defensar el paper actiu de les dones com a combatents 
i republicanes actives durant la Guerra Civil i el franquisme a favor de la llibertat i la 
democràcia, i van realitzar moltes conferències per transmetre el seu llegat a les generacions 
més joves.   
  
Atès que el foment de la memòria democràtica és essencial  com a eina de dignificació i record 
per a les persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions diverses per 
raons ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus, és necessari crear espais de 
memòria,  ja que són una eina imprescindible per fer pedagogia dels valors de la pau, de 
la tolerància i del respecte, en especial a les generacions més joves. Sense obviar que és una 
forma d’acomplir les resolucions de l’ONU referents a Veritat, Justícia i Reparació i Garanties 
de No Repetició.  
  

  



 

79 
 

 

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
  
PRIMER.- Acordar que es posi el nom de Neus Català a la futura plaça (ara pista d’estiu) 
ubicada davant del nou equipament sociocultural municipal i el nom de Conxita Grangé, en un 
carrer o una plaça o un parc de Miami Platja.   
  
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’associació Amical de Ravensbrück. 
  

 

 
Moció Grup Municipal Junts X Mont-roig Miami perquè el municipi de Mont-roig 
del Camp s'adhereixi a la xarxa de "Viles Florides" 

 
Sr. Alcalde: I la següent moció la presenta el grup de Junts. 

 

Sra. Bargalló: Nosaltres volem presentar la moció que ja heu vist que és per adherir-nos a la 

xarxa de Viles Florides perquè pensem que el nostre municipi podria millorar en el seu aspecte, 

en l’enjardinament i en tot aquest, en tot el sistema de Parcs i Jardins. Atès que al municipi de 

Mont-roig es considera clau l’activitat turística i comercial i, segons les directrius del nostre Pla 

Estratègic, ja es persegueix posicionar el nostre municipi com a una destinació competitiva 

reconeguda al territori; atès també que és molt important que un municipi que vulgui atraure 

turistes i visitants en general pugui oferir una imatge agradable i acollidora, pensem que 

l’existència d’espais verds en un municipi millora i potencia la qualitat de vida dels seus veïns i 

veïnes i apostar per consolidar-los té un efecte directe en la percepció del municipi aconseguint 

crear entorns amables i acollidors. Al nostre municipi ja s’han començat iniciatives en aquest 

sentit, com va ser el concurs de decoració de balcons que ja s’ha fet al menys dos anys i al que 

també es van afegir edificis municipals. Llavors, tenint en compte que des de fa anys existeix 

aquest projecte de Viles Florides que és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura 

Ornamental de Catalunya que promou la transformació i millora dels pobles i ciutats de 

Catalunya a través d’aquests punts verds, zones enjardinades, mobiliari urbà i espais lúdics, no 

es tractaria només de generar aquests espais agradables, si no que el projecte de Viles 

Florides incideix també en la conscienciació socials envers les polítiques de sostenibilitat 

ambiental i el desenvolupament de les economies locals a través d’aquest atractiu turístic que 

es genera amb els jardins i parcs urbans. D’altra banda, és clar, sempre que això millora de 

manera evident la imatge del municipi sent més acollidora pels visitants i turistes. L’únic requisit 

per formar part de la xarxa de Viles Florides és demostrar el compromís i sensibilitat envers 

aquests espais verds, cosa que el municipi de Mont-roig, en part, ja es té en compte com ho 

prova l’existència generalitzada de parcs i zones enjardinades però també és veritat que 

pensem que potser falta una millor planificació, més acurada i, sobretot, que aquesta inclogui 

un pla de manteniment mitjançant el qual aquestes zones enjardinades estiguin en les millors 

condicions durant tot l’any. Actualment a Catalunya hi ha 119 municipis adscrits al projecte, 

entre ells, alguns molt propers com hem citat aquí, Altafulla, Reus, Riudoms, Prades, Sant 

Carles de la Ràpita, Salou, Vinyols, Torredembarra. Llavors, per tots aquests motius que 

exposem, el grup municipal de Junts per Mont-roig Miami proposa al Ple l’adopció dels 

següents acords: assumir el compromís municipal de vetllar per la imatge del municipi a través 

de la potenciació de les zones verdes, la plantació d’elements florals a Parcs i Jardins i el seu 

correcte manteniment durant tot l’any. Continuant amb la proposta del concurs de decoració de 
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balcons, també proposem liderar des de l’ajuntament els seguiment d’aquesta acció durant tot 

l’any potenciant la col·laboració d’entitats, comerços, persones privades i, així mateix, dels 

edificis municipals de manera que no quedi en una acció puntual i limitada en un espai del nucli 

antic de Mont-roig del Camp. Tercer, planificar accions, potenciar-les i acompanyar-les perquè 

afavoreixin la participació de la societat, especialment infants, joves, veïnat i comerços. Quart, 

incorporar com a oferta d’activitat cursos i formacions sobre coneixement i manteniment de 

plantes i flors. I, cinquè, iniciar els tràmits per sumar-se a la xarxa de Viles Florides durant 

aquest any 2020 mitjançant la inscripció al registre de municipis que en formen part.  

 

Sr. Alcalde: Molt bé. Per part dels grups? Sí? 

 

Sra. Pacheco: Bé, a mi em sembla molt bona idea però si bé que és cert que a Mont-roig ja 

existeixen molts parcs i zones enjardinades, crec, eh!, només crec, és una aportació, que 

potser ficar l’any 2020 és una mica, no per res, si no per la falta de manteniment que hi ha en 

molts d’estos indrets. Llavors, la regidora ja ha dit abans, m’ha semblat, que s’havia de fer un 

inventari de Parcs i Jardins i suposo que a partir d’allí s’hauria de fer una planificació mirant els 

recursos que es poden invertir i començar a treballar en este manteniment d’aquestes zones i, 

una vegada es comenci això, llavors demanar la inscripció, dic jo, perquè ara, en este moment, 

jo crec que és una mica aviat perquè, més que res per la falta de manteniment que hi ha en 

estos moments.  

 

Sra. Bargalló:  Nosaltres proposem iniciar els tràmits per poder entrar a les Viles Florides, 

potser aquest seria un pas previ a fer i, llavors, ho podríem tenir en compte. El que passa que 

sí que tinguem a la nostra, la nostra idea si pot ser, bueno, i pensem que aquesta és una bona 

acció perquè ens dona a conèixer també com a municipi participatiu, tens una etiqueta i el fet 

de pensar que hi podem entrar a participar sempre ens farà millorar el nostre nivell en aquest 

aspecte. 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part de...? 

 

Sr. Pellicer: Nosaltres li donarem suport. L’únic que tenim que ser curosos i crec que 

l’ajuntament...nosaltres tenim moltes zones verdes, moltíssimes, és a dir, un municipi...crec que 

hi ha pocs municipis amb tantes zones verdes, si després serem capaços de mantenir aquest 

nivell perquè el que sí que em sabria greu és que al cap d’un temps, és a dir, d’aquí cinc anys, 

després d’estar a Viles Florides, ens diguessin “no, vostès ara ja no ho poden ser perquè no 

són capaços de mantenir aquest jardí o aquesta flor que han plantat” per lo tant tindríem 

que...una mica fer un estudi de si som capaços d’assumir, no al 2020, sinó a la llarga tots els 

manteniments i tot el que calgui per...perquè entrar en un puesto que després et diguin “no cal 

que hi siguis perquè no ets capaç de mantenir-lo” i a lo millor, escolta, no és que no siguem 

capaços, l’ajuntament, és que tenim el territori que tenim. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup d’Esquerra? 

 

Sra. Aragonès: Nosaltres és una moció que sí que ens agrada, pensem que és molt atractiva 

però, ostres, a la vegada, una mica i coincidint amb alguns companys, pensem que ara no ens 

convé, no ens convé en el sentit que pensem que només seria una operació de maquillatge i 

que ara per ara cal prioritzar altres actuacions davant d’unes deficiències d’emergència que 
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tenim al municipi com pot ser, per exemple, la brossa, no? És a dir, ho dic en el sentit perquè 

he fet servir el terme de maquillatge. Tenim un municipi amb molts problemes amb la brossa, 

amb molts problemes de la recollida, de neteja i una proposta d’aquestes característiques 

sembla que sigui una cosa per tapar l’altra. Amb prou feines donem l’abast per mantenir la 

jardineria que tenim ara, sigui per motius de personal i, fins i tot, tal com han dit, per la gran 

extensió del nostre municipi i pensem que aquesta adhesió no ens garantiria de cap manera el 

manteniment que sigui capaç l’ajuntament amb els seus recursos de fer-ho i no només del 

manteniment sinó que encara més donés aquesta imatge deplorable a nivell de jardineria 

d’abandonament perquè no es pot arribar o no es podria arribar a tot. Aquests són els dubtes 

que se’ns generen. 

 

Sra. Bargalló: Nosaltres pensem que hi deuen haver diferents sistemes de plantejar la 

jardineria. Això seria aquest primer pas de plantejar una jardineria que realment nosaltres 

poguéssim mantenir perquè, de vegades, també cal tenir en compte que no tots els espais han 

de tenir les mateixes flors. Potser aquí una flor mediterrània seria el que...ja s’està fent en molts 

espais, el que nosaltres ens convindria mantenir. La proposta és per iniciar aquest pla, pensar 

aquest possible manteniment que sigui efectiu i que la cosa es comenci a moure. És que, clar, 

pensem que realment les zones enjardinades de la nostra població, clar, potser no estan en les 

millor condicions, potser estan en bones condicions una temporada de l’any però no pas la 

resta. Llavors, aquesta proposta, bé, és per començar-hi a treballar. Sí que sabem que hi ha 

coses més urgents però ja es fa això, realment ja s’està treballant en les zones enjardinades, 

doncs, si nosaltres augmentem una miqueta el nivell i planifiquem correctament, pensem que sí 

que podem entrar a dintre d’aquesta opció. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Anem a veure, jo crec que haurien d’haver canviat el títol de la moció, 

d’acord? Perquè el que busquen o el que proposen és que les zones verdes i enjardinades 

estiguin arreglades. Jo crec que això és l’important i quan estigui fet això, aleshores, s’ha de 

presentar aquesta moció perquè moció el que proposa és adherir-se a la xarxa de Viles 

Florides. En aquests moments no ens podem adherir a la xarxa perquè, evidentment, no 

complim, no? Aleshores, jo, per no entrar més, que ja han explicat els altres grups, o sigui, 

Mont-roig té moltes zones verdes, té el pressupost que té i ara s’està fent i la setmana que ve 

que es reuniran amb el regidor, precisament de Manteniment i d’Hisenda, i veuran l’esforç que 

farem dintre del pressupost per començar a cobrir aquestes necessitats que tenim. Som 

conscients, som coneixedors i estem en aquesta fase i estem donant la prioritat que té que és 

bona però també estic d’acord amb la regidora, amb la Irene, en el sentit de que hem de veure. 

Aleshores, nosaltres no podem votar a favor d’aquesta moció en la qual diu que ens adherim 

aquí perquè és que no ens podrem adherir. Jo crec que estaria bé que aquesta moció la portin 

l’any que ve, d’acord? Esperem que la cosa estigui bastant millor que està ara i nosaltres 

encantats de votar-la a favor. Però, clar, aquí estan fent reflexions “falta una planificació més 

adequada i, sobretot, que aquesta inclogui un pla de manteniment mitjançant el qual les zones 

enjardinades tinguin les millors condicions durant tot l’any”, ja, ja ho sabem, però això no té res 

a veure en incorporar-se a les Viles Florides, no? Crec que han disfressat una moció en la qual 

estan dient a l’equip de govern algo que és evident, que falta manteniment dintre de les zones 

verdes, per fer, per demanar aquesta adhesió però l’adhesió la podrem demanar quan tinguem 

els deures fets, abans jo crec que no ve al cas. 
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Sra. Bargalló: Clar, nosaltres pensem que aquesta moció és una mica per incitar a que tinguem 

en ment el fet de que podríem entrar a participar en aquesta opció. 

 

Sr. Alcalde: Sincerament, nosaltres no farem tot això que tenim de fer a les zones verdes per 

entrar a les Viles Florides, no, o sigui, ho farem perquè ho hem de fer, perquè el ciutadà s’ho 

mereix i paga els seus impostos per això. Si, a més a més, després podem afegir-nos a les 

Viles Florides, perfecte, però no ho farem per entrar dintre de les Viles Florides. No, és que no, 

l’objectiu no és aquest. Vostès plantegen “anem a fer això perquè així entrarem a les Viles”. No. 

S’ha de fer, ho volem fer, tenim ja el convenciment de començar a prendre, a donar solucions a 

una problemàtica que s’ha generat en els últims quatre anys en l’acceptació de moltes 

urbanitzacions que no estaven, no les tenia l’ajuntament. S’han agafat moltíssimes zones 

verdes i s’ha de reconfigurar tota la planificació, com vostès diuen, s’ha de reconfigurar tot el 

pressupost que tenim, que se li ha de donar un canvi important per tal de donar de servei i 

arribar a aquests serveis que són obligatoris. Dintre d’aquests serveis està el manteniment i 

que les zones verdes estiguin en condicions. Quan tinguem això, anem a demanar formar part 

de les Viles Florides però, abans, no ho veiem, sincerament. 

 

Sr. Chamizo: Jo la veritat és que em quedo una mica sobtat de tot això, és a dir, perquè quan 

diem que veurem aquest any en el pressupost una part important per intentar solventar un 

problema que fa anys que és al municipi, com molt bé ha dit el Sr. Pellicer, és un tema...som un 

municipi molt gran i molt extens, clar, és que vostès han obviat durant quatre anys el 

manteniment de Parcs i Jardins, d’acord? Llavors, clar, com vostès en quatre anys han obviat 

el manteniments d’espais i jardins encara que se n’han construït alguns de nous, clar, nosaltres 

tenim que buscar solucions i una solució era aquesta, com molt bé ha explicat la meva 

regidora. Clar, jo estic desitjant veure aquest pressupost per veure, com ha dit també la Sra. 

Aragonès, per veure quants diners es dediquen a la brossa o quants diners es dediquen a 

espais i jardins o quants diners es dediquen a altres coses que per vostès deuen ser urgents. 

Poden fer el que calgui vostè o el que pensin vostès en aquest aspecte, jo, creiem que si volem 

ser un municipi turístic de primera fa molts anys que hauríem d’estar treballant en aquest tema i 

això és un primer pas per intentar començar a ser un municipi turístic de primera perquè, de 

veritat, quan hem vist zones en les que s’han gastat 4 milions d’euros i que actualment, doncs, 

hi ha palmeres que estan totalment seques, ostres, doncs això a mi em dol i al turista suposo 

que també li doldrà. Per tant, jo crec que, a veure, el fet, sí, és un reconeixement de la 

Generalitat, en aquest cas, el poder pertànyer a una xarxa àmplia...també està a Botarell 

[Inaudible 41:01], per exemple, que l’altre dia van venir de Secomsa i està afegit. És a dir, jo 

crec que no és una obligació estar dintre d’aquest organisme i tenir tot al 100% endreçat però 

jo crec que és una part important que és el primer que veu el turista, que és el primer que veu 

la nostra gent que passeja i jo crec que no podem ja, el nom de Mont-roig Miami, a nivell turístic 

malmetre cada vegada més. Gràcies.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies, jo crec que no m’he explicat bé. En cap cas, aquest equip de govern està 

dient que no s’hagi de fer això, no, no ho hem dit, i votar en contra d’aquesta moció no significa 

que no farem el que hem de fer per tal que les zones verdes estiguin en condicions. El que 

estem votant en contra és d’afegir-nos ara en aquest projecte de Viles Florides perquè no tenim 

les condicions per fer-ho. Això és un primer punt. Segon punt, durant els quatre anys s’han 

mantingut molt bé les zones verdes que tenia acceptada, bastant bé, les zones verdes que 

tenia acceptada l’ajuntament. Es podrien haver fet millor? Sí, però el que s’ha acceptat de 
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zones verdes els últims quatre anys, home, no diria el doble però és una part molt important del 

que tenim perquè s’han acceptat moltíssimes urbanitzacions. Les palmeres que estan a 

l’avinguda Barcelona no estan mortes. Bueno, vostè diu que estan seques, no estan 

mortes...[Inaudible 42:27] d’acord però de moment no estan mortes perquè, si no, ja 

s’haguessin tret. Estan allà, no estan mortes, estan de color marró però no estan mortes, vale? 

I s’està fent el manteniment. En aquelles zones que són noves s’està fent ja una nova 

planificació amb un nou manteniment però, en cap cas, escolti...i està ficant a dintre el tema 

turístic...escolti, no per tenir les zones verdes millor del món tindrem més turistes, ajudarà però 

és que s’estan fent altres coses també amb el tema turístic. Sembla que ara ho concentrarem 

tot aquí... Podem ser un municipi de primera o a lo millor molts consideren ja que som un 

municipi de primera sense tindre totes les zones verdes en perfecte estat de revisió. Jo crec 

que no s’ha d’embolicar el tema, l’ajuntament té clar que s’han d’arreglar totes aquestes zones 

verdes però el que no veu és que tingui d’afegir-se ara en aquest projecte de Viles Verdes. 

 

Sr. Pérez: Yo creo que, más que adherirnos a los parques estos floridos, nos podríamos 

adherir a los parques selváticos, ¿vale? A ver, hace unos años… 

 

Sr. Chamizo: No sea irónico, si us plau. Trobo que això és una cosa seria, no facis broma 

d’algo que [Inaudible 43:45]  

 

Sr. Pérez: Perdona, yo no te he interrumpido a ti.  

 

Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau. 

 

Sr. Pérez: Yo no te he interrumpido y si me dejas que me exprese… [Inaudible 43:54] Perdona, 

yo puedo expresarme como crea más conveniente sin faltarte al respeto y si me dejas que 

acabe de hablar…no, ya me has dicho que he hecho ironía [Inaudible 44:06] bueno, vale, pues 

me parece bien. Pues perdona, [Inaudible 44:10] Perdona, entonces, si te he faltado al respeto, 

no ha sido mi intención.  

 

Sr. Chamizo: Aceptadas las disculpas. 

 

Sr. Pérez: Bien. Lo digo porque las zonas verdes y los parques que tenemos y las calles que 

tenemos en este municipio, el problema que tenemos en las zonas verdes y los parques es que 

tenemos un problema con las hierbas, más que con las secas, con las hierbas. Hace unos 10 o 

15 años, los municipios había una temporada que fumigaban y esto lo que hacía es que 

prohibía, si se fumigaba las zonas verdes, se fumigaban las calles y dejaban de salir hierbas, 

esto se hacía una vez al año. Hoy en día, un parque, ese que usted nombra de la avenida 

Barcelona, igual han ido ya 20 veces a quitar las hierbas. 15 tíos, 20 veces a quitar hierbas 

porque se tiene que hacer manualmente porque, como cada vez vamos sacando normativas 

más reductivas de contaminación, que me parece muy bien, pues tenemos un problema con 

las hierbas del municipio. Tenemos una extensión inmensa de hierbas y lo que no podemos 

tener es 20 personas todo el año quitando hierbas. Lo que tendría que hacer este municipio es, 

a lo mejor, hacer un planteamiento y un estudio de precisamente ir eliminando las zonas verdes 

en las cuales el mantenimiento sea 20 veces el coste que tendría que tener porque, si van 

sacando normativas para de alguna manera no poder quitar y fumigar la hierba y hacerlo 

manualmente, es insostenible. Si nos vamos a adherir a unas zonas, a una xarxa de municipios 
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que sea floral y no cumplimos, pues, como hemos dicho todos, hombre, no me voy a adherir a 

algo que no cumplo, es como si yo me voy a Mossos d’Esquadra, no puedo irme a Mossos 

d’Esquadra porque no tengo la estatura, pues, si ya no tengo la capacidad de tener los jardines 

en condiciones y por eso decía lo de las hierbas, no me puedo adherir a eso. En esa moción, 

aparte, sale el tema de los balcones. Ahí estoy de acuerdo de que se adornen los balcones y el 

ayuntamiento, si puede, que ayude a la gente a que adornen pero es una cosa privada. 

Tenemos el problema de las zonas verdes, repito, por las hierbas, no por el mantenimiento de 

la flor. Tenemos que sacar las flores manualmente y si usted, ya que se da una vuelta por la 

avenida Barcelona y verá las palmeras secas, no sé si se habrá dado una vuelta por la avenida 

Barcelona y habrá visto a 20 personas quitando hierbas manualmente. No sé si lo ha hecho 

pero a esos señores que usted va a ver, pregúntelo, que verá como le dirán que también van a 

hacerlo y lo que no nos podemos gastar es 400.000 euros al año quitando hierbas y plantando 

flores porque no llegamos. Y, repito, si le he ofendido, perdone. Yo le que vengo a dar a 

entender es que tenemos las zonas verdes llenas de hierbas, hierbas que salen cada 15 o 20 

días. Nada más, era eso. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

 

Sra. Bargalló: Sr. Regidor, només una coseta. No se pretende que haya un gasto extra en los 

jardines. Este proyecto de Viles Florides también lo que premia es la adaptación a cada tipo de 

municipio. El hecho de pensar unas zonas verdes, a lo mejor, si dices que hay este problema 

de las hierbas, yo no entiendo muy bien como…yo no soy jardinera, no sé cómo funciona, pero 

a lo mejor, si tú piensas un sistema para adaptarlo a nuestro municipio, podría buscarse una 

opción que no permitiera crecer estas hierbas. No sé, yo he visto piedrecitas que hay a veces a 

los lados, ¿no? Una adaptación a nuestro municipio. El hecho de entrar en esto es lo que te 

obligaría, estar pensando…no se premia solo el hecho de que tengas muchas florecitas por el 

municipio, se premia el hecho de que tengas una cosa pensada y adaptada a tu entorno. 

Quiero decir, no estamos proponiendo que nos vayamos a gastar todo el presupuesto.  

 

Sr. Pérez: Es igual. Yo lo que he dicho es que ya hemos plantado romeros y farigolas y tomillos 

y palmeritas y está muy bien pero sigue saliendo la hierba que, si no se le hace un tratamiento 

distinto…por eso hay que hacer un planteamiento de parques lo que queremos. No puede ser 

tanta tierra y tanto jardín porque a día de hoy es insostenible. Nada más digo esto. 

 

Sr. López: Jo he tingut, amb el permís de la meva companya d’Educació, he tingut una miqueta 

de déjà-vu. Al 2015 el seu grup va presentar una moció que parlava del Pla Educatiu de 

l’Entorn. En aquell moment, se’ls va dir que amb l’estat actual que hi havia al Departament 

d’Educació, que hi havia una persona, era impossible embarcar-nos en altres projectes, no 

perquè no ens agradés, si no perquè no teníem la capacitat en aquell moment. És una miqueta 

el mateix el que els estem dient ara mateix. És a dir, avinguda Príncep d’Espanya són dos 

kilòmetres i mig, dos kilòmetres i mig que, com bé diu el Tico, quan comencen per un costat i 

acaben per l’altre, podrien començar...és això el que hem de mirar d’arreglar, entenc jo, de tenir 

un municipi amb un manteniment sostenible. El que penso que no els agradaria a ningú del seu 

grup és que es destinés la meitat de pressupost de l’ajuntament a manteniment d’espais o 

manteniment de... Això, tal com està ara mateix, és inviable i el que volem és, tots volem el 

mateix que és tenir un municipi maco, sense herbes, ben cuidat. Però hem d’anar cap aquí, cap 

a un manteniment sostenible. A data d’ara nosaltres no ens podem adherir a això, no ens 
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podem adherir perquè el que tindrem serà fotos de flors “marchitas” al Facebook perquè no 

podrà anar ningú allà en aquests moments a regar i a cuidar i tenir cura d’aquestes flors. 

Llavors, la imatge que es donarà serà encara pitjor, entenc eh! La intenció és de cara al futur 

poder tenir places i poder tenir espais sostenibles i amb flors, flors que no calgui un 

manteniment continu allà, si no, hauríem de, no duplicar ni triplicar, quadruplicar el 

manteniment del nostre municipi envers a espais i parcs. 

 

Sr. Chamizo: 10 segons per al·lusions. Al Sr. Pérez, sí que he vist els treballadors de 

Nostreserveis, no només a l’avinguda Barcelona sinó també a altres indrets del municipi. El 

problema és que quan es fan extensions tan grans de terreny potser s’ha de pensar també en 

la sostenibilitat del que s’està plantant. Quan no es pensa la sostenibilitat del que s’ha de 

plantar, doncs, pot passar això. I, respecte al Sr. López, dir-los que em sembla que no vam 

presentar al 2015, em sembla que es va presentar al 2017 i es va aplicar al 2018 o es va 

aplicar l’any següent, em sembla, és a dir, no va trigar dos o tres anys després en aplicar-les. 

És a dir, quina casualitat que es va...ràpidament ja complíem la normativa o els requisits per fer 

el Pla Educatiu d’Entorn. Ja està. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Molt bé. Si no hi ha cap intervenció més, passaríem a votació. Vots en contra 

d’aprovar la moció? Abstencions? Vots a favor? Pot dir el resultat, Sr. Secretari? 

 

Sr. Secretari: Vuit vots a favor, sis vots en contra, una abstenció. La moció queda aprovada. 

 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
Al  municipi de Mont-roig del Camp, es considera clau l'activitat turística i comercial  i segons 
les directrius del pla estratègic, es persegueix posicionar el nostre municipi com una destinació 
competitiva reconeguda al territori. 
 
 
És molt important que un municipi que vulgui atraure turistes i visitants en general, pugui oferir 
una imatge agradable i acollidora. 
 
 
L'existència d'espais verds en un municipi millora i potencia la qualitat de vida dels seus veïns i 
veïnes, apostar per consolidar-los té un efecte directe en la percepció del municipi, aconseguint 
crear entorns més amables i acollidors. 
 
 
Al nostre municipi s'han començat iniciatives en aquest sentit com el concurs de decoració de 
balcons al que també es van afegir alguns edificis municipals. 
 
 
Des de fa anys, existeix el projecte "Viles Florides", que és una iniciativa de la Confederació 
d'Horticultura Ornamental de Catalunya que promou la transformació i millora de pobles i 
ciutats de Catalunya a través dels punts verds, zones enjardinades, mobiliari urbà i espais 
lúdics. 
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No es tracta només de generar espais agradables sinó que el projecte Viles Florides incideix en 
la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat ambiental i el desenvolupament 
de les economies locals a través de l'atractiu turístic que es genera amb jardins i parcs urbans. 
D'altra banda, és clar que millora de manera evident la imatge del municipi, essent més 
acollidora per als visitants i turistes. 
 
 
L'únic requisit per formar part de la xarxa de Viles Florides es demostrar el compromís i 
sensibilitat envers els espais verds, cosa que al municipi de Mont-roig del Camp, en part ja es 
té en compte com ho prova l'existència generalitzada de parcs i zones enjardinades, però 
també és veritat que falta una planificació més acurada i sobretot que aquesta inclogui un pla 
de manteniment mitjançant el qual les zones enjardinades estiguin en les millors condiciones 
durant tot l'any. 
 
 
Actualment a Catalunya hi ha 119 municipis adscrits al projecte, entre ells alguns molt propers 
com: Altafulla, Reus, Riudoms, Prades, Sant Carles de la Ràpita, Salou, Vinyols i els 
Arcs,Torredembarra. 
 
 
 
El Ple de l’Ajuntament amb 8 vots a favor (grups municipals: Junts; ERC-MÉS-AM; AMM-
VX+) ; 1 Abstenció (grup municipal: C’s) i 7 vots en contra (grups municipals: PSC-PC i 
IMM) acorda: 
 
 
Primer.- Assumir el compromís municipal de vetl!ar per la imatge del municipi a través de la 
potenciació de les zones verdes, la plantació d'elements florals a parcs i jardins i el seu correcte 
manteniment durant tot l'any. 
 
 
Segon.- Continuant amb la proposta del concurs de decoració de balcons, liderar des de 
l'Ajuntament el seguiment d'aquesta acció durant tot l'any, potenciant la col·laboració de les 
entitats, comerços i persones privades i així mateix dels edificis municipals, de manera que no 
es quedi en una acció puntual i limitada a l'espai del nucli antic de Mont-roig del Camp. 
 
Tercer.- Planificar accions, potenciar-les i acompanyar-les perquè afavoreixin la participació de 
la societat, especialment d'infants, joves, veïnat i comerços. 
 
 
Quart.- Incorporar com oferta d'activitat,  cursos i formacions sobre el coneixement i 
manteniment de plantes i flors. 
 
 
Cinquè.- Iniciar els tràmits per sumar-se a la xarxa de Viles Florides durant aquest any 2020, 
mitjançant la inscripció al registre de municipis que en formen part. 
 
 

 

 

Precs i Preguntes 
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Sr. Alcalde: El següent punt seria Precs i preguntes. Per part del grup de Ciudadanos? Per part 

del grup d’Ara? Per part del grup d’Esquerra? 

 

Sr. Vilajosana: En primer lloc, voldria demanar si s’ha fet alguna avaluació econòmica sobre els 

danys provocats pels aiguats, per una banda, i per la ventada recent que en certs punts del 

municipi va afectar de forma bastant evident el mobiliari urbà i també propietats privades però 

m’estic referint estrictament a béns públics, si s’ha pogut fer una quantificació i si s’ha pogut ja 

procedir a la reparació, restauració, recuperació de tots els elements danyats. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sr. López: Sí que es va fer una valoració i se li va remetre a Alcaldia perquè es veu que hi 

havia la possibilitat que la Generalitat assumís una part del cost. Sí que es va restablir tot el 

que havia caigut, encara queda algo que estem treballant en això. I, tema de camins, ha 

començat aquesta setmana a...hem llogat a una empresa perquè ens faci un cop de mà a 

arreglar tot el que quedava pendent per arreglar. 

 

Sr. Vilajosana: En el marc de la mateixa pregunta, també volia demanar, i això seria un prec, 

que ja ho vaig expressar així en el grup de WhatsApp, que quan es donin circumstàncies 

d’aquestes que són una mica excepcionals que, precisament, el fet de disposar d’aquest canal 

de comunicació entre els regidors que seria interessant que per part dels responsables de 

l’equip de govern en cada una de les àrees quan hi ha una situació com la que ha passat que 

es tingués una mica informats a la resta de regidors sobre la situació, que no costa, seria una 

cosa relativament senzilla i, a més a més, ja disposem del canal de comunicació per a fer-ho. 

 

Sr. Alcalde: Normalment, com no va passar res molt fort, vent molt fort però no hi va haver res 

destacable, no es va utilitzar però, bueno, ho farem servir, no passa res. 

 

Sr. Vilajosana: Volia fer una altra pregunta que és que a través de determinats mitjans de 

comunicació, al menys en el meu cas personal m’he assabentat de que al final no es posa en 

marxa l’hotel previst a Bonmont. Llavors, clar, és un projecte que se n’ha parlat molt, que 

l’ajuntament i el seu equip de govern en l’anterior legislatura n’ha fet bandera, amb tota la raó 

del món i amb tota la legitimitat del món, perquè és un projecte, era un projecte molt important i, 

llavors, m’agradaria que se’ns donés una mica, a partir de la informació que vostès han de tenir 

amb tota seguretat, que se’ns expliquin quins motius els hi ha adduït l’empresa promotora 

davant de l’ajuntament per tirar-se enrere a última hora, si hi ha hagut algun tipus de cost 

econòmic per part de l’ajuntament en tot aquest procés i el que més ens preocupa és en quina 

situació queden els treballadors que han estat acomiadats i els que tenien l’expectativa 

imminent d’incorporar-se si per part de l’ajuntament hi ha algun, s’ha estudiat o s’ha previst 

alguna mesura per donar-los suport. I, finalment, pel que em consta, l’hotel està a punt de 

posar-se en funcionament, estan les habitacions moblades, està tot, si arrel d’aquest fiasco 

d’aquesta empresa que al final es tira enrere, si des de l’equip de govern hi ha alguna 

perspectiva de futur a mig o curt termini perquè permeti redreçar aquesta situació que trobo 

que és molt negativa. 

 

Sr. Alcalde: L’ajuntament no té cap comunicació oficial ni extraoficial oficial de que...extraoficial 

però de terceres persones del que ha passat. Oficial, no tenim...no sabem res. Sí que, el que 

ha fet aquest alcalde és informar a Junta de Portaveus com anava això, això sí que als 



 

88 
 

portaveus se’ls hi ha anat dient la informació que nosaltres teníem. Ja li dic que oficialment 

nosaltres no tenim coneixement de què és el que ha passat. Crec que va ser amb data de 

febrer del dos mil...d’aquest any, que vaig demanar una reunió amb la propietat, amb la marca, 

amb l’hotel i amb qui explotava l’hotel. Vam tenir aquesta reunió el febrer del, va ser febrer, 

no?, d’aquest any, aquí se’ls va traslladar en primer lloc la nostra queixa davant del fet de que 

enteníem que tenia que ser aquest projecte, en la mesura que es pogués, amb la màxima 

col·laboració de l’ajuntament, que aquesta era la nostra voluntat, que així ho havíem demanat 

en diferents ocasions, i sobretot amb el fet de que poguéssim incorporar dintre de la seva 

plantilla treballadors i treballadores del nostre municipi que estiguessin en condicions per 

obtenir alguna de les places que oferien. En aquell moment ens van dir que teníem raó i que ho 

sentien molt i sí que vam aconseguir el fet de que s’iniciés un procés de contractació de gent 

en el qual es va col·laborar molt directament, en aquest cas, la direcció de l’hotel amb la 

regidoria de Promoció econòmica. Nosaltres no tenim comunicació oficial de què és el que ha 

passat, més enllà del que ha sortit a la premsa, no tenim, no sabem si estan negociant amb 

algú més o no estan negociant amb ningú més, i l’únic que sí, entenc que quan dic “oficial” sí 

que hem tingut, en aquest cas, la regidora li ha trucat la directora de l’hotel que és una part 

important però és la directora de l’hotel, en qualsevol cas, ni la propietat de l’edifici ni l’empresa 

que havia d’explotar l’hotel ni els de la marca de l’hotel s’han ficat en contacte amb 

l’ajuntament, si més no amb mi per informar-nos. Respecte els treballadors, pel que ens ha 

arribat a nosaltres, han fet un ERE finalment, a alguns ja no els van contractar i a d’altres, 

finalment, van tindre de fer un ERE i nosaltres no, fins aquí, no sabem res més ni tampoc hem 

plantejat perquè tampoc tenim opcions ni sabem el número ni res del que...sí que era una petita 

part perquè s’havien quedat però no tenim més constància. 

 

Sr. Vilajosana: En tot cas, suposo que seguiran intentant parlar amb la propietat que ens donin 

una explicació perquè sembla realment irritant, és una cosa... 

 

Sr. Alcalde: La propietat, hi haurà un moment que tindrà que parlar amb l’ajuntament, segur. 

Segur que tindrà que parlar amb l’ajuntament. Nosaltres ja vam fer aquesta reunió, vam insistir 

molt, van dir que sí, entenc que en algun moment la propietat dirà “escolti” però, clar, de 

moment no sabem res. 

 

Sra. Pérez: Sí, clar, jo, és el que ha dit l’alcalde, jo tinc la informació de la directora de l’hotel, 

és la seva versió, el que ens ha explicat. El tema dels treballadors, sí que es va posar en 

contacte amb nosaltres sobretot per si podíem mirar de reubicar-los. Lo que ha fet aquesta 

empresa hotelera ha sigut intentar la seva reubicació però, clar, és gent que ha estat formada 

durant molts mesos per a treballar en un hotel de cinc estrelles, per aquí per la zona no hi ha 

molta oferta d’aquest nivell i per això estaven tenint problemes per recol·locar aquests 

treballadors. Era un total de 60 persones i sí que ens van dir que al final haurien de fer un ERE, 

que els treballadors...pensa que estan treballant des d’abril fins fa un mes, han estat 

contractats, han estat formant-se a l’hotel i ara tenen gent que està molt formada però no tenen 

l’hotel. I, clar, nosaltres el que vam col·laborar amb ells va ser sobretot la selecció de personal 

perquè teníem la borsa de treball de l’ajuntament, teníem molts inscrits i per això vam 

col·laborar molt activament amb ells i ens interessava moltíssim aquest projecte. Però no tenim 

més informació de la que ens va traslladar la directora de l’hotel. 

 

Sr. Alcalde: Molt bé. Per part del grup de Junts? Encara queden? Vale. 



 

89 
 

 

Sra. Aragonès: Nosaltres volem insistir, malgrat ens ho van explicar a la Junta de Portaveus, el 

tema de que es va ajornar la Festa de l’Oli pel diumenge que ve que, pel que es veu, és un 

acord dels productors, s’ha ajornat per a aquest diumenge 17, per tant, coincidirà igual amb la 

Festa de l’Oli de Cambrils. Ens van comentar que no hi havia pla B perquè, per circumstàncies, 

el pavelló està ocupat. Aleshores ens tornarem a arriscar a que faci, potser pluja no perquè la 

predicció és que fotrà un fred que pelarà, aleshores, ens tornem a arriscar veient les previsions 

meteorològiques? 

 

Sra. Pérez: Normalment, sempre coincidim amb la festa de Cambrils. Cambrils sempre ho fa el 

primer cap de setmana de novembre i enguany han canviat, no sé el motiu, però sempre 

coincidim amb Cambrils. Això no és un problema. Es va ajornar aquest diumenge perquè 

diumenge passat hi havia eleccions i cada cap de setmana hi ha activitats al poliesportiu i no hi 

havia pla B, o sigui, l’única opció era fer-ho una altra vegada per Maria Martori i decidir si hi ha 

mal temps, fer-la o no fer-la. Pensàvem que aquest cap de setmana el patinatge era dissabte i 

diumenge i, finalment, només és dissabte i tenim el pla B que no serà el pla B, que serà el pla A 

directament, anirem a muntar al poliesportiu. L’únic que això ha sigut aquest matí i encara 

estem esperant confirmació del grup que tenim de productors d’oli. Ja han confirmat dues o tres 

persones i estem esperant a veure què fan la resta. També és cert que ja ens va dir aquell 

mateix dia algun productor que ell podia aquell diumenge, que ja no podria una altra setmana, o 

sigui, que no estaran tots, això ja ho sabem des del primer dia.  

 

Sra. Aragonès: El fet de que hi hagi pla B, doncs, pensem que ens deixa més tranquils. A 

veure, ens consta que a l’octubre es va reclamar a l’empresa de socorrisme tota una sèrie de 

documentació pendent a entregar. Volem saber si aquesta documentació que pensem que és 

molt rellevant ja la tenen vostès, quin motiu ha estat que l’empresa demori tant en el temps a 

presentar aquesta documentació tan important com és el certificat de l’Agència Tributària per 

tot el que fa referència a la Seguretat Social, també hi havia pendent documentació laboral que 

acredités d’alguna manera que a aquests treballadors se’ls hi ha aplicat l’increment salarial del 

salari mínim interprofessional i, no sé, es va repetint any rere any aquestes deficiències 

d’aquestes empreses que ens fan el servei de socorrisme a les nostres platges i nosaltres, des 

de l’oposició, pensem que caldria exigir molta més seriositat i moltes més garanties a l’hora de 

prestar aquests serveis. 

 

Sra. Pérez: Sí, no tinc tota la informació però sí que és cert que jo, quan vaig veure, bueno, 

havia de firmar aquest requeriment, vaig preguntar, perquè jo no tenia en cap moment 

coneixement de que faltés documentació, si jo sóc la responsable del socorrisme, doncs, 

m’agrada tenir la informació...doncs, em van posar a signatura un requeriment i jo no tenia 

aquesta informació, vaig demanar què és el que està passant i, bueno, no sé si ha sigut una 

errada nostra de comunicació interna a l’empresa aquesta però aquell mateix dia van trucar, 

van fer el requeriment per telèfon i l’endemà ho van presentar, o sigui, que no tinc ara mateix, 

no li puc confirmar si li van enviar per [Inaudible 01:05:34] tal dia o si va ser una trucada de 

telèfon o si va ser un correu, l’únic que sé és que el dia que li vam demanar, el dia següent ho 

va presentar i per això ja no vam fer aquest requeriment oficial. 

 

Sra. Aragonès: És el dubte que teníem, que aquesta documentació que pensem que és molt 

rellevant, que pensem que no caldria que l’ajuntament hagués d’anar perseguint aquesta 
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empresa de que té pendent l’entrega d’aquesta documentació. Si la tenim és la que compta. 

Suposo que complien, no? D’acord. Nosaltres volem preguntar per la subvenció que s’ha rebut 

sobre els, i que s’utilitzarà per fer la inversió sobre els reductors de velocitat, que és un import 

de 119 mil, una barbaritat...això vol dir que en posarem molts, no? 

 

Sr. Alcalde: Home, no es pensi... 

 

Sra. Aragonès: No? 

 

Sr. Alcalde: No, es posaran però tenim molts carrers. 

 

Sra. Aragonès: L’import ens ha semblat estratosfèric i, dic, això vol dir que ens envairan tot 

de... 

 

Sr. Alcalde: No perquè tenim molts kilòmetres de carrers i no, sí que es posaran però no. Hi ha 

un projecte per demanar aquesta subvenció, a la Diputació es va presentar un projecte el qual 

es va redactar des de la Policia i els tècnics de l’ajuntament per tal de ficar-ho en aquells 

carrers que normalment o hi ha més problemes de velocitat o que requereixen que es baixi la 

velocitat. Jo ara mateix no li puc dir “escolti, tants”, no ho recordo però, vamos, que està definit 

això. 

 

Sra. Aragonès: Ens ho podrien facilitar la informació aquesta? 

 

Sr. Alcalde: Sí, sí. 

 

Sra. Aragonès: Gràcies. I, per últim, en un d’aquests darrers plens vam demanar si ens podien 

facilitar una miqueta les relacions de les queixes o dels expedients oberts que no s’havien 

pogut solucionar i hi havia intervingut el Síndic de Greuges i nosaltres volem instar a l’equip de 

govern que, d’alguna manera, doni resposta a aquests requeriments al Síndic de Greuges. A 

nosaltres només ens han facilitat els del 2019 i veiem que...nou expedients, penso que no és 

un tema per a relativitzar sinó que s’estan produint una sèrie d’incompliments a l’hora de donar 

resposta, sobretot a l’hora de facilitar la informació i documentació sol·licitada pel Síndic, 

caduquen els períodes de resposta i aquí hi ha una llei que s’empara i, per tant, tota aquesta 

informació de no compliment entenem que es reflectirà a l’informe que presenta el Síndic de 

Greuges al Parlament de Catalunya i no ens agradarà pas veure que el nom de Mont-roig del 

Camp té, d’alguna manera, tants expedients sense respondre. És una miqueta a veure si ens 

poden explicar quins són aquests motius i per què, d’alguna manera, no donem resposta a 

aquest organisme tan important.  

 

Sr. Alcalde: Bé, comentar-li que l’ajuntament de Mont-roig del Camp tramita cada any 

aproximadament 15.000 expedients, que en tinguem nou que arriben al Síndic de Greuges jo 

crec que ja és un èxit. Per què no es tramiten alguns? Hi ha hagut algun cas aquest 2019 que 

per dificultats dintre de l’equip administratiu s’han retrassat una mica més. També li hem de dir, 

i això intentem que sigui així, el que no podem fer és parar totes les màquines de l’ajuntament 

perquè entri un requeriment del Síndic perquè requeriments entren constantment de totes les 

administracions i intentem amb totes les administracions respondre en temps i forma. És cert 

que de vegades, de vegades, no es respon en temps i forma però què és més important el 
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Síndic de Greuges o un veí del poble? Jo, per mi, un veí del poble, per mi, no...ja...no? Que a 

vegades s’ha donat el cas que algun expedient s’ha trigat una mica més del compte, al igual 

que els passa a molts veïns del poble, perquè tenim la capacitat que tenim per donar resposta 

a totes aquestes coses i arribem fins on arribem. Som coneixedors que el Síndic algun cop ha 

tingut de demanar una segona vegada alguna informació però arribem fins on arribem. 

 

Sra. Aragonès: És que nosaltres ens referim a que són veïns del poble que han exhaurit la 

tramitació ordinària a nivell local i per això han d’acudir al Síndic de Greuges perquè sigui la 

mateixa administració local qui els doni resposta, d’acord? És a dir, jo estic prioritzant això, és a 

dir, veïns i veïnes del poble que estan demanant tota una sèrie d’informació, que tenen temes 

de denúncies pendents, que no reben informació, que no se’ls respon i, davant aquest silenci, 

davant aquest silenci el que fan és recórrer al Síndic de Greuges perquè estem parlant d’uns 

terminis d’un i dos anys, eh! És a dir, jo entenc i, a més a més, sempre ho poses sobre la taula 

que tenim tots els serveis tècnics col·lapsats perquè ens falta personal i nosaltres això ho 

entenem i empatitzem amb el tema però estem parlant de que una persona, quan recorre al 

Síndic de Greuges, i estem parlant de veïns i veïnes, no parlo d’una altra administració que 

recorre al Síndic per adreçar-se a l’ajuntament, no, estic parlant de veïns i veïnes amb 

problemes a nivell local que han esgotat totes les vies administratives amb l’ajuntament i han 

de recórrer al Síndic, per tant, la nostra voluntat és la d’atendre aquestes persones. Estem 

parlant de molts mesos, fins i tot d’un i dos anys, jo em referia, ens referíem a aquest...m’ha 

semblat que el company Vilajosana volia afegir algo. 

 

Sr. Alcalde: Jo, abans de...d’aquests nou casos, hi ha molts casos també que han estat veïns 

que se’ls ha donat una resposta i la resposta no els ha agradat, eh! Jo, si vol, al proper ple li 

portem els nou casos, dels 15.000 que li he dit que es tramiten, portem aquests nou i mirem un 

per un a veure quina és la situació. Hi ha situacions que té raó que no se li ha contestat i pot 

ser perquè l’expedient ha anat a parar a un lloc que no tenia que tocar i no se li ha donat 

resposta però n’hi ha d’altres que són respostes que ha donat l’ajuntament i que no li semblen 

bé, o sigui, hi ha una mica de tot. 

 

Sra. Aragonès: Nosaltres ens referim al gruix de que recorren al Síndic perquè no hi ha hagut 

resposta. 

 

Sr. Alcalde: No són tants, no són tants. D’aquests nou, si vol al proper ple ho portem, però 

d’aquests nou sobre 15.000, insisteixo, no són tants. 

 

Sr. Vilajosana: Únicament una qüestió de matís, és a dir, segur que hi ha arguments i 

justificació suficient, tal com ha comentat la Sra. Aragonès, en base a la manca de personal 

suficient, etcètera. Però crec que, si em permet, s’equivoca a l’equiparar una cosa amb una 

altra. És a dir, la resposta als requeriments del Síndic de Greuges no és una decisió potestativa 

de l’ajuntament és una obligació legal perquè hi ha una llei que és la llei del Síndic de Greuges 

que en el seu article 63 diu que s’ha de contestar i és això el que vull dir. És a dir, que quan la 

Sra. Aragonès diu “no ens agradaria que sortís Mont-roig en l’informe del Síndic de Greuges”, 

no per haver fet les coses malament si no per no haver-les fet. Per tant, entenem perfectament 

que és problemàtic i que a vegades no es pot donar respostes a tothom i que, de vegades, 

aquests recursos al Síndic són el fruit de la rebequeria de no haver estat atès correctament, 

estic absolutament convençut que això passa, però crec que l’ajuntament és el que ha de donar 
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exemple i l’exemple es dona respectant el que diu la legislació vigent i ens l’hem de prendre 

molt seriosament tota la legislació que fa referència a la garantia de drets i llibertats dels 

ciutadans. Només això. 

 

Sr. Alcalde: Però aquests drets i aquestes llibertats no les garanteix el Síndic, les hem de 

garantir primer nosaltres per això dic que primer intentem respondre a tots els veïns i, 

després...que no estic dient que no s’hagi de respondre, ho he fet d’aquesta manera, ho he dit 

d’aquesta manera, a lo millor, ho he explicat malament. Sóc coneixedor que el Síndic té...que 

l’empara una llei però, insisteixo, la nostra màquina arriba fins on arriba i, al igual que el Síndic, 

hi ha altres administracions que no donem, no responem amb temps i hem de respondre també 

amb temps i arribem on arribem. Sobre els 15.000, aquest nou, si vol, els analitzarem el proper 

dia o en una propera comissió informativa i mirarem aquests punts a què es deuen. 

 

Sr. Chamizo: Molt ràpidament. Tinc...volia preguntar pel tema de la venda de parcel·les del 

mandat passat, si hi ha alguna novetat al respecte, si es faran més campanyes publicitàries per 

poder executar aquesta venda o com estava el tema. 

 

Sr. Alcalde: El tema de la venda de parcel·les, es va fer...no sé si va ser una subhasta o un 

concurs, ara no ho recordo, es van treure, no hi va haver cap oferta. Aleshores, la llei permet 

que durant un any pugui vindre qualsevol ciutadà, qualsevol empresa a dir “escolta, jo vull 

aquesta parcel·la per l’import que va sortir, no per menys” l’import que hi ha o més, més no crec 

que vingui ningú però, bueno, podria...el que hi ha, d’acord? Això, durant aquest any s’ha 

interessat algú però s’ha interessat també volent pagar menys del que estava valorat pels 

tècnics de l’ajuntament. Crec que és a finals d’aquest any, perdó, a finals d’aquest mes quan 

acaba aquest període de l’any i, a partir d’aquell moment, ja no hi haurà possibilitat que ningú 

vingui a pagar per aquest import. Què es farà després? En aquests moments no està plantejat 

si treure-ho o...ja a l’anterior mandat ja vam estar valorant i consultant jurídicament la 

possibilitat de treure obra pública i una part del pagament d’aquesta obra pública sigui amb 

parcel·les, això no ho descartem, per intentar convertir aquestes parcel·les en millores per els 

nostres ciutadans. En definitiva, tenim unes parcel·les allà que no estan fent res en aquests 

moments, es poden convertir en millores, entenem que es poden convertir, i és una fórmula 

que no descartem. 

 

Sr. Chamizo: [Inaudible 01:17:41] en relació al tema dels aiguats del passat mes. Es va tornar a 

inundar el pont aquell que va per sota de la Policia. Allò, hi ha previst algun tipus d’obra per part 

de l’ajuntament o l’organisme que li correspongui per intentar solventar això? I, després, 

referent al que ha comentat també el Sr. Vilajosana, el tema de la comunicació. Jo el que vaig 

notar aquell dia és que a nivell de xarxes o a nivell de comunicació de l’ajuntament vaig trobar 

que no, que pensem que no va ser, no es va donar la informació suficient al ciutadà pel que 

estava passant, primer, el que havia de passar i el que estava passant. Em sembla que 

després, el següent dia o els següents dies, ja va sortir un comunicat de l’ajuntament fent 

previsió dels aiguats i demés. Jo crec que també cal una informació a les xarxes d’aquests 

sinistres que moltes vegades a la gent per imprudència no pensem i ens poden passar coses 

però, sobretot, la pregunta és aquest pont, hi ha solució? És problema d’Adif pel tema de la 

via? Teniu previst algun tipus de projecte? Perquè, clar, cada vegada que plou, allò... 

 

Sr. Alcalde: Cada vegada que plou, on?  



 

93 
 

 

Sr. Chamizo: Cada vegada que plou molt. 

 

Sr. Alcalde: Cada vegada que plou molt, que això pot passar un o dos cops l’any. És cert que 

és dels tres ponts que tenim a l’àmbit del nucli de Miami és el que quan hi ha pluges importants 

s’inunda. Aquí, el que estem esperant en primer lloc és que deixi d’estar afectada la via del tren 

i, per un altre costat, ja se li ha encarregat de forma verbal a l’empresa Nostraigua per tal que 

comenci a valorar la possibilitat de que aquest pont es converteixi a la llarga en un dipòsit 

d’aigües i cobrir tota la part del darrere. Al final, el que s’està valorant a la llarga és que no hi 

haurà un pas subterrani sinó que hi haurà un pas per damunt. El que no sé si hi passaran 

cotxes o vianants, el que sí que es té la intenció d’anular aquest espai, aquest subterrani i a 

l’hora d’anular sí que s’ha fet la consulta a l’empresa d’aigües per tal de valorar aprofitar la 

infraestructura del pont per tal de fer un dipòsit que reculli aigües residuals i aquestes aigües, 

després, poder-les utilitzar pel rec. Perdó, residuals, pluvials. 

 

Sr. Pellicer: Em permet un aclariment, Sr. Alcalde? En les parcel·les, una pregunta, una vegada 

passat l’any, és a dir, es van treure amb un preu, una vegada passat l’any es poden tornar a 

treure amb preu més baix? 

 

Sr. Alcalde: Sí, sí, es podria. Home, un preu més baix si el mercat ha anat cap a la baixa sí. 

Aquí, com vostè sap,  el que es fa és demanar una altra vegada una valoració i aquesta 

valoració, si el mercat marca una mica menys, es podria treure. No? No es poden treure? Ah! 

[Inaudible 01:20:57] 

 

Sr. Pellicer: Com ha comentat que hi ha hagut ofertes inferiors al mercat i d’allò, si el mercat 

segueix estant igual o pitjor el dia de demà...sabem que hi havia parcel·les que tenien un preu 

estipulat perquè venien d’un tema de d’allò. La pregunta és si la pròxima vegada que...al cap 

d’un any s’engegui el procés o no s’engegui, poden variar preus en aquest sentit? 

 

Sr. Alcalde: Sí, jo entenc, i això el Secretari segurament ho sap, entenc que s’ha de fer un nou 

expedient i aquest nou expedient requereix fer una nova valoració d’aquestes parcel·les. Si el 

mercat està a la baixa, aquestes parcel·les aniran per sota. 

 

Sr. Pellicer: Vale, gràcies. 

 

Sr. Alcalde: No hi ha cap pregunta més? Doncs, moltes gràcies... Ah! Perdó, sí, un moment, sí. 

 

Sra. Benach: Jo, tornant al punt quatre d’aquest ple sobre la política d’igualtat del Consell 

Consultiu proposo a totes les dones de l’equip si es poden quedar una estoneta després del ple 

i en parlem una miqueta. Sí? 

 

Sr. Alcalde: Ara sí, moltes gràcies. S’aixeca la sessió. 

 

 

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