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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 extraordinari 

 

1. Planejament. Expedient 6542/2017. Aprovació inicial, si escau, de la 
Modificació puntual núm. 19 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) 
d’incorporació de l’ús de càmping en determinats àmbits de sòl no urbanitzable. 
 
Sr. Alcalde: El primer punt de l’ordre del dia és aprovar inicialment, si s’escau, la modificació 

puntual 19 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per la incorporació de l’ús de càmping en 

determinats àmbits del sòl no urbanitzable. Tal com es va explicar a la comissió informativa, es 

proposa una modificació del pla general per permetre, en un àmbit del municipi, l’ús de 

càmping. En aquest aspecte, és una modificació que ja es va parlar en el passat mandat i que 

s’ha anat comentant amb els diferents grups amb la consideració que a tothom li sembla bé 

aquesta modificació que el que més planteja és una protecció important dintre de la primera 

línia de platja i amb un desenvolupament futur de càmpings bastant limitada. I el que faríem, 

doncs, és passar la modificació amb aquesta aprovació inicial. No sé si hi ha alguna pregunta. 

Per part d’Ara? Per part d’Esquerra? 

 

Sra. Aragonès: Pregunta, no però sí que volem justificar una mica el nostre vot. En la línia, una 

mica, com deia el Sr. Alcalde, nosaltres prioritzem també que hi ha un informe favorable, tant 

de l’arquitecte municipal com del cap de Serveis Generals en l’aprovació d’aquesta modificació. 

Alhora, pensem que aquesta modificació també ens aporta grans avantatges, sobretot, el fet de 

recuperar el Camí de Sanitat, garanteix l’accessibilitat pública a la platja recuperant aquests 

camins tradicionals, més sòl per la reserva del Passeig Marítim i pel futur vial que ha de 

substituir la via del tren actual i també garanteix la participació de la iniciativa privada en la 

construcció i la connexió de la xarxa de tots els serveis que seran imprescindibles. En cap cas 

es tracta, per tant, d’una modificació que el que fa és deixar via lliure i obre la porta a una 

implementació massiva de càmping, al contrari, en limita el nombre màxim i per això hi votarem 

a favor. 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part del grup de Junts? 

 

Sr. Chamizo: Només una petita apreciació. Aquesta modificació, ara faré tota la nostra 

argumentació, però en l’anterior mandat no vam parlar d’aquesta modificació, de fer 

aquesta...perquè, clar, jo, que sàpiga, la primera informació que tinc és quan vam reunir-nos a 

Portaveus pel tema del Pla Director Urbanístic... 

 

Sr. Alcalde: Aquesta modificació es va plantejar fa cinc anys, perdó, quatre anys. 

 

Sr. Chamizo: Quatre anys, es va plantejar aquesta modificació? 

 

Sr. Alcalde: Sí. 

 

Sr. Chamizo: Ostres! En definitiva, nosaltres farem el nostre argument i amb tot el sentit i 

defensa del territori que podem. Com tots vostès saben, tenim el municipi amb 12 kilòmetres de 



 

litoral, un litoral molt diferent que ens diferencia de la resta de municipis veïns i fa que molts 

turistes vinguin a visitar-nos precisament per això, per les nostres platges. El turisme, com tots 

saben, és el gran motor econòmic de municipi, el gruix més important ve motivat per la platja i, 

per tant, cal preservar aquest actiu. Això ens porta al fet que hem de ser capaços de 

desenvolupar un model turístic sostenible des del punt de vista mediambiental i econòmic i que 

aprofiti la diversitat del municipi, platja i rural, i valori el seu compromís amb les energies netes i 

la sostenibilitat aconseguint atraure nous públics i generant un tipus d’oferta que provoqui un 

major impacte econòmic. Hem d’arribar a aconseguir una oferta turística mediambiental més 

sostenible, hem de fer una aposta endreçada per preservar el nostre territori, el nostre litoral, 

una aposta de futur per saber com volem que sigui el nostre municipi d’aquí a 5, 10, 15 anys 

com ja marca el Pla Estratègic 2020-30 que tenim aprovat. I avui tenim damunt de la taula en 

un ple extraordinari urgent, una modificació del nostre Ple d’Ordenació Urbana Municipal, una 

modificació que personalment no ens aclareix gaire, com vaig dir a la Comissió Informativa, 

com serà aquesta zona pública-privada situada entre la línia del litoral i el Camí de Sanitat, els 

accessos a la platja dels particulars havent-hi propietats privades que tanquen aquests 

accessos i el tema cabdal del que no parla la modificació, la protecció del nostre litoral a 

mesura que vagin passant els anys i ens anem quedant sense platja. Com la protegirem? 

Perquè, com he dit abans, [Inaudible: 04:58] nostra el principal actiu i està demostrat que cada 

any puja el nivell del mar. Aquesta modificació del POUM no ens acaba d’agradar per diversos 

motius. El principal és que l’actual POUM va planificar la creació d’espais lliures per tal de 

mantenir un equilibri territorial. El POUM va seguir el criteri de desclassificar aquests sectors 

costaners a fi de tenir un desenvolupament sostenible del nostre litoral. El que s’està plantejant 

és adoptar nous criteris respecte al POUM vigent i, per tant, com s’estableix a l’article 95 del 

text refós de la llei d’urbanisme, estaríem parlant d’una revisió del POUM i no d’una modificació 

puntual. Per cert, que la mateixa llei indica que els POUM són objecte de revisió al complir-se 

el termini que s’hi fixa i, si no ens equivoquem, creiem que aquest termini s’ha exhaurit. Per 

tant, no estem a favor del que avui es proposa perquè hauríem d’estar parlant de la revisió del 

POUM a fi de protegir i ordenar el territori d’acord amb les noves activitats que no es 

contemplaven fa 12 anys enrere com són els pàrquings de caravanes, l’explotació de plaques 

solars, explotacions forestals o la coberta d’extensions agrícoles. No entenem la urgència 

d’aquest ple, no és una modificació qualsevol ja que ens pot hipotecar el nostre territori i és per 

això que requereix un debat pausat i serè. Tenim un estudi fet amb data d’abril del 2018 per 

l’ajuntament i un informe desfavorable de la Generalitat, concretament de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme, del mes de novembre del 2018. Ha passat un any i ara hem d’aprovar aquesta 

modificació d’urgència. Un estudi que, en certs moments, es contradiu quan diu que cal evitar 

una hipotètica implantació massiva de càmpings a la zona que desvirtuï la condició de sòl no 

urbanitzable i, de forma especial, en relació a la zona del litoral. També parla de limitar el 

nombre màxim d’activitats de càmping però no especifica quantes, només que han d’estar 

incloses dins de les illes que actualment ja queden limitades pel traçat del ferrocarril, el Camí 

de Sanitat i els camins existents perpendiculars al litoral. He de dir també que el Camí de 

Sanitat, segons els plànols que ens van dir, és a dir, per exemple, de tot el que és, forma part 

del Camp Oasis allí no està ni dibuixat, no existeix, i no sabem si aquest el podrem recuperar o 

no. L’estudi no fa referència tampoc al catàleg de paisatge que no és de compliment però sí de 

referència i, en el cas del litoral de Tarragona, fa menció als pocs espais que queden que hagin 

sigut [Inaudible 07:35] a primera línia de mar. També parla de conservar espais no tant per la 

seva importància ecològica sinó per unes funcions més socials i d’esponjament urbanístic. A 

més, afavoreix la qualitat paisatgística dels camps de conreu valorada per...tant per habitants 



 

com visitants. Actualment, el nou Pla Director Urbanístic d’activitats de càmping està en 

tramitació i, en aquest sentit, creiem que el correcte seria esperar a veure què diu l’aprovació 

final i actuar segons les noves directrius i més quan tenim aprovat un Pla Estratègic 2020-30, 

aprovat per quasi totes les forces presents en aquest Plenari, que diu que hem de tenir en 

compte les ordenances supramunicipals que poden afectar el nostre Pla d’Ordenació Urbanístic 

Municipal, com és el cas del Pla Director Urbanístic del sistema costaner elaborat, precisament, 

pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. No ens oposem a la creació o 

ampliació de càmpings, al contrari, ho portàvem al nostre programa però el que volem és un 

desenvolupament sostenible del nostre municipi que protegeixi l’atractiu turístic més gran que 

tenim que és la platja. Defensem la conservació d’espais lliures i de protecció que cal preservar 

de qualsevol urbanització i que configuren connectors costaners, connectors, costa interior, 

pels seus valors paisatgístic i naturals i aquest és un dels pocs espais costaners que ens 

queden, dels pocs espais costaners que ens queden. Si bé és cert que la llei marca els 100 

metres com a franja de protecció sobre el sòl urbanitzable i que el Pla Director Urbanístic del 

sistema costaner 1 i 2 admet la construcció i instal·lacions destinades a càmpings, el Pla 

Director Urbanístic del sistema costaner també permet als municipis establir normes més 

restrictives a les establertes pel Pla Director i defensa les determinacions que tinguin un nivell 

de protecció més elevat. Nosaltres apostem per aquella línia, per anar un pas més endavant 

del que marca la llei perquè les lleis van per darrere de la natura i la humanitat. Tenim una visió 

llarga, potser massa llarga però la història ens demostra com en els darrers 50 anys el mar ens 

ha guanyat desenes de metres terra endins i també cada vegada més es confirma el canvi 

climàtic que accentuarà aquest avançament del mar sobre la terra. Apostem per establir una 

franja en defensa del front del litoral molt més ample com s’està reclamant des d’alguns 

municipis de Catalunya, ens alguns han dit, fins i tot, 500 metres. Per últim, el 80% dels turistes 

que rebem venen motivats per la platja i, per tant, cal preservar amb la màxima contundència 

aquest bé natural. El nostre atractiu turístic singular són els paisatges que van inspirar a Joan 

Miró, l’autopista, el tren i l’autovia ja van destruir part del paisatge al seu pas del Miró. No 

permetem ara destruir un altre dels indrets preferits pel geni. Per tant, nosaltres ens posem a la 

disposició per començar a treballar en un nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal que, segons el 

Pla Estratègic 2020-30 queda ja obsolet, que faci que el nostre municipi, el nostre territori sigui 

més potent econòmicament i mediambientalment més sostenible. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Com deia abans, això es va començar a parlar fa quatre anys i 

recordo que es va fer una presentació, a més a més, a tots els regidors a Miami per part de 

l’arquitecte que ha fet la redacció, si no recordo malament, que és el Josep Maria Castells. Des 

d’aleshores això s’està parlant i s’està valorant. Vostès suposo que són coneixedors que, a 

més a més, nosaltres com a ajuntament ja fa dos anys vam anar a fer la consulta a la 

Generalitat per tal de que...plantejar-li què és el que enteníem que era bo pel nostre territori. 

Enteníem i entenem que aquesta modificació el que afavoreix és la implantació d’activitats 

econòmiques que generen molts llocs de treball, per un costat. A més a més, una activitat 

econòmica que està molt arrelada al nostre municipi i és reconeguda arreu d’Europa com a 

destinació turística de càmping i, a més a més, els plantejàvem a la Generalitat aquesta 

protecció de 100 metres respecte a quan s’inicia al càmping, l’activitat, des de la platja fins a 

100 metres quedava protegit. Es va parlar en aquell moment i es parlava d’un espai privat d’ús 

públic en el sentit de que a l’ajuntament, aquesta franja de 100 metres, buscar la fórmula de 

que no li costés absolutament res el manteniment però que sí, en canvi, pogués accedir 

qualsevol persona en aquest àmbit de 100 metres. Se’ls va plantejar a la Generalitat unes 



 

franges en les quals donava protecció i assegurava l’accés a la platja de tot aquest àmbit. La 

Generalitat amb el seu criteri, que és el seu, va dir que no li acabava de convèncer i, a més a 

més, al poc temps, van iniciar aquest Pla Director d’activitat de càmping en el qual les primeres 

propostes deixen el nostre municipi, un cop més, perquè ja serà amb el Pla Director Costaner i 

tot això, un cop més, ens deixen per fer el que hi ha o poca cosa més. Nosaltres el que estem 

plantejant aquí és continuar amb el que han fet els càmpings durant la vida que porten que és 

protegir la primera línia. Els càmpings, amb la seva activitat, han protegit la primera línia i, si no, 

vostè es dona la volta per tota la franja costanera del nostre país i veurà que on no hi ha hagut 

càmpings tenim edificis a primera línia o xalets. Nosaltres el que pretenem és continuar amb el 

mateix model d’activitat turística, d’activitat econòmica, d’espai de generació de llocs de treball 

que són necessaris amb la màxima protecció, una protecció que està pel damunt del que 

teníem fins ara. Considerem i creiem que el municipi és prou sobirà, ho ha de ser, per prendre 

decisions d’aquestes característiques i que tant afecten el nostre municipi i que no les prenguin 

uns senyors des de Barcelona amb una lupa fixant un criteri general per tot el país sense vindre 

a veure i a preguntar-nos realment què és el que volem o què és el que ens interessa al nostre 

territori i això és el que està fent la Generalitat i el seu discurs, el seu discurs, més del 50% és 

un discurs que ve del govern de la Generalitat o al menys moltes de les coses que jo he 

escoltat són les que estic escoltant des de la Generalitat. No... Creiem que no és necessari, 

creiem que el POUM es pot modificar i així t’ho permet la llei i per això mateix els informes són 

favorables en aquest sentit a nivell que es pot modificar i el que estem demanant tampoc és 

una cosa que...ans el contrari, el que demanem és continuar protegint la primera línia. En 

aquests moments no està protegida, està protegida que no es pot accedir, etcètera. D’aquesta 

manera, el que estem fent és protegir-la més del que està, el que estem fent és generar una 

activitat econòmica que és important pel nostre municipi, per la generació de llocs de treball, 

per convertir encara més com a destinació turística Mont-roig del Camp i el que entenem que 

és el que tenim de fer. Més enllà de que si cal una modificació, si és oportú o no és oportú, 

evidentment, que hi haurà criteris d’oportunitat i no però nosaltres entenem que, tal com està 

plantejant-se, dona resposta a allò que volem. També vull comentar i ja ho vaig dir a la 

Comissió Informativa, som tots coneixedors que una empresa local és la principal inversora 

d’aquest àmbit des de fa ja uns quants anys per tal de desenvolupar allà un càmping, dos 

càmpings, em penso. Ni aquest alcalde ni em consta de cap membre de l’equip de govern ni 

ara ni durant els passats quatre anys ha rebut ni pressions ni res que s’assembli per tal de fer 

aquesta modificació, o sigui, es porta amb el ple convenciment que és el millor pel nostre 

municipi i no per a ningú en particular. Això ho vaig dir també a la Comissió, pot ser una cosa 

evident però jo ho vull deixar clar també dintre del Ple perquè és així i així ho torno a afirmar. 

Ho portem perquè creiem que és una cosa bona pel nostre municipi, ho portem perquè és un 

tema que es porta parlant fa temps, ho portem perquè ho hem intentat negociar amb la 

Generalitat i la Generalitat no només no ens ha dit res sinó que està fent jugades per un altre 

costat i ho defensarem fins al final i tot el que calgui perquè entenem que és una activitat, una 

inversió, com deia, que és molt bona pel nostre municipi i que compleix moltíssimes de les 

coses que vostè ha dit  de protegir que sigui mediambiental i sostenible, una sèrie de coses 

que ho farà. I, evidentment, amb la modificació només no, sinó quan es desenvolupi els plans 

especials que s’han de desenvolupar es farà tot això i, en qualsevol cas, és una modificació 

inicial, una cosa és quan comença i, al final, és com acaba però és una inicial que estarem, 

evidentment, atents i disposats a incorporar tot allò que sigui millorable en la futura tramitació 

d’aquesta modificació. Res més, en un principi. No sé si algun regidor vol fer ús de la paraula. 

Sí? 



 

 

Sr. Vilajosana: Volia manifestar que m’excloc de la deliberació i de la votació. El Sr. Secretari 

m’ha demanat que ho digui explícitament i per això ho dic. 

 

Sr. Alcalde: Molt bé, d’acord.  

 

Sr. Pérez: Yo solamente quería hacer un pequeño comentario. Mire, Sr. Francisco, nosotros 

llevamos muchos años yendo a la Generalitat a pedir cosas para este territorio, siempre 

intentando mirar el interés general de toda la gente que vive aquí. Siempre que hemos ido, casi 

siempre, a un 95% que hemos ido a pedir algo nos hemos ido con las manos vacías, siempre, 

incluso cuando negociábamos el hacer un polígono en Miami cuando la aprobación de ese 

POUM, cuando en ese POUM suspendíamos todo el litoral de este municipio para protegerlo, 

que era un espacio en el cual se descalificaba esa zona que estábamos hablando porque era 

un sector en el cual se podía desarrollar [Inaudible 19:33] y lo descalificamos. Lo único que se 

levantó de esta suspensión fue unos terrenos que no voy a decir el nombre pero que usted ya 

sabe de quién son y siempre que hemos hecho alguna modificación para mejorar nuestro 

territorio…no, no, usted no, unos terrenos que nosotros los suspendimos y el único tramo en el 

cual, de litoral, que se podía desarrollar lo levantaron ellos. Le vengo a decir que al final…sí, le 

estoy hablando de la aprobación del POUM, le estoy diciendo que siempre que vamos a la 

Generalitat, independientemente de quien gobierne, es igual que sea Convergencia, que 

Esquerra, que los Socialistas, es igual, ellos están en Barcelona, están en la posesión de la 

verdad y aquí, para este territorio, para lo único que nos quieren es para meter térmicas, 

refinerías y centrales nucleares, para nada más, para nada más. No consultan nada con nadie 

de este territorio, ellos son los que se sientan ahí y hacen capa y espada del territorio. Se 

quejan de Madrid pero ellos hacen lo mismo, hacen lo mismo. Nosotros somos un municipio 

que nos dedicamos a actividad de cámpings y mucha gente de este municipio vive de esto. 

Usted dice que hay una playa, ahí no hay ninguna playa, Sr. Francisco, ahí hay piedra y arena 

y nada más, no, no hay playa, allí no hay playa. La playa es donde alguien puede tumbarse ahí 

en la arena y el turismo, eso que usted se refiere, que pueda estar allí con su familia. Ahí hay 

piedras, piedras. Si el día de mañana la actividad privada viene allí y se desarrolla, entiendo 

que esta gente causará presión para que ahí realmente la gente pueda ir y disfrutar de una 

playa que es un litoral que está allí. Pienso que es una mejora para el municipio y aquí 

nosotros estamos, pues eso, para intentar mejorar el municipio y es lo que se hace, intentar 

mejorar el municipio y generar puestos de trabajo, independientemente que los señores de 

Barcelona que ahora están redactando, como usted me ha dicho, un plan de cámpings, pues, 

seguramente lo harán restrictivo a más no poder pero ¿sabe por qué lo harán restrictivo? 

Porque ellos ya están llenos y como ellos ya lo tienen todo ahora hay que protegerlo. ¿Por qué 

no lo protegen ellos en su zona cuando empezaron? La implantación de cámpines en este 

territorio igual lleva 100 años o 80 años y ahora van a empezar a hacer un Plan Director de 

cámpines cuando hay 80 años, 60 años que la gente se está dedicando al camping. A día de 

hoy, no saben ni cómo regular el camping de caravanas que en todos los municipios hay. 

Ahora se despiertan, se les enciende la luz y ya le digo yo que va a ser restrictivo, no, lo 

siguiente pero porque ellos ya lo tienen todo acotado. No dejaran crecer a nadie, todo será con 

cotas, todo serán pegas, si no, ya lo verán. Nosotros hacemos una aprobación y ya verá como 

ellos le van a sacar pegas, seguro que le van a sacar pegas. Y yo entiendo que es una 

modificación buena para el municipio. Nada más. 

 



 

Sr. Chamizo: Jo voldria fer ús, dos minuts només, per replicar al Sr. Alcalde. A veure, a la 

Comissió Informativa, també vull deixar-ho clar jo, que en cap moment, en cap moment vaig 

insinuar ni he insinuat que vostès rebin cap pressió per part d’aquesta empresa o aquests 

propietaris que en aquests moments tenen comprat el camp. En cap moment he insinuat res de 

tot això, en cap moment. Jo vaig plantejar els meus dubtes que són el que torno a plantejar ara. 

Aquí s’ha parlat de tot el tema econòmic i tot això. Al final, jo penso que el desenvolupament 

econòmic no pot condicionar la sostenibilitat. Pràcticament aquí, el 70 o el 80% de la gent ve 

perquè ens visiten a la platja, si aquesta part o aquest espai litoral que abans estava classificat 

com a càmping, que al POUM vigent es va desclassificar perquè no es pogués fer càmping, si 

aquest trosset que ens queda encara lliure també el classifiquem com a càmping, escolta, tot 

pot conviure, és a dir, podem buscar un equilibri entre la sostenibilitat, el medi ambient i 

l’economia, precisament, per fer un municipi més potent, com he dit abans. A veure, el tema de 

la Generalitat, nosaltres, com vostè diu que parlem com si fóssim la Generalitat, no, no, 

nosaltres hem tingut un debat intern gran, profund i molt positiu perquè inclús hem anat in situ 

als terrenys i allí mateix vam fer el debat, allí mateix vam fer el debat. Llavors, això ens va fer 

dubtar de que aquesta aprovació, d’aquesta modificació puntual fos bona. Llavors, és a dir, 

nosaltres, referent també a la Generalitat, aquí al ple s’han portat mocions per a reclamar coses 

a la Generalitat, per exemple, recordo una moció de Ciutadans reclamant 800.000 o 900.000 

euros que ens devien. Nosaltres vam votar a favor per a reclamar aquests diners a la 

Generalitat. A veure, hem de tenir present la Generalitat però no és el súmmum suprem, és a 

dir, el que està bé, està bé i el que no està bé, no està bé. Quan tinguem el Pla Director 

Urbanístic, escolta, analitzem-lo, tenim un municipi molt ampli en el que es pot modificar per fer 

més càmpings en altres llocs. A veure, nosaltres hem dit també que no estem en contra dels 

càmpings, nosaltres, el nostre grup municipal ha aprovat tots els plans especials de modificació 

que s’han portat en aquest plenari, ho hem aprovat to referent al tema càmping, o sigui, que 

aquí ara no vull que quedi que som anticampistes, no, no, què va! I sabem el que provoca al 

municipi, l’impacte econòmic que té i, a més, en el nostre municipi. Per això el que volem és 

buscar l’equilibri entre aquestes parts que són econòmica, mediambiental i que tot sigui 

sostenible i tenim el Pla Estratègic 2020-30 que parla i deixa molt ben clar cap on hem d’anar i 

amb el que ens tenim que enfrontar. Jo només volia dir això. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. El que passa que al final, si no classifiquem això, proposarien vostès 

alguna cosa de fer allà o ho deixem així i que...? Perquè, clar, hi hauria alguna...nosaltres el 

que entenem és que és una oportunitat, no es pot fer càmping a qualsevol lloc, això...a veure, 

sí que es pot però és més complicat a l’hora de fer una inversió si un càmping està a primera 

línia o no està a primera línia, això per un costat, però, clar, si protegim els 100 metres, si obrim 

carrers que arribin fins la platja, si del que quedin els 100 metres fins a la via del tren només un 

30%...ho dic d’una altra manera, si dels 100 metres fins la via del tren el 80% ha de ser 

acampada, pràcticament, o sigui, que estem protegint 100 metres, més el 80% de l’acampada, 

que ja no es pot construir, que el que faran és plantar arbres, d’acord? Què podem fer més 

sostenible i mediambiental que no tingui tant d’impacte? No res seria o plantar alguna cosa 

que...perquè [Inaudible 27:00] què protegim? Els 100 metres? I després dels 100 metres fins la 

via, a part del vial que queda paral·lel a la via, a part dels vials que aniran fins a la platja, l’espai 

que queda, crec recordar que és el 80% o el setanta i pico per cent que és acampada, per tant, 

allà no hi ha construccions i la resta serà Mobile homes i bungalows. Amb quina activitat podem 

tindre que generi els llocs de treball que pot generar, que generi l’aportació econòmica que 

generarà al nostre municipi i que tingui aquest poc impacte mediambiental? Més enllà que ara 



 

totes les construccions i el propi sector del càmping ja està plantejant generar-se la seva pròpia 

energia, etcètera, que això serà una realitat, seran autosuficients seguríssim en molt poc 

temps, més enllà d’això, quina cosa podríem fer que no tingués tant impacte i que generés 

l’activitat econòmica? A mi no se m’acut res. Jo crec que no és que sigui a mi, [Inaudible 28:01] 

no entenem i, aleshores, deixar passar aquestes oportunitats que ens passen, jo crec que no 

és de rebut per molt que la Generalitat digui, que no, que nosaltres hem de defensar...tenim un 

territori molt gran, tenim un territori molt gran perquè, si diguéssim “estem molt limitats”, però 

no, tenim un territori molt gran i estem protegint la primera línia, nosaltres ho estem fent, ni la 

Generalitat, nosaltres vam protegir les cales l’any 2001 quan vam aixecar totes que podien 

construir en totes, nosaltres com a ajuntament vam desclassificar amb el POUM, doncs, tot el 

litoral, com ha explicat el Tico, que es podien fer urbanitzacions, nosaltres ho vam fer. La 

Generalitat? No ha vingut mai a dir-nos “escolta...”, no, que ja em sembla bé però, si més no, si 

nosaltres tenim iniciatives consensuades que entenem que han de ser competència nostra i, 

sobretot, hi ha una altra cosa que jo crec que és important, a l’hora de definir que actuen sobre 

el teu municipi, l’important, i més amb la importància que té el nostre municipi a Catalunya en el 

sector del càmping, el més normal, el més normal de tot és que et vinguin a preguntar o a 

consultar o a dir-te “escolta, estem fent això...”. Ja ho sap, jo vaig demanar hora amb el 

conseller a principis de febrer, finalment, el conseller no em rep i em rebrà l’última que tenia 

[Inaudible 29:21] Secretari General d’Habitatge i Urbanisme a principis de gener. Què tenim de 

fer mentrestant? Esperar quan és un tema que, a més a més, com deia, es va parlar amb la 

Generalitat i tal. Nosaltres entenem que hem de continuar aquí. És una aprovació inicial i hi ha 

un recorregut, intentarem que...això sí, lluitar-ho fins al final és el propòsit d’aquest equip de 

govern. 

 

Sra. Bargalló: Jo volia fer una reflexió no tan tècnica perquè, la veritat, és que tampoc estaria 

capacitada però sí més de sentit comú perquè després de que al nostre grup municipal hi havia 

diverses visions, hi ha gent que som d’empresa i de vegades tendim més potser més cap a la 

creació de lloc de treball, la creació d’empreses però sí que realment ens vam donar compte 

d’una cosa que a mi em va fer convèncer. El fet de visitar el terreny in situ ens va fer donar 

compte que tot i que, vull dir que tot el terreny urbanitzat que tenim a la nostra línia de costa fa 

que, com sabem, el mar va tirant cap dintre, en aquell tros de platja ens vam donar compte que 

quan el mar tira cap dintre, l’arena també tira cap dintre i no es perd platja. En canvi, a tot arreu 

on hi ha una petita intervenció, encara que no hi hagi construcció, encara que sigui de càmping, 

on es posen pedres, on es posen...ni que sigui no construcció sinó una intervenció de l’home, 

la platja es perd, la platja es perd i jo, va ser una de les coses que em va fer reflexionar i trobo 

que és una mica de sentit comú, ja et dic, jo no sóc una persona que n’entengui de territori però 

sí que vaig veure això, que mediambientalment la platja, l’arena també tira cap a dintre  i no es 

perd i en aquella zona no està perduda, està perduda on hi ha intervenció. No sé, era una 

petita reflexió. I també volia comentar que evidentment els càmpings del nostre municipi estan 

a primera línia de mar i són de primera línia però també hi ha altres càmpings que no estan a 

primera línia de mar i també són de gran categoria. Són petites reflexions. 

 

Sr. Alcalde: Respecte a la primera reflexió que és una evidència, per això mateix se’ls obliga a 

començar 100 metres cap a dins. Quants anys han de passar perquè arribi a aquests 100 

metros? Perquè la platja...quants anys han de passar? Per això mateix estem fent aquesta 

modificació amb aquesta protecció però això es planteja des del principi, 100 metros, bueno, 

quants anys han de passar? Clar! [Inaudible 32:16] Ah! I com es fa això? [Inaudible 32:20] 



 

Bueno però nosaltres...clar! I amb aportacions però nosaltres el que fem és dir “no, no, si la 

naturalesa ha de fer el seu...que faci, que faci fins que arribi als 100 metres”, fixi’s els anys que 

han de passar.  

 

Sr. Pellicer: La naturalesa que faci el que tingui de fer però també allí hi ha uns propietaris que 

tenen [Inaudible 32:40] que se li mengi la finca a aquell senyor? Escolta, les actuacions dintre 

de la platja per salvar les platges no venen aquí. Nosaltres siguem clars i catalans, a nosaltres 

se’ns menja la platja perquè tenim un port a l’esquerra que és el de Cambrils que se’ns menja 

això, és a dir, per actuacions d’aquell senyor nosaltres no ens quedem sense platja. Perdona, 

avui hi ha estudis ja fets perquè la nostra platja es consolidi i hi hagi l’arena on té d’estar, és a 

dir, la CMT [Inaudible 33:10] no pot estar variant cada...dies perquè farem un passeig i se’l 

menjaran, això no funciona així. És a dir, avui hi ha actuacions i hi tenen d’haver actuacions 

d’ens estatals com Costes, que té que fer la seva feina i no la farà mentre allò sigui camps 

rústics, m’explico? I propietaris d’aquí Mont-roig que tenen xalets tocant a platja acabarà 

menjant-se’ls, és a dir, propietaris que avui [Inaudible 33:36] A part, jo ja ho vaig expressar el 

dia... A mi la Generalitat, a mi la Generalitat, que té que fer cotes sostenibles i reconec que hi 

tenen que ser, el que té que fer és una cosa molt clara, no dir “a Mont-roig li queden sis 

kilòmetres de platja o cinc i aquí...”, no, que a Cambrils i Salou, escolta, que vagin a agafar i, 

què toca? 100 metres a cada litoral de cada municipi? Doncs, que ho reparteixi i que ho arregli 

perquè si allà estan plens, com s’ha dit aquí, no tinc per què jo menjar-me la cota de 

sostenibilitat al meu municipi perquè al meu municipi també tenim dret a viure, a menjar, a 

desenvolupar-nos i la gent que viu aquí hi té dret. I no perquè allà s’hagi omplert, hagin sigut 

més espavilats que nosaltres i hagin copat tot el litoral, ara la cota ens la mengem Mont-roig 

perquè, si anem a mirar Catalunya, de trams en queden molt pocs i aquests ens el tenim que 

menjar sense, com a dit el Sr. Alcalde, sense consultar res i, si no, que ens donin un altre medi 

de vida on la nostra gent del nostre municipi que vol seguir vivint aquí no tinguem que agafar i 

marxar per a viure. Les alternatives són molt clares. Aquesta és la realitat. 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció més, passaríem a la votació. Vots en 

contra de la modificació? Abstencions? Hi ha hagut un vot en contra...vale. Vots a favor? 

Doncs, quedaria el punt aprovat. 

Identificació de l’expedient: Modificació puntual núm. 19 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) d’incorporació de l’ús de càmping en determinats àmbits de sòl no 
urbanitzable 

Número d’expedient: MP 19 PG / 6542/2017 

Tràmit: Aprovació inicial 

  

Fets 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp, que va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre 
de 2006, i publicat al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007. La sèrie de plànols 



 

d’ordenació II.1A i II.1B, a escala 1/10.000, inclou les qualificacions urbanístiques de les zones 
del sòl no urbanitzable. 

2. Durant l’any 2015 l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va haver de resoldre diverses 
qüestions plantejades per propietaris del sòl i per operadors especialitzats en l’allotjament 
turístic, relatives a la possibilitat d’instal·lar càmpings de nova creació a la zona litoral del terme 
municipal de Mont-roig del Camp, i de forma específica, a  la franja situada entre la urbanització 
de Mont-roig Badia i el límit de terme amb Cambrils, on el planejament general del municipi ja 
preveu la instal·lació d’una instal·lació de càmping mitjançant la figura del Pla Especial 
Urbanístic PE-1 ‘Càmping de les Arts’, aprovat l’any 2014 per la CTUT. 

3. En data 31 de maig de 2017, la Junta de Govern Local acorda iniciar el procediment de 
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per tal que els sòls situats al nord 
del nucli de les Pobles i al sud de la urbanització el Paradís, entre sector de PE2 Transformació 
del ferrocarril i la mar Mediterrània, qualificats com a sòl no urbanitzable, amb claus SNU-C2 i 
SNU-C3, pugin disposar entre els usos admesos de l’ús de càmping. L’Ajuntament, en 
conseqüència, va contractar l’arquitecte Josep Maria Castells Cabré per a la redacció d’aquesta 
modificació. 

4. En data 18 d’abril de 2018, Josep Maria Castells Cabré, va presentar al Registre general de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Núm. reg. Entrada: 2018-E-RE-417) la documentació 
corresponent a la Modificació puntual del POUM, per la incorporació de l’ús de càmping en 
determinats àmbits del sòl no urbanitzable per a la seva aprovació inicial.  

5. Un cop sol·licitada per part de l’Ajuntament l’emissió de l’informe ambiental estratègic de la 
Modificació puntual, en data 3 de desembre de 2018 i amb Registre general de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp (Núm. reg. Entrada: 2018-E-RC-18696), el Departament de Territori i 
Sostenibilitat notifica l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona  de 
27 de novembre de 2018 en relació a la Consulta d’Avaluació Ambiental de la Modificació 
puntual que ens ocupa en sentit desfavorable. 

6. En data 25 de febrer de 2019 i amb Registre general de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
(Núm. reg. Entrada: 2019-E-RC-1835), el departament de Territori i Sostenibilitat remet la 
resolució per la qual s’emet l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal per incorporar l’ús de càmping en determinats àmbits del sòl 
no urbanitzable, al terme municipal de Mont-roig del Camp. Es conclou que la modificació s’ha 
de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària. 

7. L’objectiu d’aquesta Modificació Puntual del POUM de Mont-roig del Camp és el d’incorporar 
l’ús de càmping entre els admesos a la franja de litoral identificada com a partida dels Prats, del 
terme municipal de Mont-roig del Camp. 

8. Per tal d’evitar una hipotètica implantació massiva de càmpings a la zona desvirtuï la 
condició de sòl no urbanitzable, i de forma molt especial, en relació a la zona litoral es 
preveuen les següents condicions d’ordenació: 

- Limitar el nombre màxim d’activitats de càmping, que hauran de quedar sempre incloses en les illes 

que resten entre el traçat del ferrocarril, el camí de Sanitat, i els camins existents perpendiculars al 

mar. 



 

- Preservar la franja de sòl que queda situada entre el camí de Sanitat i la línia del litoral, i que ha de 

tenir caràcter privat d’ús públic, per tal de preservar la protecció costanera. En aquesta franja no es 

poden admetre activitats privades relacionades amb l’ús de càmping, més enllà de les de caràcter 

provisional i de nul·la afectació al medi, i pròpies dels usos  complementaris  associats  al turisme. 

- Recuperar la traça i funcionalitat del camí de Sanitat, obtenint les cessions que siguin necessàries. 

- Preservar a costat i costat dels camins perpendiculars al mar (entre el traçat del ferrocarril i el camí 

de Sanitat) dues franges de protecció enjardinada, de 15 metres d’amplada total que hauran de 

constituir els corredors biològics i de protecció del territori, que garantiran la funcionalitat d’aquests 

camins ara i per al futur, i que permetran el compliment de la normativa de costes que requereix 

l’accessibilitat pública a la línia del litoral. 

- Obtenir la cessió del sòl corresponent a la reserva del passeig marítim que ha de recórrer tota la 

costa, amb una amplada mínima de 6 metres. 

- Participar en la cessió de sòl, el finançament i l’execució del vial paral·lel al traçat actual del 

ferrocarril, des de Mont-roig Badia i fins a la urbanització Paradís, que garanteixi la connexió viària 

entre aquests àmbits, i amb les futures activitats de càmping projectades. 

- Participar en la construcció i connexió a les xarxes de serveis necessàries (aigua potable, 

sanejament, electricitat, etc.), que s’hauran de dimensionar i projectar de forma que donin servei als 

futurs càmpings i també a les urbanitzacions i instal·lacions existents i previstes en el POUM. 

9. El resultat de la Modificació puntual es concretarà amb la modificació dels articles 223, 225 i 
229 de la Normativa urbanística del POUM que fan referència a la definició i regulació d’usos 
de les qualificacions corresponents a SNU-C2c, SNU-C3, i SNU-4T, i de les identificacions de 
de les qualificacions definides en aquests articles, en els plànols d’ordenació del POUM 

10. En definitiva es proposa la substitució de la Clau SNU-C2 per la SNU-C2c i la substitució de 
la Clau SNU-2 per la SNU4T en l’àmbit que ens ocupa tot incorporant una sèrie de 
condicionants en la normativa del POUM per admetre la implantació controlada de càmpings en 
aquesta zona. 

11. El text de la proposta de MP justifica la seva adequació a la legislació urbanística, i també 
als paràmetres i condicions generals establerts en el POUM de Mont-roig del Camp. 

12. L’arquitecte municipal ha informat favorablementla seva aprovació inicial. El cap de serveis 
generals també ha informat favorablement aquesta aprovació. 

13. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'espai públic, territori i sostenibilitat 
de data 14 de novembre de 2019. 

 

Fonaments de dret 

1. Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal estan regulades per l’article 
96 del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 



 

(TRLU). Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). D’acord amb aquest article 
la modificació objecte d’aquest informe no comporta un increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja 
establerts. 

2. D’acord amb aquests articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació, que està regulada per l’article 83 del TRLU. 
D’aquesta forma la tramitació de la modificació s’ha de subjectar als tràmits següents: 

- L'aprovació inicial i l'aprovació provisional per l’Ajuntament. 

- Informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació 
pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació 
inicial.  

- Simultàniament al tràmit d'informació pública s'ha de sol·licitar un informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un 
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 

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

3. L’article 101.3 del TRLU indica que la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació 
de les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. 
Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 

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

El Ple de l'Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; ERC-MÉS-AM 
(Irene Aragonès Gràcia i Abbas Amir Aarab); AMM-VX+ (Ferran Pellicer Roca) i C’s); 4 
abstencions (grup municipal: ERC-MES-AM (Manel Vilajosana Ferrandiz) i 4 vots en 
contra (grup municipal: Junts i AMM-VX+ (Elvira Montagud Pérez) acorda: 

1. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 19 del Pla d’ordenació urbanística municipal 
de Mont-roig del Camp, d’incorporació de l’ús de càmping en determinats àmbits de sòl no 
urbanitzable. 

2. Sotmetre aquesta modificació puntual núm. 19 a informació pública. 

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

2. Hisenda. Exp. 11974/2019.Aprovar, si escau, la proposta de l’expedient de 
modificació de crèdits número 11/2019, concessió de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits. 
 



 

Sr. Alcalde: Segon punt és aprovar, si s’escau, la proposta de l’expedient de modificació de 

crèdit número 11/2019, concessió de crèdit existents i suplements de crèdit finançats amb 

anul·lacions i baixes de crèdits. Si us plau, el regidor, si vol fer ús de la paraula. 

 

Sr. López: Es va explicar a la Comissió Informativa que hi ha modificacions de crèdit de Serveis 

Socials, d’Educació i d’Esports. També n’hi ha un de Festes, que l’única modificació que es va 

fer de l’anterior comissió informativa va ser el tema de Festes per un error. La resta trobo que ja 

es va explicar. Si tenen alguna pregunta al respecte les regidories els contestaran. 

 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta o aclariment? Per part del grup d’Esquerra? 

 

Sra. Aragonès: Sí, nosaltres aquesta modificació de crèdit no ens agrada, no ens encaixa. Es 

retallen i s’eliminen directament els pocs recursos que s’havien assignat a alguns de les 

polítiques socials, recursos destinats a la lluita contra la violència de gènere i el banc dels 

aliments que no s’han utilitzat. La partida destinada a dinamització de la gent gran la 

veiem...bueno, primer que no ens quadra perquè la inicial era de 19.000 euros, en 

disminueixen 5.000 i, per tant, els definitius no serien 17, sinó que serien 14.000. A veure si ens 

poden explicar aquest desajustament. Tot i així, no compartim en absolut que es redueixin 

recursos per a les activitats de la gent gran, com també, i sobretot és incomprensible, que no 

hagin utilitzat al màxim la partida assignada a vigilància rural amb la necessitat imperiosa i la 

demanda creixent del sector de la pagesia per a controlar robatoris de conreus i les seves 

plantacions. Sempre els diuen que no disposen de suficient recursos per donar a l’abast amb la 

vigilància rural i ara resulta que retallen més eliminant aquests 6.000 euros d’aquest servei tan 

necessari que no s’ha utilitzat. Bé, per tots aquests arguments hi votarem en contra però si ens 

poguessin explicar el desajustament que tenim en la baixa o anul·lació en dinamització de gent 

gran, d’activitats de la gent gran. 

 

Sr. López: Em comenta la regidora si...ho explicaré jo. Els 19.000 euros que comenta vostè de 

dinamització de gent gran es va posar per a fer les festes de la gent gran, principalment. De 

moment, no tenim tècnic de Gent Gran, la intenció és incorporar un tècnic i, llavors, podrà 

dinamitzar aquests recursos com es mereixen, no només per fer festes. Entenem que hi ha 

moltes més necessitats que no només fer festes per a gent gran i, ara mateix, això, els 19.000 

euros aquests, són bàsicament per a fer les festes de la gent gran. Quan parlava...el tema 

d’assistència social primària, violència de gènere i demés ja els hi vaig comentar, nosaltres, 

com a ajuntament menor de 20.000 habitants, les competències en Serveis Socials les té el 

Consell Comarcal i a través del Consell Comarcal és com tenim el servei a la dona, el servei 

d’atenció a la gent gran, el servei d’atenció a ajuts a persones maltractades, és a dir, no és que 

ho deixem de fer, és que s’havien posat aquí i realment qui té les competències i que està fent 

aquest servei és el Consell Comarcal. No s’està retallant en aquest sentit, d’acord? En principi, 

en temes socials és aquest i el que es fa...es treu de la dinamització de la gent gran però 

realment no va a un altre lloc, va a fer el Casal d’Avis. El Casal d’Avis de Miami Platja, el bar 

del Casal està que es cau. Vostès saben la vida que té el Casal de Miami Platja i l’ús que se’n 

fa d’aquell servei. Entenem que és un servei que s’ha de millorar i aquests 34.000 euros són 

per millorar les instal·lacions existents, bueno, inexistents, podríem dir, perquè no hi ha 

extracció de fums, no hi ha res i allà entenem que és un espai que es podria aprofitar 

moltíssim, podria donar un servei molt necessari a la gent gran i és per això que s’està traient 

de les festes que s’estaven fent per la gent gran cap a un lloc on podrem oferir el que creiem 



 

que necessita la gent gran. Perdó, ja acabo. És una reclamació històrica de tant la presidenta 

que hi havia abans com la que hi ha ara de millorar la cuina i les instal·lacions del Casal de 

Miami i, llavors, el que es fa és intentat cobrir aquestes necessitats i aquesta demanada amb 

aquesta modificació de crèdit. La perruqueria també, que ja s’ha fet, bueno, en fi...  

 

Sr. Alcalde: Perdó? Sí, sí. 

 

Sra. Aragonès: Dues coses, el dubte que no em quadra dels 19.000 euros inicials, si traiem les 

disminucions de 5.000 euros...ah! vale, d’acord. En queden 14.000, per tant, això afecta a la 

resta? No? 

 

Sr. Alcalde: Sí, evidentment que afecta...suposo que sí però si les sumes, si els sumatoris finals 

estan també equivocats o són correctes és el que hem de mirar. Això és un tema que a lo millor 

al picar ho han passat malament. 

 

Sra. Aragonès: Aleshores, si d’entrada ja saben que aquestes competències, tal com ara en 

feia referència, les assumeix el Consell Comarcal del Baix Camp, per què hi ha dotació inicial? 

No ho sé, pregunto. És a dir, vostè m’ha argumentat que són serveis o són competències que 

ha d’assumir el Consell Comarcal, que com a ajuntament suposo que fan suport, etcètera. 

Aleshores, si l’argument és aquest de fer aquestes disminucions o baixes o anul·lacions en 

aquestes partides, per què ho fan, per què les doten inicialment si les competències ja són del 

Consell Comarcal? 

 

Sr. López: Això va estar una decisió meva personal i va ser perquè jo em vaig trobar amb 

casos de violència de gènere que no volien anar a un pis compartit, em vaig trobar dos casos. 

El que intentava fer amb això era buscar o intentar sondejar el terreny aviam si trobàvem o fer 

un estudi aviam on podíem trobar un pis al nostre municipi on poder fer això. Això no va ser 

possible, no va ser possible pel que li comento, els competències no són de l’ajuntament, són 

del Consell Comarcal, això per un costat. Per un altre, els dos casos que teníem que ens van 

dir que no, que no estaven disposats, que no volien, bàsicament és per això. 

 

Sra. Aragonès: Bueno, em deixa molt preocupada perquè, clar, aleshores, qui va assumir la 

solució d’aquests casos? 

 

Sr. López: El Consell Comarcal. 

 

Sra. Aragonès: Ah, ho va assumir el Consell Comarcal? D’acord. 

 

Sra. Aragonès: No, no s’ha deixat d’atendre ningú. 

 

Sra. Aragonès: Vale, vale, per això. No ho poso en cap cas en dubte. I el regidor, la regidoria 

pel tema de la vigilància rural, em podien aclarir-ho? 

 

Sr. Redondo: Sí, el tema de la vigilància rural és que aquest any 2019 s’ha licitat la vigilància i 

està contractada per tot l’any i aquest és un sobrant. Hi ha hagut una baixa, con lo qual 

aprofitem aquesta baixa per una altra cosa però ja està contractada fins al desembre la 

vigilància rural a tot el municipi. 



 

 

Sra. Aragonès: Sí però jo em refereixo a que saben que és una petició recurrent el fet 

d’augmentar les hores i, fins i tot augmentant les hores... 

 

Sr. Redondo: S’ha licitat i el que...[Inaudible 44:21] hi ha hagut una baixa i això ja està 

contractat per tot l’any. 

 

Sra. Aragonès: O sigui, s’ha signat una vigilància rural amb un augment d’hores i, tot i així, el 

que estava... 

 

Sr. Redondo: Augment d’hores no ho sé. No ho sé si té... 

 

Sra. Aragonès: Ah! Ho dic perquè la petició sempre ha estat que si hi hauria la possibilitat, any 

rere any, en els pressupostos tenir en compte i poder augmentar aquesta vigilància amb major 

quantitat d’hores. Aleshores, clar, [Inaudible 44:51] A mi em consta que aquestes hores de 

vigilància rural no han augmentat i per això m’ha sorprès que es faci una retallada en vigilància 

rural sense poder cobrir una prioritat de vigilància rural. 

 

Sr. Redondo: Es va licitar aquest any el que es va programar de fer, es farà i estem treballant 

per l’any que ve a veure què fem però aquest any...aquesta és una baixa del que es va licitar i 

el que s’ho va quedar va haver-hi un sobrant i ja està. 

 

Sra. Aragonès: Més que res perquè m’ha semblat una mica contradictori quant sempre posen 

d’excusa que no hi ha prou recursos econòmics per fer aquest augment d’hores en la vigilància 

rural... 

 

Sr. Redondo: Qui posa aquesta excusa? 

 

Sra. Aragonès: La gent de vigilància rural, el grup de, bueno, vigilància rural, a les reunions que 

mantenen amb grups de pagesos i pageses sempre hi ha el reclam de si hi hauria la possibilitat 

d’augmentar les hores de vigilància rural.  

 

Sr. Redondo: Evidentment, i arribem on arribem. Tenim un municipi que té l’extensió que té... 

 

Sra. Aragonès: No, no, però jo em refereixo a que, com que hi ha una modificació de crèdit a 

les acaballes de l’any i resulta que aquí hi havia...m’ha sorprès que es posi l’argument 

[Inaudible 46:16] de que no hi ha... És una mica contradictori. 

 

Sr. Pérez: De todas maneras, a mí me gustaría hacer un pequeño…claro, el señor que está 

contratado en vigilancia, claro, él querría que lo estuviéramos contratando no 50 horas, 300 

horas al mes porque él, mientras que le vayan pagando, nosotros vamos haciendo seguridad. 

Nosotros contratamos la seguridad con la partida que tenemos y, de hecho, a más a más, 

cuando hay gente y así me lo notificaron…usted sabe que hace un par de plenos yo le dije que 

estaba esperando respuesta de una reunión que tuvimos con una parte, parece ser, de los 

agricultores de este municipio en la cual tenían que decidir si la Policía Local tenía que hacer el 

uso de esa vigilancia. Bueno, a mí hace una semana me mandaron un correo y me dijeron que 

no, que la Policía Local estaba donde estaba y ya estaba bien y, en todo caso, como 



 

entenderá, lo que no vamos a hacer desde este Consistorio teniendo una Policía Local que 

ellos no quieren que vaya a vigilar caminos rurales y, sin embargo, tengamos que contratar una 

vigilancia privada que a ellos les gusta y está bien. El ayuntamiento dotará de dinero [Inaudible 

47:18] hasta donde llegue la partida porque, claro, si vamos a hacer la vigilancia que a ellos les 

parezca, no me parece muy adecuado. Que tengamos una Policía aquí  y no quieran que vaya 

pero sí quieren una vigilancia privada que a ellos sí les gusta. No lo veo muy ético y no sé si 

todos los payeses, porque parece ser que en esa reunión que tenían que decidir, según me 

comentan, no fue nadie. Pues, si no fue nadie, entonces, me parece, me sabe mal porque 

entiendo que las cosas se tienen que consensuar pero también me parece mal que este 

ayuntamiento dote dinero de una vigilancia privada que al señor este que hace la vigilancia ya 

le está bien. Vamos, como si lo tenemos contratado las 24 horas del día los 365 días al año. A 

él, mientras le vayan cayendo, es la partida que tenemos. Como decía muy bien Ángel, se ha 

contratado la licitación y la vigilancia y es la que hay, como sobra esta partida, pues, se 

modifica. Nada más esa aclaración. 

 

Sra. Aragonès: Clar, si es fa una reunió i no acudeix la gent és difícil consensuar les coses però 

de convocar estava tothom convocat, una altra cosa és que després la gent no hi assisteixi. 

Gràcies. 

 

Sr. Pérez: Es verdad pero la decisión está de que no vaya la Policía Local, entonces, claro, si la 

Policía Local la tenemos para vigilar el territorio y luego tenemos que gastarnos dinero en 

privada para que ellos vean la vigilancia y les parezca bien, pues, yo tampoco lo veo muy 

coherente. 

 

Sr. Alcalde: La disminució es produeix a partir del moment que l’ajuntament destina una partida 

al seu pressupost per fer una activitat determinada la qual es venia fent fins el moment amb un 

nombre d’agents o amb nombre d’hores determinat i es treu i per aquesta adjudicació hi ha una 

disminució. I què fem amb aquesta disminució? Dedicar-ho a una altra cosa. Nosaltres 

garantim el mateix que havíem dit, o sigui, garantim el servei que s’està donant més enllà del 

que diu el regidor, al final, bueno, continuen sense voler que estiguem a la...o que la Policia 

estigui a les reunions que es fan assíduament per a coordinar el tema de la protecció i això és 

el que no acabem de veure molt clar. Respecte a aquesta diferència entre 19 i 15, perdó, la 

disminució entre 9 i 5 que tindrien que ser 14, que queda 17, això no influeix en la modificació 

perquè estaríem parlant de què és el que queda al final a la partida, no influeix en la 

modificació pròpiament, o sigui, en comptes de 17 ha de ser 19, perdó, 14 però sí que el que 

disminueix i el que augmenta, quadra. [Inaudible 50:09] Per part del grup de Junts? Ah, perdó, 

sí, sí. 

 

Sr. Pellicer: Només fer un aclariment. Nosaltres votarem a favor perquè creiem [Inaudible 

50:19] que ja és hora que el Casal d’Avis no els tinguem de comprar un casc per anar a la 

perruqueria o anar a la podologia perquè cauen les rajoles. Per tant, li donarem suport. 

 

Sr. Chamizo: Nosaltres li donarem suport a... 

 

Sr. Alcalde: Un casc ja se’ls hi tindria que haver comprat ja fa tres anys, potser, eh! O més! 

[Inaudible 50:45] 

 



 

Sr. Chamizo: Nosaltres hi donarem suport en aquesta modificació també per totes les millores a 

nivell esportiu que es fan i pel tema del Casal d’Avis. Però jo volia llançar, no sé, que no es 

prenguin malament les meves paraules però, a veure, és que ja estem sentint moltes vegades 

“és que arribem fins on arribem”, és a dir, “no podem fer més perquè arribem fins on arribem”, 

jo, m’agradaria que ara que preparem els pressupostos i, ostres, fem un exercici de planificació 

correcte per veure si podem arribar a tot el que el municipi demanda perquè, clar, les empreses 

municipals diu “és que arribem fins on arribem”, ara el Sr. Redondo diu “és que arribem fins on 

arribem”, ostres! anem a planificar que jo penso que és la base, potser estic equivocat, però jo 

crec que...marquem bé les partides i cap on tenim que anar i, al final, totes aquestes respostes 

potser ens les estalviaríem. Però donarem suport a la modificació de crèdit. Gràcies.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs, 

quedaria el punt aprovat.  

Identificació de l’expedient: Modificació de crèdits núm. 11/2019 per concessió de 

crèdits extraordinaris  i suplement de crèdits finançats 

amb baixes i/o anul·lacions  

Núm. Expedient:  11974/2019- Serveis econòmics  

Tràmit: Proposta a la Comissió Informativa 

  

Fets  

 

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

es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo  l’expedient modificació de crèdits. 

2.  S’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits número 11/2019 

amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides. 

3.  L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 11/2019, que ha de ser finançat 

amb anul·lacions o baixes d’altres partides  del pressupost vigent no compromeses amb 

destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre de 

sota. 

4.  Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser 

anul·lades. 

5. Vist l’informe de l’interventor. 

6.  Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que 

ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del Reial 

Decret 500/1990, de 20 d’abril. 

7. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de gestió interna, govern 

obert i hisenda de data 14 de novembre de 2019. 



 

Fonaments de dret  

  

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

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

2.  Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 

el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals, en matèria de pressupostos. 

3.  Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

4.  L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la 

seva Aplicació a les Entitats Locals. 

5.  Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

6.    L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008, de 3 

de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals. 

7.  Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera 

amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures 

per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC; IMM; Junts; AMM-
VX+ i C’s) i 3 vots en contra (grup municipal: ERC-MES-AM) acorda: 

 

1.    Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 11/2019 extraordinaris i suplements 

finançat amb baixes i/o anul·lacions d’altres aplicacions pressupostàries, per a la realització de 

la despesa proposada conforme al detall següent: 

  

Classe de modificació que ha de ser realitzada: 

        
CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS        

                

        ALTES       

                

ANY ORG PROG ECON. Descripció Inicials Augments Definitius 

2019 140 33705 63200 
OBRES/ADEQUACIÓ/MODIF
ICACIÓ DE LA CUINA DEL 
CASAL D’AVIS DE MIAMI 

0,00 34.400,00 34.400,00 

2019 141 32603 76201 
CONVENI UEC AJ. 
VANDELLÒS. TRANSF. CAP. 
ALTRES AJUNT. 

0,00 3.700,00 3.700,00 

2019 141 32301 62300 
ENSENYAMENT PRIMÀRIA. 
ADQ. MAQ. 

0,00 1.300,00 1.300,00 



 

2019 133 34101 48968 
ESPORT 
CONVENIMINIMOTO 
CAMPIONAT CATALUNYA 

0,00 500,00 500,00 

2019 133 34101 48969 
ESPORT CONVENI    
RITMICA CAMPIONAT 
ESPANYA 

0,00 500,00 500,00 

            40.400,00 40.400,00 

        

 

 

SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT 

      

        ALTES       

                

ANY ORG. PROG. ECON. Descripció Inicials Augments Definitius 

2019 141 32301 62200 

EDIFICIS I ALTRES. 
CONSTRUC. OBRES 
COL·LEGI MARA DE DÉU 
DE LA ROCA 

458,05 2.807,12 3.265,17 

2019 141 32301 21200 
FUNC.ENSENY.PRIMÀRIA. 
REP. I MANTEN. 

4.661,40 2.644,43 7.305,83 

2019 132 33832 22609 

FESTES NADAL. 
ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES 

28.000,00 6.000,00 34.000,00 

          33.119,45 11.451,55 44.571,00 

                

        TOTAL EXPEDIENT   51.851,55   

 

  

 Recurs financer. 

a)  Baixes  o anul·lacions 

Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 

  

        
BAIXES   O ANUL·LACIONS 
PARCIALS     

                
ANY ORG PROG ECON. Descripció Inicials Disminucions Definitius 

2019 133 34104 22609 

FOMENT 
ESPORT. COSTA 
DAURADA BIKE 
RACE 

2.943,00 1.000,00 443,00 

2019 100 32000 13100 

ADM. GRAL. 
EDUC. LAB. 
TEMP. RETR 

14.475,63 10.451,55 3.011,15 



 

        
ASSISTÈNCIA 
SOCIAL PRIMÀRIA 
VIOLÈNCIA 
GÈNERE. 
ESTUDIS I 
TREBALLS 
TÈCNICS 

      

2019 140 23101 22706 

1.400,00 1.400,00 0,00 

2019 140 23102 22105 

POLÍTIQUES 
IGUALTAT BANC 
ALIMENTS 
COMPRA 
PRODUCTES 

1.000,00 1.000,00 0,00 

2019 140 23101 48902 

ASISTENCIA 
SOCIAL 
PRIMÀRIA, AJUTS 
ACTIVITATS 
D’ESTIU 
MUNICIPALS 

15.000,00 5.000,00 10.000,00 

2019 140 32101 62200 

ADM. G.S. 
SOCIALS EDIFICIS 
I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 

25.000,00 22.000,00 2.063,79 

2019 140 33705 22799 

DINAMITZACIÓ 
GENT GRAN 
ACTIVITATS 

19.000,00 5.000,00 17.000,00 

2019 220 17203 22706 

MEDI AMBIENT 
VIGILÀNCIA 
RURAL 

45.980,00 6.000,00 39.980,00 

          124.798,63 51.851,55 72.497,94 

  

Per tant, a nivell de resum, 

  

  Augments Despeses IMPORT 

Cap. II DESPESES CORRENTS 8.644,43 

Cap. IV 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

1.000,00 

Cap. VI INVERSIONS 38.507,12 

Cap. VII  
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 

3.700,00 

   TOTAL AUGMENTS 51.851,55 

  Baixa Despeses IMPORT 

Cap. I 
CAPITOL 1 DESPESES 
DE PERSONAL 

10.451,55 

Cap. II DESPESES CORRENTS 14.400,00 

Cap. IV 
TRANSFERENCIES 
CORRENTS 

5.000,00 

Cap VI INVERSIONS 22.000,00 

   TOTAL FINANÇAMENT 51.851,55 



 

  

  

3. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es 

presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han 

indicat. 

 
 

Afers sobrevinguts 

De conformitat amb el que disposen l’article 113 en relació amb l’article 91.4 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals i l’article 35 en relació amb l’article 12.4 del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el Ple de 
l’Ajuntament aprova per unanimitat la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts 
en l’ordre del dia. 

 

Sr. Alcalde: El tercer punt és un afer sobrevingut. Com vam comentar ja a la Comissió 

Informativa, hi havia el punt de... 

 

Sr. Secretari: Sr. Alcalde? Disculpi, a mi m’han donat impresa la proposta just abans d’entrar, 

no és així els regidors [Inaudible 52:20] proposta o no. 

 

Sr. Alcalde: No sé si els ha arribat per correu, si no, la podem repartir, millor. Ha arribat per 

correu? És que no sé...si la podem repartir, si us plau? Aquesta de les caravanes? A algú li ha 

arribat, a algú no li ha arribat. Eh? [Inaudible 52:41] És que no sé, no sé, quan he arribat al Ple, 

el Francisco m’ha dit que no li havia arribat, dic “jo no ho sé” i [Inaudible 52:52]. El primer que 

hauríem de fer, sí que es va comentar a la Comissió Informativa, és aprovar la urgència, en 

aquest cas, el punt ja el coneixeu. Vots en contra? De l’aprovació de la incorporació del punt. 

En contra? Abstencions? A favor? Quedaria, doncs, aprovada la incorporació per unanimitat. 

 

Afer sobrevingut. Planejament. Expedient 4944/2017. Aprovar, si s’escau, 
provisionalment la Modificació puntual núm. 13 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Mont-roig del Camp, de regulació de l’ús de caravanes, autocaravanes i 
remolcs tenda en l’àmbit del sòl no urbanitzable 

 

Sr. Alcalde: Aquí es tractaria de passar a provisionalment, aquest punt ja va passar en el seu 

moment inicialment, i es tractaria de passar a provisionalment la modificació número 13 de 

regulació de l’ús de caravanes, autocaravanes i remolcs en sòl no urbanitzable. Aquí es tracta 

d’una modificació en la qual el que es vol fer és donar servei complementari a una activitat que 

és la de càmping en la qual vostès saben que hi ha uns pàrquings que hi ha pel nostre territori i 

el que es parlaria aquí és de que en un...àmbit, gràcies, determinat del municipi que es pugui 

fer aquesta activitat. Respecte a l’aprovació inicial amb aquesta provisional, hi ha 

modificacions. Una és que els límits de la modificació arribaven fins a la línia del Corredor del 

Mediterrani i aquí ens demanen una franja a banda i banda per un costat. Després, que l’àmbit 



 

que hi ha pujant de platja cap a Mont-roig a mà dreta, allà que estava previst aquesta activitat 

fer-la també en descobert, únicament es podrà fer en cobert. L’altre que ens han dit que hem 

de treure és un tema d’embarcacions que, en aquell moment, es va ficar que es podien ficar 

embarcacions i això també ens diuen que és millor treure-ho. I, per últim, que dintre de la 

redacció de cada Pla especial hi haurà d’anar acompanyada d’un projecte de paisatgisme en el 

qual la protecció visual, per tema de plantacions, perquè tingui el mínim d’impacte dintre del 

territori. Això seria el més destacat que hi ha entre la inicial i la provisional. 

 

Sr. Pellicer: Quan ha dit “coberts” són coberts existents? 

 

Sr. Alcalde: Existents, sí, perdó. Sí, sí, ho he dit malament. 

 

Sr. Pellicer: No fer-ho cobert. 

 

Sr. Alcalde: Exactament. Sobre els coberts existents. Sí? Alguna pregunta o aclariment? Sí? 

 

Sr. Vilajosana: Jo, abans que res, em congratulo que finalment aquesta modificació es pugui 

tirar endavant perquè, com el Sr. Alcalde sap, és un tema que fa molt de temps que s’ha ha 

estat treballant, en què s’hi han implicat molts propietaris del municipi, la majoria d’ells que 

tenen això com a activitat complementària a l’activitat agrícola i que, per tant, és una 

demostració més de com l’activitat industrial, comercial del turisme, especialment el tema dels 

càmpings, pot arribar a complementar l’altra activitat, l’altra gran activitat que tenim al nostre 

municipi, que és l’activitat agrícola, permetent unes sinèrgies molt interessants i que qui millor 

per aprofitar-se’n que la gent que es dedica a la agricultura que necessita, potser molt més que 

altra gent, el fet de complementar els seus ingressos a l’hora d’arribar a finals de mes. I, a més 

a més, em felicito de que es faci en el ple d’avui perquè, tot i que és un tema que fa molt temps 

que es tracta, el fet de que s’aprovi avui inicialment també servirà... 

 

Sr. Alcalde: Provisional. 

 

Sr. Vilajosana: Provisionalment també servirà perquè el Pla Director, aquest Pla Director de 

càmpings, no només determina on es poden fer els càmpings i on no es poden fer, a Mont-roig 

no se’n pot fer cap, sinó que, a més a més, volen decidir on es poden posar i com i de quina 

manera els estacionaments d’autocaravanes i caravanes que, de la manera que ho planteja el 

Pla Director de càmpings, he estat mirant que més o menys el 80% dels pagesos actuals que 

tenen aquestes activitats no ho podrien fer, segons el Pla Director Urbanístic de càmpings, 

també entra en això. És a dir, tot i que la llei d’Urbanisme de Catalunya que en principi hauria 

de ser un ens, un ordenament superior als plans sectorials, com és aquest el cas, o els plans 

territorials, estableix d’una manera molt clara que l’activitat de pupil·latge de guardar caravanes 

o autocaravanes es pot fer en sòl no urbanitzable, doncs, tot i així, el projecte que 

afortunadament encara no s’ha aprovat inicialment del Pla Director urbanístic del sector del 

càmping determina la dispersió, l’ús dels espais periurbans, diu que s’ha de fer enganxat als 

establiments de càmping, que ha d’estar a tocar de la xarxa viària bàsica, etcètera. És a dir, un 

nivell d’intervencionisme que sembla gairebé més propi dels països de l’est que d’un país 

democràtic normal. Unes decisions tècniques que es prenen sense tenir en compte el territori i, 

sobretot, sense conèixer el territori. Em congratulo molt perquè hi ha moltes famílies de Mont-

roig que tenen ganes de legalitzar aquesta activitat, que ja la fan, com vostès saben 



 

perfectament, que tenen ganes de legalitzar-la i de fer-la d’una manera oberta i sense 

problemes i crec que avui serà, tot i que sigui un primer pas, avui serà un dia molt feliç per 

algunes d’aquestes famílies de pagesos de Mont-roig.  

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part del grup de Junts? No? Doncs, passaríem a la votació. 

Vots en contra? Abstencions? A favor? La resta. Doncs, quedaria aprovat per unanimitat. I ja 

està. Res més. Moltes gràcies. 
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Fets 

1. El Pla d’ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp (POUM) va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre 
de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007. La sèrie de plànols 
d’ordenació II.1A i II.1B, a escala 1/10.000, inclou les qualificacions urbanístiques de les zones 
del sòl no urbanitzable. 

2. La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, introdueix en l’article 47.6 com a noves 
construccions admeses en el sòl no urbanitzable les destinades a aparcaments de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda. 

3. El POUM de Mont-roig del Camp s’aprovà amb anterioritat a l'esmentada Llei d'urbanisme, 
per la qual cosa no contempla els usos d’aparcaments de caravanes, autocaravanes i remolcs 
tenda com a usos admesos en el sòl no urbanitzable del municipi. 

4. L’objecte del present document és permetre i regular l’ús d’aparcament de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda en l’àmbit del sòl no urbanitzable del municipi de Mont-roig del 
Camp, d’acord amb l’article 47 de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010) modificat per la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer. 

5. La present Modificació puntual del POUM afecta als àmbits de sòl no urbanitzable qualificats 
de Zona agrícola Extensiva (SNU 3-B), Zona Agrícola de Valor Horticultural (SNU-3-C) i la zona 
de Sòl No Urbanitzable Turístic-Càmping (SNU-4T). En relació a la normativa urbanística, 
aquesta s'afecta als articles 215, 219 i 229 del capítol 3er del Títol VI, de Regulació de 
Regulació de les Zones en sòl no urbanitzable, de la Normativa urbanística del POUM, 
continguda en el seu Volum VII. 



 

6. La present Modificació puntual també afecta als articles relacionats amb la definició i 
regulació dels usos i construccions en sòl no urbanitzable, així com el seu règim d’autorització. 
Aquests estan actualment regulats als articles 81 i 87 del capítol 2n del Títol II, de Regulació 
d'Usos i Activitats i a l'article 197 del capítol 2n del Títol VI, de Regulació dels usos i 
construccions en sòl no urbanitzable, de la Normativa urbanística del POUM, corresponent al 
volum VII de la seva documentació. 

7. El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 18 de desembre de 2017, va aprovar 
inicialment aquesta modificació puntual. 

8. Posteriorment es va sotmetre aquest expedient a informació pública amb anuncis al diari el 
Punt de data 26 de setembre de 2019 i al Butlletí oficial de la província núm. 28, de data 8 de 
febrer de 2018. També se’n va fer publicitat al taulell d’edictes de la corporació i a través del 
web municipal www.mont-roig.cat.  

9. Durant el termini d’informació pública no es van rebre al·legacions. Tots els informes 
d’organismes oficials rebuts tenen caràcter favorable, tot alguns d’ells fan recomanacions que 
han estat incorporats al document objecte d’aprovació provisional. 

10. L’arquitecte municipal ha informat favorablement l’aprovació provisional de la modificació 
puntual núm. 13 del POUM un cop incorporades les esmenes i correccions. El cap de serveis 
generals també ha informat favorablement l’aprovació provisional de la modificació objecte 
d’aquesta resolució. 

  

Fonaments de dret 

1. Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal estan regulades pels articles 
97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLU). Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). 

2. D’acord amb aquests articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació, que està regulada per l’article 85 del TRLU.  

3. D’acord amb allò previst a l’article 98 del TRLU, en afectar la modificació puntual els espais 
lliures i zones verdes considerades pel planejament com sistemes urbanístics generals o locals, 
la modificació ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes 
objecte de la modificació. 

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

  

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

http://www.mont-roig.cat/


 

1. Aprovar provisionalment la Modificació puntual núm. 13 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Mont-roig del Camp, de regulació de l’ús d’aparcaments de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda en l’àmbit del sòl no urbanitzable. 

2. Trametre aquesta Modificació puntual núm. 13 del Pla d’ordenació urbanística municipal a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, d’acord amb el que preveu l’art. 80 del TRLU 
per a la seva aprovació definitiva. 

3. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 8.5.c) 
del TRLU. 

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

 

Fran Morancho López                                                           Xavier Tardiu Bonet 

Alcalde                                                                                 Secretari  

 

18 de novembre de 2019 

 
 


