17/2021 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
3 de setembre de 2021
9 de setembre de 2021
13:05 h. – 15:22 h.
Casa de Cultura “Agustí Sardà” Mont-roig del Camp

Alcalde-president:
Secretària:
Interventora:

Fran Morancho López
Laura García Álvarez
(art. 109.1 lletra f) ROF)
Rocio González Navarro

Fran Morancho López

alcalde – president PSC-CP

Yolanda Pérez Díaz
Jordi Alemany Ardit
Maria del Remei Benach Font
Angel Redondo Ruizaguirre
Cristina Llorens Pardo

regidora PSC-CP
regidor PSC-CP
regidora PSC-CP
regidor PSC-CP
regidora PSC-CP

Vicente Pérez Mula

regidor IMM

Francisco Chamizo Quesada
Amèlia Bargalló Castellnou
Quique Moreno Herrero

regidor Junts
regidora Junts
regidor Junts

Irene Aragonès Gràcia
Manel Vilajosana Ferrandiz
Abbas Amir Aarab

regidora ERC-MÉS-AM
regidor ERC-MÉS-AM
regidor ERC-MÉS-AM

Ferran Pellicer Roca
Elvira Montagud Pérez

regidor AMM-VX+
regidora AMM-VX+

Armando Franco Martí

regidor C’s
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Núm de la sessió:
Caràcter:
Convocatòria:
Data celebració:
Horari:
Lloc:

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

Dades Indentificatives:.

ACTA DE PLE

Fran Morancho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 19/10/2021
HASH: 9eeccde393d39b494ad7af20ed6639ec

José Enrique Bellver Soto (1 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 19/10/2021
HASH: 86d6ee71db885b5f6f31f9aed3c7a253

ACTA PLE ORDINARI
9.09.2021

Excusa assistència:
Francisca Ortiz Sánchez

regidora PSC-CP

A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de les actes de les sessions de 14 de juliol i 18 d’agost de 2021.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la
redacció dels esborranys de les actes de les sessions del Ple de dates 14 de juliol i 18
d’agost de 2021.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat dels
presents.
En aquest punt no es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat dels membres presents.
El contingut de la votació la podeu consultar al següent enllaç:
Votació del punt nº 1 de l'ordre del dia.

2. Hisenda.Expedient 6106/2021. Rectificació d'errors materials, aritmètics i de
fet en l'acord de continuïtat de l'omissió de la Funció interventora i
Reconeixement Extrajudicial de crèdits, Factures d’Espublico Servicios para
la Administración SA, corresponents als conceptes Plan Oro dels mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2020 i Servicio de Mejora Continua
corresponent al 2020.
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Desenvolupament de la sessió:

ACTA DE PLE

1. Aprovació de les actes de les sessions de 14 de juliol i 18 d’agost de 2021.
2. Hisenda. Expedient 6106/2021. Rectificació d'errors materials, aritmètics i de
fet en l'acord de continuïtat de l'omissió de la funció interventora i
reconeixement extrajudicial de crèdits, factures d’espublico servicios para la
administración sa, corresponents als conceptes plan oro dels mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2020 i servicio de mejora continua
corresponent al 2020.
3. Apreciació de la urgència del punt número 4 de l'ordre del dia.
4. Afer sobrevingut. Intervenció. Expedient 5587/2021. Aprovar el Compte
General de l’exercici 2020

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

Comprovat el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el president obre la sessió
en el lloc, en la data i a l’hora indicada en l’encapçalament d’aquesta acta (en relació
amb el lloc s’observa que 112.6 ROF, en relació amb l’article 7 del ROM) i es passen a
tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia següent:

Identificació de l’expedient: Omissió de la Funció interventora i Reconeixement
Extrajudicial de crèdits, Factures d’Espublico Servicios para
la Administración SA, corresponents als conceptes Plan Oro
dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2020 i
Servicio de Mejora Continua corresponent al 2020.
Expedient número:

6106/2021

Tràmit:

Proposta de Rectificació d’ofici d’errors materials, aritmètics
i de fet en l’acte administratiu.

2-

Vist l’acord de Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 18 d’agost de
2021, el qual transcriu:

“PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits i acordar la continuïtat del
procediment suspès pel tràmit d’omissió de la funció interventora de les Factures
presentades per ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA
(A50878842) pels següents conceptes:
NÚMERO
FACTURA
202015488
202016828
202018313
202017849

DATA
REGISTRE
FACTURA
27/10/2020
25/11/2020
22/12/2020
14/12/2020

CONCEPTE

IMPORT

PLAN ORO 9/10/20 A 8/11/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20 (*)
SERVICIO
MEJORA
CONTINUA
(anual 2020)

862,72 €
862,72 €
862,72 €
5.445,00 €

(*) Tot i que a la descripció indica període del 9/11/20 fins 8/12/20, el període Factura
indicat en la Factura és de 9/12/20 fins 8/1/21 de conformitat a l'establert en l'article 60.2
del Reial decret 500/1990, procedint la seva aplicació al Pressupost vigent per a l'any
2021.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2021:
Factures presentades per ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA
(A50878842) pels següents conceptes:
NÚMERO
FACTURA

DATA
CONCEPTE
REGISTRE
FACTURA

IMPORT

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

Vista la documentació que obra a l’expedient administratiu 6106/2021 i en especial
les Factures objectes d’omissió de la funció interventora.
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1-

ACTA DE PLE

Fets

202015488
202016828
202018313
202017849

27/10/2020
25/11/2020
22/12/2020
14/12/2020

PLAN ORO 9/10/20 A 8/11/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20 (*)
SERVICIO
MEJORA
CONTINUA
(anual 2020)

862,72 €
862,72 €
862,72 €
5.445,00 €

(*) Tot i que a la descripció indica període del 9/11/20 fins 8/12/20, el període Factura
indicat en la Factura és de 9/12/20 fins 8/1/21
8.033,19 €

Caldrà per al present exercici, si s’escau, donar crèdit suficient per acomplir els
compromisos derivats de les prestacions objecte del Reconeixement extrajudicial de
crèdits, per mitjà de la corresponent modificació de crèdit, així com determinar les
quanties de les prestacions del present exercici per aquest concepte i ajustar-les als
crèdits pressupostats.”
Vist que les obligacions, que consten a l’expedient, no concorden per 3 cèntims
de l’acte administratiu d’acord plenari segons el següent detall :

NÚMERO DATA
FACTURA REGISTRE
FACTURA
202015488 27/10/2020
202016828 25/11/2020
202018313 22/12/2020

·

CONCEPTE

IMPORT IMPORT
DE
EN
L’OBLIGACIÓ
ACORD
CORRECTE
PLAN ORO 9/10/20 A 862,72 €
862,73
8/11/20
PLAN ORO 9/11/20 A 862,72 €
862,73
8/12/20
PLAN ORO 9/11/20 A 862,72 €
862,73
8/12/20 (*)

L’import a aplicar al pressupost que figura en l’acord, com a suma dels imports
de les Factures pendents, (8.033,19 €) recull l’import correcte de les factures.

4- Vist l’informe d’intervenció en que informa la procedència de rectificació d’errors
materials, aritmètics o de fet regulat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en l’acord
plenari d’Omissió de la Funció interventora i Reconeixement Extrajudicial de crèdits,
Factures d’Espublico Servicios para la Administración SA, corresponents als
conceptes Plan Oro dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2020 i Servicio
de Mejora Continua corresponent al 2020, expedient Gestiona 6106/2021 d’acord
amb la proposta que s’acompanya.
5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Govern Obert de data 1 de setembre
de 2021.

ACTA DE PLE

3-

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

2021/120/49201/21600/01
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-

LEGISLACIÓ APLICABLE
·

Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la rectificació d’errors materials, aritmètics o de fet regulat a l’article
109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques en l’acord plenari d’Omissió de la Funció interventora i
Reconeixement Extrajudicial de crèdits, Factures d’Espublico Servicios para la
Administración SA, corresponents als conceptes Plan Oro dels mesos d’octubre,
novembre i desembre de 2020 i Servicio de Mejora Continua corresponent al 2020,
expedient Gestiona 6106/2021.

202015488
202016828
202018313
202017849

DATA
REGISTRE
FACTURA
27/10/2020
25/11/2020
22/12/2020
14/12/2020

CONCEPTE

IMPORT

PLAN ORO 9/10/20 A 8/11/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20 (*)
SERVICIO MEJORA CONTINUA (anual
2020)

862,72 €
862,72 €
862,72 €
5.445,00 €

(*) Tot i que a la descripció indica període del 9/11/20 fins 8/12/20, el període Factura
indicat en la Factura és de 9/12/20 fins 8/1/21 de conformitat a l'establert en l'article 60.2
del Reial decret 500/1990, procedint la seva aplicació al Pressupost vigent per a l'any
2021.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2021:
Factures presentades per ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA
(A50878842) pels següents conceptes:
NÚMERO
FACTURA

DATA
REGISTRE
FACTURA
202015488 27/10/2020
202016828 25/11/2020
202018313 22/12/2020

CONCEPTE

IMPORT

PLAN ORO 9/10/20 A 8/11/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20 (*)

862,72 €
862,72 €
862,72 €
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NÚMERO
FACTURA

ACTA DE PLE

“PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits i acordar la continuïtat
del procediment suspès pel tràmit d’omissió de la funció interventora de les Factures
presentades per ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA
(A50878842) pels següents conceptes:

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

La rectificació és la següent:

202017849 14/12/2020

SERVICIO MEJORA CONTINUA (anual 5.445,00 €
2020)

(*) Tot i que a la descripció indica període del 9/11/20 fins 8/12/20, el període Factura
indicat en la Factura és de 9/12/20 fins 8/1/21
-

2021/120/49201/21600/01

8.033,19 €

Caldrà per al present exercici, si s’escau, donar crèdit suficient per acomplir els
compromisos derivats de les prestacions objecte del Reconeixement extrajudicial de
crèdits, per mitjà de la corresponent modificació de crèdit, així com determinar les
quanties de les prestacions del present exercici per aquest concepte i ajustar-les als
crèdits pressupostats.”

202015488
202016828
202018313
202017849

DATA
REGISTRE
FACTURA
27/10/2020
25/11/2020
22/12/2020
14/12/2020

CONCEPTE

IMPORT

PLAN ORO 9/10/20 A 8/11/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20 (*)
SERVICIO MEJORA CONTINUA
(anual 2020)

862,73 €
862,73 €
862,73 €
5.445,00 €

(*) Tot i que a la descripció indica període del 9/11/20 fins 8/12/20, el període Factura
indicat en la Factura és de 9/12/20 fins 8/1/21 de conformitat a l'establert en l'article 60.2
del Reial decret 500/1990, procedint la seva aplicació al Pressupost vigent per a l'any
2021.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2021:
Factures presentades per ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA
(A50878842) pels següents conceptes:
NÚMERO
FACTURA

DATA
REGISTRE
FACTURA
202015488 27/10/2020
202016828 25/11/2020
202018313 22/12/2020

CONCEPTE

IMPORT

PLAN ORO 9/10/20 A 8/11/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20
PLAN ORO 9/11/20 A 8/12/20 (*)

862,73 €
862,73 €
862,73 €
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NÚMERO
FACTURA

ACTA DE PLE

“PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits i acordar la continuïtat
del procediment suspès pel tràmit d’omissió de la funció interventora de les Factures
presentades per ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA
(A50878842) pels següents conceptes:

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

Que queda rectificat per l’acord següent:

202017849 14/12/2020

SERVICIO MEJORA
(anual 2020)

CONTINUA 5.445,00 €

(*) Tot i que a la descripció indica període del 9/11/20 fins 8/12/20, el període Factura
indicat en la Factura és de 9/12/20 fins 8/1/21
-

2021/120/49201/21600/01

8.033,19 €

Caldrà per al present exercici, si s’escau, donar crèdit suficient per acomplir els
compromisos derivats de les prestacions objecte del Reconeixement extrajudicial de
crèdits, per mitjà de la corresponent modificació de crèdit, així com determinar les
quanties de les prestacions del present exercici per aquest concepte i ajustar-les als
crèdits pressupostats.”

El punt s’aprova per unanimitat del membres presents.

3. Apreciació de la urgència del punt número 4 de l'ordre del dia.
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 dels membres present la inclusió dels següents
assumptes sobrevinguts en l’ordre del dia.
Votació de la urgència del punt número 4 de l'ordre del dia.

4. Afer sobrevingut. Intervenció. Expedient 5587/2021. Aprovar el Compte
General de l’exercici 2020
Identificació de l’expedient

Aprovar el Compte General de l’exercici 2020

Expedient número

5587/2021 – Serveis econòmics / Intervenció

Tràmit

Aprovació al Ple

Fets

ACTA DE PLE

Debat i votació del punt nº 2 de l'Ordre del dia.
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En aquest punt es produeix debat.

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

SEGON. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

El Compte General de l’exercici de 2020, ha estat elaborat d’acord amb el conjunt
normatiu següent:
- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals
- Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
- Real decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei
d’hisendes locals.
- Ordre HAP/1782/2013, de 3 d’octubre pel qual s’aprova el model simplificat de
comptabilitat local / Ordre HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova el model
normal de comptabilitat local

- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

D’acord amb aquesta normativa, el Compte General de l’Ajuntament està integrada pel
Compte de la pròpia entitat i els comptes de les EPEs NOSTRESERVEIS i
NOSTRAIGUA. La formen següents documents comptables:

ACTA DE PLE

- Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura
pressupostària de les entitats locals.

- Estat de canvis del patrimoni net

- Memòria
Documentació complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per
nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
- Cal tenir en compte l’informe favorable de l’interventor relatiu al compte general de la
corporació (i dels seus organismes autònoms i societats mercantils de capital íntegre
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- Estat de fluxos d’efectiu

municipal) corresponent a l’exercici de 2020, les principals conclusions del qual són les
següents:
1. L’Ajuntament presenta un situació d’equilibri, en què els actius no corrents estan
totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un Resultat econòmic
patrimonial net d’estalvi en 826.365,48 €.
2. L’Ajuntament presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 6.261.609,74€ La gestió de la tresoreria presenta un
superàvit anual de 1.904.811,39 €.

Convé considerar allò que disposen l’article 212 i següents del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
En aplicació a l’article 101.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, la documentació es va
sotmetre a estudi i dictamen per part de la Comissió Especial de Comptes.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 4 d’agost
de de de 2021.
Mitjançant edicte en el BOPT CVE 2021-07364 de data 16 d’agost de 2021, i en el tauler
d’anuncis de la corporació, el compte general s’ha exposat públicament durant un termini
de quinze dies, a fi que durant aquest temps es poguessin presentar per escrit les
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que serien resoltes per la
mateixa Comissió Especial de Comptes. Transcorregut aquest termini, no s'han
presentat reclamacions, esmenes o observacions al Compte General del 2020
El Ple de l'Ajuntament, amb 8 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC),
Yolanda Pérez Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach
Font (PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC),
Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+) i 8 abstencions de:
Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Quique
Moreno Herrero (Junts), Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab
(ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), Ferran Pellicer Roca (AMMVX+) i Armando Franco Martí (C’s) acorda:
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5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les
bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març; regles 44 i següents de l’ICAL, normal de comptabilitat.

ACTA DE PLE

4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu
de l’ens local a nivell consolidat, aquest presenta capacitat de finançament de
4.367.557,02 euros, compliment de la regla de la despesa per un marge de 2.309.776,72
euros, un rati de deute viu de 53,70 %.

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
3.551.511,71 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 66 % i
d’ingressos del 81 %. El Període mig de pagament anual pel període 2020 ha estat de
12,74 dies.

Primer. Els comptes anuals de l’Ajuntament corresponents a l’exercici 2020, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 66.973.682,22 €, un passiu de
66.973.682,22 € i un resultat econòmic patrimonial de l’exercici de 826.365,48 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de corrent 3.590.028,48 €, unes obligacions pendents de pagament de l’exercici corrent
de 1.114.698,17 €, i un resultat pressupostari ajustat de 3.551.511,71 €.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici,
es parteix d’un patrimoni net de 46.014.670,65 € i al final de l’exercici hi ha un patrimoni
net de 47.860.169,14 €.

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, el compte de resultat econòmic patrimonial i l’estat de liquidació del pressupost.

- Actes d’arqueig de les existències a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascuna
de les entitats dependents.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per
nom o raó social de l’entitat bancària.

ACTA DE PLE

Segon. La documentació complementària següent:

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut
en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 6.681.912,30 €, s’arriba
a unes existències finals de 8.586.723,69 €.

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.

En aquest punt no es produeix debat.
El punt s’aprova amb els vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez
Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel
Redondo Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM),
Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+) i 8 abstencions de: Francisco Chamizo Quesada
(Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Irene
Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana
Ferrandiz (ERC-MÉS), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i Armando Franco Martí (C’s)
El contingut de la intervenció del regidor i la votació del punt es pot consultar al següent
enllaç:
Intervenció i votació sobre el punt nº 4 de l'ordre del dia.
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- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
5. Donar compte dels Decrets del número 1849 AL 2494 de l’any 2021.
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última
sessió ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets
d’Alcaldia resten transcrit íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.
En aquest punt es produeix debat.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:

Número d’expedient: 7963/2021
Tràmit: Donar compte al Ple
En virtut de l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
s’han remès al Ministeri d’Hisenda i Administració Pública, les dades d'execució del
pressupost corresponent al final del segon trimestre, resultant el següent Informe
d'Avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que
suposen que a la previsió d’execució del Pressupost d'aquesta Corporació:
a)

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària.

L’objectiu d’estabilitat pressupostària va quedar en suspès durant els exercicis 2020 i
2021, per acord de Ministres de data 6 d’octubre de 2020 i apreciat per majoria absoluta
pel Ple del Congrés de data 20 d’octubre de 2020.
S’adjunta Informe d’intervenció sobre execució trimestral del pressupost.
INFORME
D’INTERVENCIÓ SOBRE
PRESSUPOST (2n Trimestre 2021)

L’EXECUCIÓ

TRIMESTRAL

DEL

De conformitat amb l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
emeto el següent informe,
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Identificació de l’expedient: Informe sobre l'execució trimestral del Pressupost
corresponent al segon trimestre de 2021.

ACTA DE PLE

6. Hisenda. Expedient 7963/2021. Informació Economicofinancera. Donar compte
de l'Informe de la Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost
corresponent al segon trimestre de 2021.

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

Debat sobre el punt nº 5 de l'ordre del dia.

PRIMER. La Corporació Local ha de comunicar al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, (d'ara endavant, MINHAP) abans de l'últim dia del mes
següent a la finalització de cada trimestre de l'any la següent informació:
1. De cadascuna de les entitats, compreses en l'article 2.1 de l'àmbit subjectiu
d'aplicació de l'Ordre, que integren la Corporació Local, d'acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC):
a) Per a l’Ajuntament,

·

Situació del romanent de Tresoreria.

·

Calendari i pressupost de Tresoreria.

·

Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en
pròxim trimestre.
Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.

·

Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació
requerida per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).

·

Informació
que
permeti
relacionar
el
saldo
resultant
d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament,
d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC).

·

Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu
estabilitat financera (deute públic).

·

Efectes COVID19 en Despeses i Ingressos

Del conjunt de la informació facilitada al Ministeri d’Hisenda la més significativa
és la que es detalla tot seguit.
DADES
EXECUCIÓ
TRIMESTRAL COMUNICACIÓ 2n TRIMESTRE 2021 (Acumulat 2021)
MINITERI
Recapta
ció
Recaptació líquida
líquida
Exercici corrent
Exercici
s tancats
1.686.78
15.425.863,76 € 3.655.666,74 €
1,87 €
992.139,
15.307.158,55 € 3.539.961,51 €
16 €
620.450,
12.066.872,92 € 529.239,08 €
84 €
Drets
reconeguts
nets
TOTALS
INGRESSOS
Ingressos corrents
Impostos directes
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·

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

Actualització del pressupost en execució per a l'exercici en curs i detall
d'execució al final del trimestre vençut.

ACTA DE PLE

·

1.027,60
€
115.164,
54 €
255.496,
18 €

Impostos indirectes

121.559,54 €

100.092,07 €

Taxes
i
altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos
patrimonials

457.730,07 €

249.634,34 €

2.426.214,50 €

2.426.214,50 €

234.781,52 €

234.781,52 €

0,00 €

Ingressos de capital

118.705,21 €

115.705,23 €

694.642,
71 €

Alienació
d'Inversions Reals
Transferències
de
capital
Variació
d'actius
financers
Variació de passius
financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

114.705,21 €

114.705,21 €

4.000,00 €

1.000,02 €

690.613,
66 €
4.029,05
€

0,00 €

0,00 €

8.399.844,80 €

Despeses corrents

7.015.973,96 €

Despes de personal
Despeses en bens
corrents i de serveis
Interessos
Transferències
corrents
Fons de contingència

2.913.403,31 €

Despeses de capital

1.383.870,84 €

1.328.422,03 €

Inversions

371.672,86 €

371.672,86 €

Transferències
de
capital
Variacions d'actius
financers
Variacions
de
passius financers

15.133,98 €

15.133,98 €

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

993.064,00 €

937.615,19 €

0,00 €

SALDO
PERÍODE

7.026.018,96 €

-4.288.157,84 €

596.810,
21 €

DEL

2.336.196,33 €
29.155,25 €
1.737.219,07 €

126.979,
45 €
96.393,4
9€
30.585,9
6€

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

TOTALS
DESPESES

Codi Validació: 9J3Y2EDE299TT2ZYE36QLQ52A | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 33

Pagame
nts
Pagaments líquids
líquids
Exercici corrent
Exercici
s tancats
1.089.97
7.943.824,58 €
1,66 €
962.992,
6.615.402,55 €
21 €
2.913.213,31 €
0,00 €
538.531,
1.993.998,75 €
04 €
26.691,63 €
0,00 €
424.461,
1.681.498,86 €
17 €

ACTA DE PLE

Obligacions
reconegudes
netes

0,00 €

10.538.152,99 €

Passius contingents (No inclòs
2.860.966,74 €
al pressupost)
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Import del deute viu
al final del període

ACTA DE PLE

Tresoreria al final
del
trimestre
10.060.841,92 €
(*Nota1)
Total pendent de
22.538.273,99 €
cobrament
Pendent
de
cobrament exercici
11.770.197,02 €
corrent
Pendent
de
cobrament exercicis
10.618.833,21 €
tancats
D'altres operacions
149.243,76 €
no pressupostàries
Total pendent de
3.582.351,72 €
pagament
Pendent
de
pagament
exercici
456.020,22 €
corrent
Pendent
de
pagament exercicis
40.792,85 €
tancats
D'operacions
no
3.085.538,65 €
pressupostàries
Partides pendents
-5.392.983,69 €
d’aplicació
Cobraments
5.431.757,54 €
pendents d'aplicació
Pagaments pendents
38.773,85 €
d'aplicació
Romanent
de
23.623.780,50 €
tresoreria total
Dubtós cobrament
7.815.517,75 €
Excés finançament
2.692.259,75 €
afectat
Romanent de tresoreria per a
13.116.003,00 €
despeses generals
Obligacions
pendents d’aplicar al
81.229,19 €
pressupost
Creditors
per
devolucions
974,00 €
d’ingressos
Romanent
de
tresoreria per a DG
13.033.799,81 €
Ajustat

CALCUL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (*
Nota 2)
Ingressos
no
17.840.366,92
financers
Despesa
no
14.481.902,18
financera
Ajustos SEC
-640.303,68 €
CAPACITAT/NECE
SSITAT
2.718.161,06 €
FINANÇAMENT

Despesa total sense
mesures Covid en el
grup de programes

1

36.851,24 €

0,00 €

1

46.978,33 €

4

7.112,19 €

1

48.449,33 €

29.220,33 €

2

1.799,87 €

69.008,18 €

2

4.188,79 €

194.532,62 €

1

17.067,13 €

990.340,59 €

1.090.647,56 €
157.791,18 €

162.446,88 € 2.531.540,46 €

EFECTES COVID-19
EN INGRESSOS
Minoració
Drets
de Drets per Total Drets Liquidats
Liquidats reducció
Estimats
d'activitat
302Recollida
43.49
36.7
escombraries
7,25
78,65
6.718,60
335- Taxa Ocupació
2.90
2
2.673,30
Via Pública terrasses 6,39
33,09
Concepte
Pressupostari
d'Ingressos

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

162. Recollida, gestió
i
tractament
de
residus
Altres despeses Àrea
desesa 1- Serveis
Bàsics
231.
Assistència
social primària
241. Foment del
treball
4. Actuacions de
caràcter econòmic
9. Actuacions de
caràcter general
9. Actuacions de
caràcter general
TOTAL
EFECTES
COVID-19
EN
DESPESES

Capítol
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Àrea de despesa

Total
despesa
associada
amb
mesures
Covid

ACTA DE PLE

EFECTES COVID-19
EN DESPESES

339- Altres Taxes per
13.67
1.7
ocupació
domini
1,44
45,90
11.925,54
públic
TOTAL
EFECTES
60.075,08
COVID-19
EN
38.757,64 € 21.317,44 €
€
INGRESSOS
*Nota 1à Els cobraments pendents d’aplicació són resultat de la gestió de la recaptació
cedida a Base, mitjançant la qual, Base ens liquida mensualment la bestreta de les
previsions de cobrament de tributs gestionats i es realitza la liquidació definitiva a final
d’exercici. Aquesta forma de gestió permet aconseguir ingressos lineals durant l’exercici.
Afecta a la magnitud pendents de cobrament de l’exercici i els cobraments pendents
d’aplicació.

L’Estabilitat pressupostària calculada en el pressupost i una vegada aplicades les
Modificacions pressupostàries comptabilitzades fins a final del segon trimestre dona
una necessitat de finançament d’11.853.484,52 €, d’acord amb l’informe de la
intervenció municipal sobre les Regles Fiscals de la Modificació de crèdit 2/2021
(Expedient 4570/2021).
Aquesta diferència en el Resultat del càlcul de l’estabilitat s’explica pel tractament de les
dades d’ambdós càlculs. En el Retiment del Ministeri s’extrapola l’execució del
pressupost a final de l’exercici, mentre que en la modificació de crèdit es tenen en
compte les previsions definitives i crèdits definitius del pressupost, incloses les
modificacions pressupostàries.
b) L’EPE Nostreserveis està inclosa en l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’ordre al
finançar-se majoritàriament amb recursos de l’Ajuntament, si bé està exempta de
comunicació per trobar-se pendent de sectoritzar per part del MINHAP.
SEGON. Legislació aplicable:
·

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
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*Nota 2à Els càlculs de l’Estabilitat pressupostària de retiment al Ministeri s’han realitzat
en base a les dades informades com a estimació de drets reconeguts i obligacions
reconegudes a final d’exercici i d’acord al ritme actual d’execució del pressupost i dona
una capacitat de finançament de 2.718.161,06 €.

ACTA DE PLE

El pendent de cobrament d’exercicis tancats el formen tots aquells drets de l’Ajuntament
d’exercicis anteriors, que no s’han pogut recaptar i que, per termini o per haver-se fet
accions pel seu cobrament no han prescrit. Sobre aquests s’han classificat i provisionat
per insolvències de crèdit els dubtosos de cobrament d’acord amb els criteris
recomanats per Sindicatura de Comptes.

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

El pendent de pagament d’operacions no pressupostàries el formen principalment les
fiances constituïdes.

·

Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

TERCER. S'ha Complert l'obligació de remissió telemàtica de la informació requerida,
dins dels terminis establerts.
QUART. De les dades d'execució del pressupost al final del segon trimestre de 2021,
resulta el següent Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que contempla la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
i que suposen que a la previsió en l’execució del Pressupost d'aquesta Corporació:
a)

Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària.

El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Debat sobre el punt nº 6 de l'ordre del dia.

7. Tresoreria. Expedient 7949/2021. Donar compte, de l'informe trimestral sobre
el compliment dels terminis previstos en la llei de morositat i sobre el periode
mig de pagament a proveïdors, corresponent al segon trimestre de l'exercici
2021.
Expedient número: 7949/2021
Identificació expedient: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos
en la Llei de Morositat i sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent
al segon trimestre de l’exercici 2021.
Tràmit: Dació de comptes.
De conformitat amb el disposat en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials; 10 i 12 de la Llei 25/2013, de 27
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic; i l'article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció
de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en relació amb l'article 4.1
b) de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre , per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, així

ACTA DE PLE

En aquest punt es produeix debat.
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CINQUÈ. D'aquest Informe d'avaluació n’ha de tenir coneixement el Ple d'aquesta
Corporació.

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

L’objectiu d’estabilitat pressupostària va quedar en suspès durant els exercicis 2020 i
2021, per acord de Ministres de data 6 d’octubre de 2020 i apreciat per majoria absoluta
pel Ple del Congrés de data 20 d’octubre de 2020.

com l’article 5.1.c) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, la
Tresoreria municipal he emès informe, informe que hi consta en l’expedient i que tot
seguit es mostra a tenor literal;

1.- NORMATIVA D’APLICACIÓ.
Primer.- L'article quart de la citada Llei 15/2010, assenyala que "els Tresorers o, si no,
Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el
compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de
cada entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les
obligacions pendents en les que s'estigui incomplint el termini".
Afegeix aquest precepte que "sens perjudici de la seva possible presentació i debat en
el Ple de la Corporació local, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, als òrgans
competents del Ministeri d'Economia i Hisenda (actualment, d'Hisenda -MINHA) i, en el
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d'acord amb els
seus respectius estatuts d'autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats
locals"; i que "la informació així obtinguda podrà ser utilitzada per les administracions
receptores per a l'elaboració d'un informe periòdic i de caràcter públic sobre el
compliment dels terminis per al pagament per part de les Administracions Públiques".
Aquesta obligació es concreta en l'article 4 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
indicant que en les corporacions locals els subjectes obligats a remetre la informació al
Ministeri són els interventors.
Segon.- La Llei 25/2013, en el seu article 10, relatiu a les actuacions de l'òrgan
competent en matèria de comptabilitat, disposa que "els òrgans o unitats administratives
que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en les Administracions Públiques:

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

INFORME DE TRESORERIA

Codi Validació: 9J3Y2EDE299TT2ZYE36QLQ52A | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 33

Fets
Sara López Martín, tresorera de l’Ajuntament de Mont Roig del Camp, de conformitat
amb el disposat en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials; 10 i 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic; i l'article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa
la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en relació amb l'article 4.1 b) de l'Ordre HAP
/ 2105/2012, d'1 d'octubre , per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, així com l’article
5.1.c) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

ACTA DE PLE

“
Identificació de l’expedient: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis
previstos en la Llei de Morositat i sobre el període mig de pagament a proveïdors,
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021.
Expedient: Serveis Econòmics/ Tresoreria/ slm/ Exp: 7949/2021
Tràmit: Ordinari

Cinquè.- La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial al sector públic, diu que "totes les
administracions públiques i les seves entitats i organismes vinculats o dependents han
de publicar en el seu portal web el seu període mitjà de pagament a proveïdors i han
d’incloure en el seu pla de tresoreria immediatament posterior a aquesta publicació les
mesures de reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors per complir amb
el termini màxim de pagament que preveu la normativa sobre morositat ".
Aquest precepte ha estat desenvolupat també pel citat article 6.2 del Reial Decret
635/2014, en el qual es concreta que "la informació es publicarà en els seus portals web
seguint criteris homogenis que permetin garantir l'accessibilitat i transparència de la
mateixa, per al qual el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (en l'actualitat
Minha) facilitarà a les (...) corporacions locals models tipus de publicació "; afegint la
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Quart.- El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, modificat pel Reial Decret 1040/2017,
de 22 de desembre, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà
de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ha
establert la metodologia econòmica per al càlcul i la publicitat del període mitjà de
pagament a proveïdors de les administracions públiques; i, en el seu article 6.2, recull
l'obligació de l'Ajuntament de remetre al Ministeri d’Hisenda i publicar periòdicament la
següent informació, relativa al trimestre anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.
c) La ràtio trimestral d'operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie
històrica.
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Tercer.- L'informe trimestral de morositat ha d'ajustar-se als models normalitzats
continguts en la "Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals" del Ministeri
d’Hisenda, que cal remetre a través la "Oficina Virtual per a la coordinació financera amb
les entitats locals" de l'esmentat Ministeri.
Seguint l'esmentada Guia, aquest informe trimestral ha de preveure la següent
informació:
a) Pagaments realitzats en el trimestre
b) Interessos de demora pagats en el trimestre.
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament a la fi del trimestre.
d) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors.

ACTA DE PLE

1. Han d’efectuar requeriments periòdics d’actuació respecte a les factures pendents de
reconeixement d’obligació, que s’han d’adreçar als òrgans competents.
2. Han d’elaborar un informe trimestral amb la relació de les factures respecte a les quals
hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s’hagi efectuat el
reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe s’ha de remetre
dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control
intern.”
A més, el seu article 12, relatiu a les facultats i obligacions dels òrgans de control intern,
estableix que els òrgans de control en l'àmbit local "tindran accés a la documentació
justificativa, a la informació que consti en el registre comptable de factures, i a la
comptabilitat en qualsevol moment "; i que "anualment, l'òrgan de control intern ha
d'elaborar un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria de
morositat", i que "aquest informe serà elevat a Ple".

2.- DIFERÈNCIES ENTRE ELS INFORMES DE MOROSITAT I
ELS INFORMES DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT (PMP).
Les dades a introduir en cadascuna de les aplicacions del Ministerio de Hacienda no
són les mateixes i la forma de calcular el PMP, tant d'operacions pagades com a
pendents de pagament, tampoc.
El període mitjà de pagament que recull el Real Decret 635/2014, ha estat modificat pel
R.D. 1040/2017, de 22 de desembre, per aclarir la diferència entre el concepte del
període mitjà de pagament a proveïdors a què es refereix la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, i el termini màxim de pagament a proveïdors que s'estableix a la normativa en
matèria de morositat que regula la Llei 3/2004, de 29 de desembre. Així, el primer "és
l'interval temporal en el qual cada administració deutora ha de fer front als deutes amb
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Setè.- Per últim, destacar que l’article 5.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional, determina que la funció de tresoreria compren, entre d’altres, (...):
c) l'elaboració dels informes que determini la normativa sobre morositat relativa al
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada
entitat local;
e) l'elaboració i acreditació del període mitjà de pagament a proveïdors de l'entitat local,
altres dades estadístiques i indicadors de gestió que, en compliment de la legislació
sobre transparència i dels objectius d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera,
despesa pública i morositat, hagin de ser subministrats a altres administracions o
publicats a la web o altres mitjans de comunicació de l'entitat, sempre que facin
referència a funcions pròpies de la tresoreria, previst al Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol. Aquesta metodologia de càlcul s’ha modificat amb el Reial Decret 1040/2017, de
22 de desembre.
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Sisè.- Finalment, l'article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012 indica que "les administracions
públiques han de publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors i disposar d'un
pla de tresoreria que inclourà, al menys, informació relativa a la previsió de pagament a
proveïdors de manera que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la
normativa sobre morositat"; i "vetllaran per l'adequació del seu ritme d'assumpció de
compromisos de despesa a l'execució del pla de tresoreria".
Afegeix aquest precepte que "quan el període mitjà de pagament d'una administració
pública, d'acord amb les dades publicades, superi el termini màxim que preveu la
normativa sobre morositat, l'Administració ha d'incloure, en l'actualització del seu pla de
tresoreria immediatament posterior a l'esmentada publicació, com a part d'aquest pla el
següent:
a) L'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors per poder
reduir el seu període mitjà de pagament fins el termini màxim que fixa la normativa sobre
morositat.
b) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses,
increment d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li
permeti generar la tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de
pagament a proveïdors fins el termini màxim que fixa la normativa sobre morositat".
Precisa la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica 2/2012 que "Les
referències en aquesta llei al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat per al
pagament a proveïdors s'entendran fetes al termini que en cada moment estableixi
l'esmentada normativa vigent i que, en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei, és
de trenta dies".

ACTA DE PLE

seva Disposició Transitòria Única que "la primera publicació trimestral serà al mes
d'octubre de 2014 referida al trimestre anterior".
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3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT DE LA CORPORACIÓ.
L'informe trimestral de morositat del 2n trimestre del 2021 de l'Ajuntament s'ha elaborat
segons els models normalitzats continguts en la "Guia" del Ministerio de Hacienda,
obtinguts del programa de comptabilitat utilitzat per l'Ajuntament, i que cal remetre a

ACTA DE PLE

els seus proveïdors, computat com a termini mitjà, l'incompliment dóna lloc a l’adopció
de les mesures previstes en l'esmentada llei orgànica per a l'assegurament de part del
pagament, i que no modifica les circumstàncies de cap obligació individual. Per contra,
el segon constitueix un interval de temps subjecte a precises regles de càlcul establertes
en la Llei 3/2004, per al pagament de les operacions comercials, l'incompliment provoca
la meritació automàtic d'interessos del deute impagat des del transcurs del termini de
pagament aplicable".
A partir de l'1 d'abril de 2018 (segons la DT Única del RD 1040/2017, la primera
publicació mensual del període mitjà de pagament a proveïdors realitzada de conformitat
amb la metodologia prevista en la modificació de l'article 5 de Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol, tindrà lloc al mes de juny de 2018 referida a les dades del mes d'abril de
2018, i la primera publicació trimestral serà al mes de setembre de 2018 referida al
segon trimestre del 2018), el nombre de dies a computar en el PMP ja no començaran
des dels trenta dies del registre de la factura, sinó que es "s'entén per nombre de dies
de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:
a) La data d'aprovació de les certificacions d'obra fins a la data de pagament material
per part de l'Administració.
b) La data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats
o serveis prestats, fins a la data de pagament material per part de l'Administració.
c) La data d'entrada de la factura al registre administratiu, segons consti en el registre
comptable de factures o sistema equivalent, fins a la data de pagament material per part
de l'Administració, en els supòsits en què o bé no sigui aplicable un procediment
d'acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats o bé la factura es rebi amb
posterioritat a l'aprovació de la conformitat.
En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre comptable, es prendrà
la data de recepció de la factura en el corresponent registre administratiu."
En els Informes de Morositat s'inclouen totes les factures pagades en el trimestre,
independentment de la data en què es va expedir la factura. En el càlcul del PMP només
s'inclouen les factures expedides a partir de l'1 de gener del 2014.
L'àmbit objectiu dels Informes de Morositat són les operacions comercials, de manera
que queden fora de l'àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una relació
comercial, com ara les que són conseqüència de la relació estatutària i de personal o
les que són conseqüència de la potestat expropiatòria. El destinatari ha de ser una
empresa, quedant, per tant, excloses les que es produeixen entre diferents entitats de
sector públic. S'hi han d'incloure les factures litigioses i, si s'escau, les despeses
sotmesos a convalidació.
Per contra, per a la selecció de les operacions integrants de calcular el període mitjà de
pagament a proveïdors es tenen en compte les factures expedides des de l’1 de gener
de 2014 que constin en el registre comptable de factures o sistema equivalent i les
certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la mateixa data; quedant excloses
les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional i les obligacions
pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors. Així
mateix, queden excloses les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció
com a conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o
administratius.

Dins del període legal Fora del període legal
pagament
pagament
Nombre de
pagaments Import total

Nombre de Import
pagaments total

Despeses en béns
corrents i serveis
64

758

1.175.391,37 76

56.352,36

20- Arrendaments
cànons

58

16

9.717,44

9

8.973,94

21Reparació,
manteniment
i
conservació
59

35

31.838,23

15

14.345,15

22Material,
subministraments
i
altres
65

707

1.133.835,70 52

33.033,27

23- Indemnitzacions
per raó del servei
0,00

0,00

0,00

0

0,00

24Despesa
publicacions

0,00

0,00

0

0,00

i

de
0,00
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Període
PAGAMENTS
mig
REALITZATS EN EL pagament
TRIMESTRE
(PMP)
(dies)
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Les dades sobre els pagaments realitzats en el trimestre són:

ACTA DE PLE

través la "Oficina Virtual per la coordinació financera amb les entitats locals "de
l'esmentat Ministeri.
D'aquesta manera, existeixen obligacions pendents de pagament per part de la
Corporació que superen els terminis fixats en l'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de Sector Públic. Aquest precepte determina
que: “L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a
la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense
perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 210, i si es demora, ha d'abonar al
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Perquè hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini
per a la meritació d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de
presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que
estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, en temps i forma, en el termini
de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de
servei.
Sense perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 210 i en l'apartat 1 de l'article
243, l'Administració ha d'aprovar les certificacions d'obra o dels documents que acreditin
la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins
dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació de servei.
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura
davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa
vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins que hagin
transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense
que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent
abonament.”

26- Treballs realitzats
per Institucions s.f. de
lucre
0,00

0,00

0,00

0

0,00

Inversions reals

24

115.252,38

1

28.649,75

Altres
pagaments
realitzats
per
operacions comercials 31

5

4.875,70

0

0,00

Pagaments realitzats
pendents d’aplicar a
Pressupost
0,00

0,00

0,00

0

0,00

TOTAL

787

1.295.519,45
€
77

56

64

82.002,11
€

Dins del
pagament

període

legal Fora del període legal
pagament

Núm.
d’operacions Import total

Núm.
Import
d’operacions total

Despeses en béns
corrents i serveis
38

685

944.107,42

6

11.198,82

20- Arrendaments i
cànons
37

17

20.115,95

0,00

0,00

21Reparació,
manteniment
i
conservació
57

35

20.669,66

0,00

0,00

22Material,
subministraments i
altres
37

633

903.321,81

6

11.198,82

23Indemnitzacions
per raó del servei

0,00

0

0,00

0

0,00

24- Despesa
publicacions

0,00

0

0,00

0

0,00

26Treballs
realitzats
per
Institucions s.f. de
lucre
0,00

0

0,00

0

0,00

Inversions reals

10

122.619,78

2

31.128,01

1

6.841,10

1

448,87

de

196

Altres pagaments
266
realitzats
per
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Període
mitjà del
pendent
de
pagament
(PMPP)
(dies)

ACTA DE PLE

FACTURES
O
DOCUMENTS
JUSTIFICATIUS
PENDENTS
DE
PAGAMENT
AL
FINAL
DEL
TRIMESTRE
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Les dades sobre els pagaments pendents de realitzar al final del trimestre són:

operacions
comercials
Operacions
pendents d’aplicar
a Pressupost
71

34

92.531,13

TOTAL

730

1.166.099,43
€
9

62

0

0,00
42.775,70
€

Les dades sobre els interessos de demora en el trimestre són:
Dins del període legal
pagament

Despeses en béns corrents i serveis

0,00

0,00

Inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €

Pagaments
realitzats
d’aplicar a Pressupost

per

ACTA DE PLE

Altres pagaments realitzats
operacions comercials

pendents

TOTAL

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

Núm.
Import
d’operacions total

Segons les dades facilitades per les Entitats Públiques Empresarials, Nostraigua, resulta
el següent;
Període
mig
PAGAMENTS REALITZATS
pagament
EN EL TRIMESTRE
(PMP)
(dies)
Aprovisionaments i
despeses de gestió

Dins del període legal Fora del període legal
pagament
pagament
Nombre de
Nombre de Import
pagaments Import total pagaments total

altres
46,33

479

409.974,08 3

7.615,30

Adquisicions
d’immobilitzat
material i intangible
27,12

7

60.524,45

0,00

TOTAL

486

470.498,53
€
3

43,90

0

7.615,30
€
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4.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT DE LES ENTITATS PÚBLICS
EMPRESARIALS.

Núm. De Import
pagaments total

Aprovisionaments i altres despeses de
gestió
0,00

0,00

Adquisicions d’immobilitzat material i
intangible
0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

Nombre de
Nombre de Import
pagaments Import total pagaments total

altres
9,10

324

333.958,65 7

1.172,96

Adquisicions
d’immobilitzat
material i intangible
37,00

1

4.560,00

0,00

TOTAL

325

338.518,65
€
7

9,47

0

1.172,96
€

Segons les dades facilitades per les Entitats Públiques Empresarials, Serveis i Obres
Nostreserveis, resulta el següent;
Període
mig
PAGAMENTS REALITZATS
pagament
EN EL TRIMESTRE
(PMP)
(dies)
Aprovisionaments i
despeses de gestió

Dins del període legal Fora del període legal
pagament
pagament
Nombre de Import
pagaments total

Nombre de Import
pagaments total

altres
188

49.717,24 236

75.569,74

Adquisicions
d’immobilitzat
material i intangible
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

188

49.717,24
€
236

INTERESSOS DE DEMORA

29,27

29,27

ACTA DE PLE

Aprovisionaments i
despeses de gestió

Dins del període legal Fora del període legal
pagament
pagament

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

Període
mig
FACTURES PENDENTS DE
pagament
PAGAR AL TRIMESTRE
(PMP)
(dies)

Núm. De Import
pagaments total

0,00

75.569,74
€
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INTERESSOS DE DEMORA

Aprovisionaments i altres despeses de
gestió
0,00

0,00

Adquisicions d’immobilitzat material i
intangible
0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

Període
mig
FACTURES PENDENTS DE
pagament
PAGAR AL TRIMESTRE
(PMP)
(dies)

Nombre de
Nombre de Import
pagaments Import total pagaments total
69

20.937,92

5

1.956,16

Adquisicions
d’immobilitzat
material i intangible
0,00

0,00

0,00

0

0,00

TOTAL

69

20.937,92€ 5

15,60

1.956,16
€

De les dades facilitades per les Entitats Públiques i sense entrar a valorar l’obtenció de
les mateixes, s’observa que les dades no han estat signades per cap responsable i
que existeixen obligacions pendents de pagament per part tant de l’ Entitat Pública
Empresarial Nostraigua com de l’ Entitat Pública Empresarial Serveis i Obres
Nostreserveis que superen els terminis fixats en l'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de Sector Públic, que li és d’aplicació per virtut de l’article 3
de la mateixa norma, per remissió de l’article 3 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’ estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
L’esmentat article 198,4 de la Llei 9/2017 determina que: “L'Administració tindrà
l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les
certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa
el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix
l'apartat 4 de l'article 210, i si es demora, ha d'abonar al contractista, a partir del
compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització
pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Perquè hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació
d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura
davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa
vigent sobre factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la
data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de servei.
Sense perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 210 i en l'apartat 1 de l'article
243, l'Administració ha d'aprovar les certificacions d'obra o dels documents que acreditin
la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins
dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació de servei.
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15,60

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

altres

ACTA DE PLE

Aprovisionaments i
despeses de gestió

Dins del període legal Fora del període legal
pagament
pagament

12,032237

De l’anàlisi d’aquest càlcul, es pot concloure que el període mig de pagament de
l’Ajuntament, prenent la data inicial la data d’aprovació de la factura, compleix el termini
màxim previst en la normativa sobre morositat, per la qual cosa, no s’han d’incloure
mesures addicionals en el pla de tresoreria per reduir el període mig de pagament.
No obstant, de conformitat amb tot l’exposat, la sotasignant posa de manifest que l’inici
del còmput prenen de referència l’aprovació de les factures contradiu allò establert en
l’article 5 del Reial Decreto 635/2014, de 25 de juliol, per el qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de financiació, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Sara López Martín
Tresorera General de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
Document signat electrònicament al marge “

En aquest punt no es produeix debat.
El contingut de l’explicació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Contingut del punt nº 7 de l'ordre del dia.

8. Secretaria. Expedient 11411/2020. Donar compte de la presa de possessió del
càrrec de jutgessa de pau titular Maria Victoria Vázquez Salas
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PERÍODE MIG DE PAGAMENT

ACTA DE PLE

5. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE LA
CORPORACIÓ .
S’ha pogut comprovar per aquesta tresoreria que el programa de comptabilitat
ABSIS permet, en l’actualitat, prendre la data de la conformitat de la factura com a data
inicial del càlcul del període mig de pagament. No obstant, l’Ajuntament pren de
referència la data de l’aprovació de la factura.
Per tant, tenint en compte que el còmput s’ha iniciat amb la data de l’obligació de la
factura, les dades del període mig de pagament del citat trimestre, segons la
metodologia continguda en el RD 635/2014, són les següents:
RATI DE LES OPERACIONS PAGADES (dies)
8,699831963
IMPORT TOTAL DELS PAGAMENTS REALITZATS
1.386.420,43
RATI D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (dies)
26,74710274
IMPORT TOTAL DE PAGAMENTS PENDENTS
313.974,37

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura
davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa
vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins que hagin
transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense
que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent
abonament.”

Es dóna compte que el dia 7 de juliol de 2021 va prendre possessió del càrrec de
Jutgessa de Pau titular de Mont-roig del Camp la senyora Maria Victoria Vázquez Salas.
En aquest punt no es produeix debat.
El contingut de l’explicació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del punt nº 8 de l'ordre del dia.

9. Secretaria. Expedient 11411/2020. Donar compte de la presa de possessió del
càrrec de jutgessa de pau substituta Ariadna Marti Romero

10. Mocions
11. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS sobre la regulació de
l'estacionament i pernocta d'autocaravanes i furgonetes camper al municipi de
Mont-roig del Camp (Caràcter no resolutiu)
En els darrers anys, i molt especialment arrel de la pandèmia del Coronavirus i els seus
efectes, s’està produint una autèntica expansió de l’ús de les autocaravanes i les
furgonetes camper com a una de les opcions preferides per a viatjar.
Aquesta circumstància, que presenta múltiples avantatges i pot representar fins i tot un
estímul a l’activitat turística, també comporta diferents riscos i inconvenients (tal i com
hem pogut observar aquest estiu al nostre municipi), amb l’acumulació massiva i
descontrolada d’autocaravanes als carrers i zones més properes al litoral i en alguns
casos fins i tot envaint propietats de titularitat privada.
Aquesta pràctica, totalment desregulada, implica riscos mediambientals i de caire higiènic
evidents (brossa, aigües brutes) i priva el municipi de l’ingrés de la taxa turística que sí
que han d’abonar els usuaris d’hotels, apartaments i càmpings.
Cal tenir present que l’acampada lliure està prohibida a tot l’estat espanyol. La
consideració que una autocaravana o furgoneta està realitzant acampada il·legal és quan
es dona, entre d’altres, alguna d’aquestes circumstàncies:
Si sobresurten elements del perímetre del vehicle.
Si es treuen cadires o taules fora del vehicle i es menja fora del mateix.
Dutxar-se fora del vehicle.
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Intervenció del punt nº 9 de l'ordre del dia.

ACTA DE PLE

En aquest punt no es produeix debat.
El contingut de l’explicació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

Es dóna compte que el dia 7 de juliol de 2021 va prendre possessió del càrrec de
Jutgessa de Pau substituta de Mont-roig del Camp la senyora Ariadna Martí Romero.

Obrir les finestres estendre tendals o avancers.
Posar falques i potes estabilitzadores, així com treure un esglaó.
Realitzar abocaments de fluids (aigües netes, grises o negres).
Posar un generador elèctric en marxa.
Fer sorolls molestos (música, ràdio...).
Per contra, no existeix una prohibició general en relació a l’estacionament
d’autocaravanes, si bé a les vies urbanes, el règim de parada i estacionament es regula
per ordenança municipal, tot i que en cap cas poden oposar-se, alterar, desvirtuar o induir
a confusió amb els preceptes del Reglament General de Circulació. En qualsevol cas, el
Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, deixa en mans municipals la regulació
mitjançant ordenança dels usos de les vies urbanes (art. 7b) així com de la parada i
estacionament de vehicles (art. 39.4). El concepte d’aparcament permet la pernoctació, si
bé aquesta pot tenir unes característiques limitades per les pròpies i respectives
ordenances municipals.

1- Instar a l’equip de govern a estudiar l’elaboració d’una ordenança específica o
l’adaptació de les ordenances existents per tal de regular el règim d’estacionament,
parada i pernocta d’autocaravanes i furgonetes camper al nostre municipi, per tal
d’evitar i impedir el descontrol existent en l’actualitat en aquest àmbit.

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

El Ple de l'Ajuntament, amb 15 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC),
Yolanda Pérez Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach
Font (PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC),
Vicente Pérez Mula (IMM), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló
Castellnou (Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Irene Aragonès Gràcia (ERCMÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERCMÉS), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 1 vot
en contra de: Armando Franco Martí (C’s) acorda:

ACTA DE PLE

Preveient que aquest tipus d’ús turístic s’incrementarà encara molt més en els propers
anys, i atès el caràcter eminentment turístic del nostre municipi i l’important pes específic
que hi té el sector del càmping, proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

En aquest punt es produeix debat.
El punt s’aprova amb 15 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez

Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel
Redondo Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM),
Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Quique
Moreno Herrero (Junts), Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERCMÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+),
Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 1 vot en contra de: Armando Franco Martí (C’s)
El contingut del debat i la votació de la moció es pot consultar al següent enllaç:

Debat i votació de la moció punt nº 11 de l'ordre del dia.
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2- Fer efectiva la nova regulació abans de la propera temporada turística 2022.

12. Apreciació de la urgència del punt número 13 de l'ordre del dia.
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
dels membres present la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts en l’ordre del dia.

La votació de la apreciació de la urgència es pot consultar al següent enllaç:
Votació de la urgència del la moció punt nº 13 de l'ordre del dia.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 28 de juliol passat es publicava al BOE 179 i se sotmetia a informació pública, en ple període
de vacances, l'Estudi d'Impacte Ambiental i la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia del
conjunt de parcs eòlics, situats a l'Aragó, denominat "Cluster Begues_PFot-539AC", que inclou
el parc solar fotovoltaic 'Jaime I' i la seva infraestructura d'evacuació associada, a les províncies
de Barcelona, Tarragona, Terol i Saragossa, i quatre parcs eòlics 'El Pelado', 'Honos', 'Lera' i
'San Vicente' i la seva corresponent infraestructura d'evacuació.

En síntesi, el projecte impulsat per una empresa privada, preveu la construcció dels parcs eòlics
i fotovoltaics a l'Aragó, i una línia aèria elèctrica de molt alta tensió "Línea eléctrica 400 KV SET
Valmuel – CS Promotores Begues", d'una longitud aproximada de 274 km i 475 torres, que
travessa un total de vuit comarques catalanes, i que permetria transportar l'energia produïda a
l'Aragó fins a Begues (Baix Llobregat). La mateixa línia també serviria per evacuar cap a
Catalunya l'energia d'altres parcs solars i fotovoltaics del mateix promotor. El projecte es justifica
dient que la capacitat de producció d'energia solar i eòlica és major a l'Aragó que a Catalunya i
que a Catalunya hi ha unes necessitats de consum d'electricitat molt grans.

El model que promou el projecte, és el de la continuïtat de producció d'energia allunyada dels
centres de consum, generant emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport i
sense proposar estudi d'alternatives, com per exemple amb circuits soterrats en eixos de
transport existents, i en cap cas dona resposta als reptes globals que enfronta el planeta contra
el canvi climàtic ni als principis que promou l'Agenda 2030. L'aposta ha de ser per un nou model
energètic i de consum km 0, que sigui capaç de produir allà on s'ha de consumir.
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S’adhereixen a la moció els grups municipals PSC, AMM-VX+ i ERC-MÉS.

ACTA DE PLE

El regidor Vicente Pérez Mula (IMM) abandona la sessió al minut 59 abans de la votació
de la moció.

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

13. Moció que presenta el grup municipal Junts per Mont-roig Miami sobre el
rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió MAT ValmuelBegues i de suport als municipis afectats

El projecte de la MAT trinxa de ponent a llevant un total de vuit comarques catalanes, Terra Alta,
Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Alt Penedès i Baix Llobregat, sense
tenir en compte els valors intrínsecs del territori. Un projecte aprovat en ple període de vacances,
d'esquena a l'ecologisme, que posa en risc la conservació del paisatge, de les activitats
econòmiques tradicionals i dels espais naturals i estratègics del territori català. L'impuls de les
energies renovables no es pot fer d'esquena al territori i encara menys en funció d'interessos
privats de corporacions que defensen alguns projectes merament especuladors, i que tindran
greus efectes sobre la nostra pagesia, el paisatge i el medi natural de les comarques afectades.

Les al·legacions i l'estudi jurídic de la Diputació de Tarragona insisteixen en el fet que l'impacte
ambiental sobre el territori seria de gran abast, tant en termes paisatgístics com agrícoles,
socials, culturals i patrimonials. Les al·legacions exposen que el projecte, en cap cas, justifica el
que es coneix com a "Alternativa 0" (per la qual els beneficis de fer el projecte superen els danys
de no fer-lo), alhora que el projecte de la promotora es revela totalment insuficient, sense rigor
tècnic i prou coneixement del territori.

Cal esmentar que en els municipis i comarques que es veurien afectats hi ha, entre d'altres, àrees
d'interès faunístic i florístic, espais naturals protegits Xarxa Natura 2000, territoris del futur Parc
Natural de les Muntanyes de Prades, Cartes del Paisatge (Priorat i Penedès), sòls d'alt valor
agrari on hi ha producció de Vi (DO Terra Alta, DOQ Priorat, DO Montsant, DO Tarragona, DO
Catalunya, DO Penedès i DO Cava); producció d'oli (DO Terra Alta, DO Siurana), i de fruita seca
(DO Avellana de Reus). A més s'hi inclou la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, la
plana de secà de l'Alt Camp i el Parc del Foix.

Els municipis afectats tan sols a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre són els
següents: l'Albiol, Alcover, l'Aleixar, Alforja, Almoster, l'Arboç, Ascó, Batea, la Bisbal del Penedès,
Bràfim, Corbera d'Ebre, Duesaigües, Falset, la Fatarella, Gandesa, Garcia, Llorenç del Penedès,
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Mont-roig del Camp no està afectat per aquest projecte, però pensem que, com a tercer municipi
del Baix Camp, ens hem de posicionar i sobretot, fer costat als nostres pobles veïns afectats.
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L'oposició al projecte per part del món municipal s'ha anat consolidant durant el darrer mes
després que, a mitjans d'agost, els consells comarcals i els municipis afectats decidissin
participar d'una estratègia conjunta i en la redacció d'un únic paquet d'al·legacions, atesa la
preocupació i perplexitat que va causar la publicació d'aquesta nova línia elèctrica d'alta tensió,
que és una iniciativa que respon als interessos econòmics d'un clúster energètic privat.

ACTA DE PLE

La MAT es presenta com una xarxa d'evacuació elèctrica i tècnicament es tracta d'una xarxa de
transport elèctric, la qual cosa significa incomplir la legalitat vigent, ja que, segons la llei, només
la societat estatal Red Eléctrica de España pot ser propietària de les xarxes de transport d'energia
elèctrica primària i secundària, alhora que és operadora de sistema i gestora d'aquestes xarxes
de transport.

Masllorenç, el Masroig, el Milà, Montferri Nulles, Mora d'Ebre, Pradell de la Teixeta, Puigpelat,
Riudecols, Rodonyà, Sant Jaume dels Domenys, la Selva del Camp, Vallmoll, Valls i Vilabella.
El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz
(PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel Redondo
Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud
Pérez (AMM-VX+), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+), Francisco Chamizo Quesada (Junts),
Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Irene Aragonès Gràcia
(ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS) i 1
abstenció: Armando Franco Martí (C’s) acorda:

PRIMER. Manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de 400KV
MAT Valmuel-Begues
.

CINQUÈ. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a què impulsi un Pacte Nacional per a
la Transició Energètica, que estableixi un acord entre tots els agents afectats i protegeixi les
zones d'alt valor agrícola i forestal, per liderar la transició energètica tal com estableixen els
objectius de l'Agenda 2030 de l'ONU. També la creació d'un mapa territorial que doni protecció
perimetral àmplia a qualsevol espai d'interès natural, històric, arquitectònic, arqueològic, social i
paisatgístic.
SISÈ. Comunicar aquests acords al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i a la
Subdelegació del Govern de l'Estat a Tarragona; a la Presidència i als Departaments d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d'Empresa i Treball, i de Polítiques Digital i Territori de la
Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.

En aquest punt es produeix debat.
El punt s’aprova amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz
(PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel Redondo
Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud
Pérez (AMM-VX+), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+), Francisco Chamizo Quesada (Junts),
Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Irene Aragonès Gràcia
(ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS) i 1
abstenció: Armando Franco Martí (C’s)
El contingut del debat i la votació de la moció es pot consultar al següent enllaç:

Debat i votació de la moció punt nº 13 de l'ordre del dia.
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QUART. Instar al Parlament de Catalunya a què iniciï, a través de les comissions corresponents,
el procés d'elaboració d'una estratègia de país consensuada amb el territori i els diferents agents
afectats.

ACTA DE PLE

TERCER. Recolzar la feina feta per la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix
Camp per a coordinar les diverses accions de resposta.

Número: 2021-0019 Data: 19/10/2021

SEGON. Expressar el nostre suport a les comarques i municipis afectats per aquest projecte de
la MAT, en especial als municipis veïns del Baix Camp, com són L’Albiol, L’Aleixar, Alforja,
Almoster, Duesaigües, La Selva del Camp i Riudecols
.

C) PRECS I PREGUNTES
Durant el transcurs dels precs i preguntes hi ha moments que no es visualitzen les imatges dels
regidors: Remei Benach, Angel Redondo, Manel Vilajosana, Irene Aragonès i Abbas Amir.
Abandonen la sala el regidor Francisco Chamizo.

El contingut dels precs i preguntes es pot consultar al següent enllaç:
Contingut dels precs i preguntes
El president aixeca la sessió a l’hora indicada en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual
estenc, com a secretària.

Codi Validació: 9J3Y2EDE299TT2ZYE36QLQ52A | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 33

Document signat electrònicament al marge

Vistiplau, Sr. Alcalde
Fran Morancho López

ACTA DE PLE

La secretària,
Laura García Álvarez
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Mont-roig del Camp, a data de la signatura electrònica.

