18/2021 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
7 d’octubre de 2021
13 d’octubre de 2021
13:00 h. – 15:15 h.
Casa de Cultura “Agustí Sardà” Mont-roig del Camp

Alcalde-president:
Secretari accidental:

Fran Morancho López
José Enrique Bellver Soto

Fran Morancho López

alcalde – president PSC-CP

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

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

Vicente Pérez Mula

regidor IMM

Francisco Chamizo Quesada
Amèlia Bargalló Castellnou

regidor Junts
regidora 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

regidor AMM-VX+
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Núm de la sessió:
Caràcter:
Convocatòria:
Data celebració:
Horari:
Lloc:

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

Dades Indentificatives:.

ACTA DE PLE

José Enrique Bellver Soto (1 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 16/12/2021
HASH: 86d6ee71db885b5f6f31f9aed3c7a253
Fran Morancho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 16/12/2021
HASH: 9eeccde393d39b494ad7af20ed6639ec

ACTA PLE ORDINARI
13.10.2021

Excusen assistència:
Elvira Montagud Pérez
Quique Moreno Herrero
Armando Franco Martí

regidora AMM-VX+
regidor Junts
regidor C’s

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:

3. Secretaria. Expedient 1565/2021. Aprovació definitiva, si s'escau, de la desafectació del bé
demanial amb referència cadastral 2462924CF3426S0000ZG, situat a la Partida Les Pobles,
47
4. Planejament. Expedient 2090/2021. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació
puntual núm. 22 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per a la permuta de la
qualificació de sòl destinat a zones verdes i equipaments, a Miami Platja, per la implantació
d’un equipament a la Plaça Girona.
5. Planejament. Expedient 563/2016. Verificació, si s’escau, del Text refós de la Modificació
Puntual número 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp, per la
transformació del sector de Sòl Urbanitzable No Delimitat (SUND-6) Clot d’en Xon, en un
Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-15).
6. Planejament. Expedient 9071/2021. Aprovació inicial, si s’escau, del canvi de modalitat de
Gestió a Cooperació dels Polígons d’actuació urbanística PAU 06 “La Ribera”, PAU 18
“Paradís Nord” i PAU 19 “Parc Mont-Roig”.
7. Afers sobrevinguts.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
8. Donar compte dels decrets del número 2495 al 2915 de l'any 2021.
9. Mocions
10. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS per al retorn a l'IVA reduït del 10% del sector
de la perruqueria, barberia i estètica. (caràcter no resolutiu)
11. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS contra l'increment de preus de l'electricitat
i crida a la mobilització. (caràcter no resolutiu)

ACTA DE PLE

2. Secretaria. Expedient 10882/2021. Aprovar, si s’escau, el nomenament de l’Ajuntament i la
designació del senyor Alcalde com a president de la Fundació Mas Miró.
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 9 de setembre de 2021.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

A) PART RESOLUTIVA

Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 9 de setembre 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.

Votació sobre el punt nº 1 de l’ordre del dia.

Votació sobre el punt nº 1 de l'ordre del dia.

2. Secretaria. Expedient 10882/2021. Aprovar, si s’escau, el nomenament de
l’Ajuntament i la designació del senyor Alcalde com a president de la Fundació
Mas Miró.

Identificació de l’expedient : Aprovar el nomenament de l’Ajuntament i la designació del senyor
Alcalde com a president de la Fundació Mas Miró.
Expedient 10882/2021
Tràmit Aprovació

Fets
El 15 de març de 2013 es va constituir la FUNDACIÓ MAS MIRÓ, mitjançant escriptura
autoritzada per la Sra. Beatriz Arizón Deza, Notària del Il.ltre. Col.legi de Catalunya, amb
residència a Mont-roig del Camp, número 293 del seu protocol.
Que en l’esmentada escriptura de constitució es determinava que la presidència de la Fundació
Mas Miró correspondria a l’Alcalde de Mont-roig del Camp.

ACTA DE PLE

El contingut de la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
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El punt s’aprova per unanimitat dels membres presents.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

En aquest punt no es produeix debat.

Que el dia 15 de juny de 2019 es va constituir l’Ajuntament de Mont-roig i es va nomenar alcalde
al senyor Fran Morancho López.
Que el Patronat de la Fundació Mas Miró ha presentat sol·licitud de modificació del seus estatus
al Registre de Fundacions, que requereix acord plenari d’acceptació de l’Ajuntament de Montroig del Camp com a Patró nat de la Fundació i la designació del senyor Alcalde.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de promoció econòmica i de
municipi de data 6 d'octubre de 2021.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
1. Acceptar el nomenament de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp com Patró nat de la Fundació
Mas Miró.

El punt s’aprova per unanimitat dels membres presents.
El contingut de la intervenció i votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Intervenció i votació sobre el punt nº 2 de l'ordre del dia.

3. Secretaria. Expedient 1565/2021. Aprovació definitiva, si s'escau, de la
desafectació
del
bé
demanial
amb
referència
cadastral
2462924CF3426S0000ZG, situat a la Partida Les Pobles, 47 (Ple)

Expedient núm.: 1565/2021
Procediment: Desafectació pous soterrats finca Les Pobles
ANTECEDENTS
Únic.- A l’Expedient de referencia hi conste la següent documentació:
a) Informe previ de Secretaria relatiu al procediment i la legislació aplicable per a dur a
terme la desafectació dels pous soterrats del terreny amb matrícula S90355 que inclou
dos pous (G i E) i instal.lacions d’aigua, d’una supefície de 12.137 m2, i segons cadastre
de 11.025 m2, amb núm. De referencia cadastral 2462924CF3426S0000ZG, situada a
la Partida les Pobles, 47.
b) Informe de l’Arquitecte municipal relatiu a la valoració del bé en qüestió.
c) Informe tècnic del cap de la Unitat de Patrimoni, relatiu a l’oportunitat, necessitat i legalitat

ACTA DE PLE

En aquest punt no es produeix debat.
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3. Comunicar-ho a la Fundació Mas Miró.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

2. Designar al senyor Alcalde, Fran Morancho López la seva representació.

de la desafectació del bé, segons la legislació vigent.
d) Certificat de Secretaria sobre l’anotació del bé a l’Inventari de Béns d’aquest Ajuntament.
e) Certificat d’incripció del bé al Registre de la Propietat.
f)

Certificat de Secretaria relatiu al compliment del tràmit preceptiu d’informació pública i de
la constancia de que no s’han formulat al.legacions.

g) Informe de conformitat de la Interventora.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió Interna, Govern
obert i hisenda de data 6 d'octubre de 2021.

— Els articles 204ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
_ Els articles 20ss del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

Vist quant antecedeix, considerant que l'expedient ha seguit la tramitació que s’estableix a la
legislació aplicable, qui subscriu formula a la Alcaldia-Presidència la següent
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament la desafectació del bé referenciat, dels pous soterrats del terreny
amb matrícula S90355 que inclou dos pous (G i E) i instal.lacions d’aigua, d’una supefície de
12.137 m2, i segons cadastre de 11.025 m2, amb núm. de referencia cadastral
2462924CF3426S0000ZG, situada a la Partida les Pobles, 47.
“Segon.- Realitzar l'acte de recepció formal del bé que ha estat desafectat, de conformitat amb
l'article 8.3 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.
Tercer.- Anotar al Llibre d’Inventari de Béns de la Corporació l'alteració de la qualificació jurídica
que ha sofert el bé.
Quart.- Donar trasllat d’aquesta circumstància al Registre de la Propietat perquè procedeixi a
deixar constància d'aquest canvi mitjançant els corresponents seients o anotacions registrals.

En aquest punt no es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat dels membres presents.
El contingut de la intervenció i votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Intervenció i votació sobre el punt nº 3 de l'ordre del dia.

ACTA DE PLE

_ L'article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals.
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— Els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

FONAMENTS DE DRET

4. Planejament. Expedient 563/2016. Verificació, si s’escau, del Text refós de la
Modificació Puntual número 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Mont-roig del Camp, per la transformació del sector de Sòl Urbanitzable No
Delimitat (SUND-6) Clot d’en Xon, en un Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat
(SUD-15). (Ple)

Identificació de l’expedient: Modificació Puntual número 9 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Mont-roig del Camp, pel que fa a la transformació del sector de Sòl Urbanitzable No
Delimitat (SUND-6) en un Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-15)

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, classifica l’àmbit
corresponent al sector objecte de la modificació com a Sol Urbanitzable No Delimitat, i
l’identifica com a SUND-6, incloent la seva fitxa en el volum VIII “Annex normatiu 1 lnstruments de planejament”, que forma part de la documentació del POUM.
2. L'objectiu de la Modificació puntual (MP) és transformar el sector de Sol
Urbanitzable No Delimitat SUND-6, en un nou sector de Sol Urbanitzable Delimitat, SUD15, per tal de fer possible la tramitació d’un pla parcial presentat abans de l'aprovació
inicial del POUM vigent, i així donar compliment a la sentencia núm. 412/2011 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que anul·lava la denegació de la tramitació del Pla parcial
per part de I'Ajuntament de Mont-roig del Camp.
3. El text de la MP justifica la seva adequació a la legislació urbanística, i als paràmetres i
condicions generals establerts en el POUM de Mont-roig del Camp:
- Es manté el sostre previst en el POUM per al SUND-6, però s'incrementa el
nombre màxim d'habitatges.
- El valor proposat és inferior al que contemplava el pla parcial de l'any 2006.
- Elimina la reserva d'habitatge de protecció pública, ja que el POUM i la Llei d'urbanisme,
són posteriors a la data d’inici de la tramitació del Pla parcial, 2006.
4. El ple de I'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en data 18 de desembre de
2017 aprova provisionalment la modificació puntual. Tramesa la modificació a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva, sol·licita que es realitzi
el tràmit de declaració ambiental estratègica amb informació pública per un termini de 45 dies.

Codi Validació: 9GRSTJ5EKTKCSFC59JRXZE3CM | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 25

Antecedents

ACTA DE PLE

Tràmit: Verificació del Text refós.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

Número d’expedient: Exp. 563/2016

Realitzada la informació publica (Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 182, de 20 de
setembre de 2018),no es va presentar cap al·legació.
En data 27 de febrer de 2019 la Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona emet informe amb
prescripcions.

6. En sessió de 22 de maig de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona,
aprova definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 9
per la transformació del sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-6 Clot d'en Xon, en un
sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-15, de Mont-roig del Camp, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, i supedita la publicació al DOGC i consegüent l’executivitat a la presentació d’un
text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, i que incorpori les prescripcions següents:
Donar compliment als informes de la Direcció General de Comerç i de la Direcció
General d’Aviació Civil :
· Pel que fa a l’informe de la Direcció General de Comerç, s’hauran d’incorporar les
prescripcions establertes referents als petits, mitjans i grans establiments comercials, així
com també la referent als establiments comercials singulars.
· Pel que fa a l’informe de la Direcció General d’Aviació Civil, caldrà incorporar entre els
plànols normatius de la modificació el plànol de servituds aeronàutiques de l’Aeroport de
Reus, així com també caldrà incorporar en la fitxa normativa del sector el primer paràgraf
del punt 3.2 de l’informe.
Esmenar les errades materials que segueixen:
· En el redactat de la fitxa urbanística del nou sector SUD 15, cal eliminar les anotacions
de correspondència de l’àmbit amb els sectors 54 del PGOU i SUND 6 del POUM.
· En l’apartat 8 d’usos de la nova fitxa, cal separar els usos culturals i associatiu, atès
que són dos usos diferenciats.
7. En data 20 de novembre de 2020, el Sr. Jesús Marino Pascual Vicente presenta al Registre
general de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Núm. Reg. 2020-E-RE-5455) la documentació
corresponent al text refós . En data 7 de juliol de 2021 (Núm. Reg. 2021-E-RE-4154) s’aporta
nova documentació amb esmenes en suport digital de lectura i en format editable.
8. L’arquitecte municipal, en data 1 de juliol de 2021, informa favorablement el text refós per la
seva verificació.
9. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió Interna, Govern obert i
hisenda de data 6 d'octubre de 2021.
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-

ACTA DE PLE

-

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

5. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 de març de 2019 aprova provisionalment la modificació
puntual núm. 9 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp, de
transformació del sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-6 Clot d’en Xon, en un sector de
sòl urbanitzable delimitat SUD-15.

Fonaments de dret
La Legislació aplicable és la següent:

—L'article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya.
—Els articles 17 a 28 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
—Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol ,en el que no s'oposi al Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
—L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local. 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 de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez
Díaz (PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei
Benach Font (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente
Pérez Mula (IMM), , Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+), Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS),
Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS), i 2 vots en contra
de: Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), acorda:

1. Verificar el Text refós de la Modificació Puntual número 9 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Mont-roig del Camp, per la transformació del sector de Sòl Urbanitzable No Delimitat
(SUND-6) Clot d’en Xon, en un Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-15).
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—La Disposició Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica.

ACTA DE PLE

— Els articles 17 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril d'Avaluació Ambiental de Plans i
Programes de Catalunya. La Disposició Addicional Octava de la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no
es realitza l'adaptació de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de Plans i
programes, a la normativa bàsica continguda en la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental, han d'aplicar-se les prescripcions de la Llei 6/2009 que
no contradiguin dita normativa bàsica.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

—Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística
municipal estan regulades al article 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que
aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer. Aquest article està desplegar 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. Trametre el Text refós de la Modificació Puntual número 9 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Mont-roig del Camp, per la transformació del sector de Sòl Urbanitzable No Delimitat
(SUND-6) en un Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-15) a la Comissió Territorial
d’Urbanisme del Camp de Tarragona.

En aquest punt es produeix debat.
El punt s’aprova amb 12 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz
(PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach
Font (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula
(IMM), , Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+), Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab
(ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS), i 2 vots en contra de: Francisco Chamizo
Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts).

5. Planejament. Expedient 2090/2021. Aprovació provisional, si s’escau, de la
modificació puntual núm. 22 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
per a la permuta de la qualificació de sòl destinat a zones verdes i
equipaments, a Miami Platja, per la implantació d’un equipament a la Plaça
Girona.

ACTA DE PLE

Debat i votació sobre el punt nº 4 de l'ordre del dia

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Número d’expedient: Exp. 2090/2021
Tràmit: Aprovació provisional

Antecedents
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 delimitació
dels sistemes locals o complementaris que completen l’estructura general i orgànica del
territori inclòs dins el Terme municipal de Mont-roig del Camp figura en la sèrie de plànols
d’ordenació II.2, a escala 1/2000.
2. Aquesta Modificació puntual del POUM de Mont-roig del Camp té per objecte la permuta de
la qualificació urbanística entre dos terrenys destinats a sistemes generals pel POUM
actualment
vigent.
El
terreny
‘A’,
amb
una superfície de 3.065 m2, forma part d’una important peça de sòl qualificat c
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Identificació de l’expedient: Modificació puntual núm. 22 del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) per a la permuta de la qualificació de sòl destinat a zones verdes i
equipaments, a Miami Platja, per la implantació d’un equipament a la Plaça Girona.

om a sistema d’ Equipaments (Clau D1) situat a la zona de Costa Zèfir de Miami Platja, entre
els
carrers del
Brasil, de Perú, de
Nicaragua, i un vial que comunica aquest
darrers i una superfície total de 20.025 m2. El terreny ‘B’, amb una superfície de 3.065 m2,
forma part de l’anomenada Plaça de Girona que té una superfície total de 5.543 m2 i està
íntegrament qualificada com a sistema de Parcs, jardins i places públiques (clau A2).

4. La superfície total afectada per la Modificació puntuals del Pla d’Ordenació Urbaníst
ica Municipal de Montroig del Camp és de 6.130 m2. Corresponents a 3.065m2 de la zona central de la
Urbanització Costa Zefir i 3.065 m2 a la plaça de Girona.

“1. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 22 del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Mont-roig del Camp, per a la permuta de la qualificació de sòl
destinat
a
zones verdes i equipaments, a Miami Platja, per la implantació d’un equip
ament a la Plaça Girona.
2. Sotmetre aquesta modificació puntual núm. 22 a informació pública.

ACTA DE PLE

5. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig, en sessió celebrada el 10 / de març / 2021 va adoptar
entre altres el següent acord:

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

3. L’objectiu que persegueix la present Modificació puntual del POUM és el d’intercanviar la
qualificació urbanística del terreny ‘A’ amb del terreny ‘B’, com a conseqüència de la necessitat
d’implantar un nou equipament (l’Ecoespai) en un àmbit central del nucli urbà de Miami Platja,
on, en aquest moment, l’Ajuntament no ostenta la titularitat de
sòls
qualificats com a sistema d’equipaments. Aquesta necessitat bé donada pel fet que es
disposa de finançament i voluntat municipal per implantar un nou equipament destinat a impuls
econòmic i polítiques de sostenibilitat dins la trama urbana de Miami Platja.

6. L’acord es va sotmetre a informació publica mitjançant la publicació en el BOTP de de
data12/04/2021; en el taulell d’anuncis de l’ajuntament en data 06/04/2021; en un diari d’àmbit
local, en data 12/04/2021; es va notificar als ajuntaments limítrofes en data 08/04/2021, i es van
sol·licitar els informes sectorials per escrit RS 2021-S-RC-3119.
S’han rebut els següents informes sectorials:
-

Informe favorable de l’ACA de data 06/06/2021.

-

Informe favorable del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de
data 19/052021.

-

Informe del Departament de Cultura de Patrimoni Arqueològic favorable de data
11/05/2021.

-

Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona, que
determina que no s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental de data
20/05/2021.
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3. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de la seva competèn
cia i atorgar audiència als ajuntaments limítrofs.”

-

Informe de l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya, que assenyala que l’àmbit
de la modificació no s’inclou en cap espai d’interès geològic, i que no requereix de la
realització d’un estudi d’identificació dels riscos geològics.

7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió Interna, Govern
obert i hisenda de data 6 d'octubre de 2021.

Fonaments de dret

— Els articles 17 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril d'Avaluació Ambiental de Plans i
Programes de Catalunya. La Disposició Addicional Octava de la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no
es realitza l'adaptació de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de Plans i
programes, a la normativa bàsica continguda en la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental, han d'aplicar-se les prescripcions de la Llei 6/2009 que
no contradiguin dita normativa bàsica.

ACTA DE PLE

— Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu
1/2010,
de
3
d'agost.
L’article 98 del TRLU regula la modificació dels sistemes urbanístics d’espai
s lliures,
zones verdes o d’equipaments esportius. L’article 98.2 estableix que la
Comissió de Territori de Catalunya aprova definitivament la modificació d’aquestes
figures de planejament, amb informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme
competent.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

— L'article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions publiques de Catalunya.
— Els articles 17 a 28 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
— Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol ,en el que no s'oposi al Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
— L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local. 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 dels membres assistents, acorda:
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— La Disposició Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica.

1. APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació número 22 del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal per a la permuta de la qualificació de sòl destinat a zones verdes i equipaments, a
Miami Platja, per la implantació d’un equipament a la Plaça Girona.
2. ELEVAR l'expedient diligenciat, de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la
Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona conforme al que es disposa per l'article
98.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
amb la finalitat de que informi i remeti a la Comissió de Territori de Catalunya perquè resolgui
sobre la seva aprovació definitiva.

En aquest punt es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

6. Planejament. Expedient 9071/2021. Aprovació inicial, si s’escau, del canvi de
modalitat de Gestió a Cooperació dels Polígons d’actuació urbanística PAU 06
“La Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 19 “Parc Mont-roig”. (Ple)

Identificació de l’expedient: Canvi de modalitat de Gestió a Cooperació dels Polígons
d’actuació urbanística PAU 06 “La Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 19 “Parc Mont-roig”.

ACTA DE PLE

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

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Tràmit: Aprovació inicial

Antecedents i Fets
1. Planejament vigent:
1.1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp 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.
1.2. En el POUM es determinen, a l’annex normatiu número VIII, Instruments de planejament, els
següents PAUs:
1.2.1. PAU 6 LA RIBERA Es correspon aproximadament a l’àmbit del Pla Parcial “La
Riviera” (Sector 50 del PGOU):
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Número d’expedient: Exp. 9071/2021

OBJECTIUS Completar la urbanització i materialitzar la cessió pendent dels sistemes.
ÀMBIT Àmbit de sòl urbà consolidat totalment edificat, situat entre la N-340 i la línia del
límit del Domini Públic Marítimo-Terrestre, i entre el Càmping Mont-roig i la Urbanització
Guardamar.
SISTEMA D’ACTUACIÓ: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
1.2.2. PAU 18 PARADÍS NORD Es correspon a la part septentrional de l’àmbit del Sector
23 del PGOU.

1.2.3. PAU 19 PARC MONT-ROIG
Es correspon a l’àmbit del Pla Parcial “Parque de Mont-roig” (Sector 58 del PGOU) .
OBJECTIUS Millora de la urbanització i connexió viària en sentit ponent del c/ de la Costa
Iberia. Materialitzar les cessions pendents.
ÀMBIT Àmbit de sòl urbà consolidat totalment edificat, situat entre la N-340 i el límit del
Domini Públic Marítimo-Terrestre, a llevant de l’estany Salat.

ACTA DE PLE

ÀMBIT Sector de sòl urbà consolidat gairebé totalment edificat, situat a la part llevant del
terme municipal a uns 300 m de la riera de Riudecanyes. Limita a nord ponent amb el
ferrocarril i al sud amb la resta de l’antic sector de Jardins del Paradís.
SISTEMA D’ACTUACIÓ: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

OBJECTIUS Cal completar la urbanització i deixar-la en bones condicions. Cedir els sòls
destinats a sistemes.

En tots els PAUs es determina com a sistema d’actuació el de reparcel·lació amb la modalitat de
compensació bàsica, i per tant la redacció dels instruments de gestió urbanística (projecte de
reparcel·lació i projecte d’urbanització) així com les l’execució de les obres necessàries es un
deure dels propietaris dels immobles inclosos en el seu àmbit.
Han transcorregut més de 15 anys des de l’aprovació del POUM, sense que per part dels
propietaris s’hagi iniciat cap tràmit, i es considera per la corporació necessari completar o
finalitzar la urbanització de tots els àmbits. Per tant, es pretén el canvi del sistema al de
reparcel·lació per cooperació.
Els tres PAUs, es caracteritzen pel seu elevat grau de consolidació i per estar totalment edificats
(PAU 18 “Paradís Nord”) o totalment edificades per sota de, l’actualment en desús, via del tren
(PAU 9 “La Ribera” i PAU 19 “Parc Mont-roig”).
En la modalitat de Cooperació, descrita als articles del 180 al 182 del Text Refós del Reglament
de la Llei d’Urbanisme, correspon a l'administració actuant la formulació del projecte de
reparcel·lació, i d’urbanització, així com l'execució de les obres d’urbanització. L’Ajuntament
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SISTEMA D’ACTUACIÓ: Reparcel·lació en la modalitat de compensació básica.

avança el seu cost, que posteriorment repercuteix a tots els propietaris d’immobles inclosos en
el seu àmbit.
2. Consta informe dels serveis tècnics municipals de data 23/08/2021, en el qual es
assenyala que:
“Analitzada l’estructura de propietat dels àmbits de gestió que ens ocupen s’observa que hi ha
una gran dispersió de la propietat, essent la majoria de propietaris titulars d’un únic immoble
(casa o pis) que utilitzen com a residència habitual o segona residència. Això dificulta molt la
impulsió de les obligacions que deriven del POUM per l’enorme dificultat per obtenir els
consensos necessaris.

3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió Interna, Govern
obert i hisenda de data 6 d'octubre de 2021.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

Per tot això convé determinar un sistema d’actuació urbanística que pugui impulsar el propi
Ajuntament en tant que administració actuant per tal d’agilitar la gestió d’aquests polígons a fí i
efecte de materialitzar els objectius del POUM.A la vista de les consideracions anteriors, informo
favorablement la modificació de la modalitat del sistema d’actuació urbanística establert pel
POUM (reparcel·lació), de compensació bàsica a la modalitat de cooperació per als polígons
d’actuació urbanística PAU 6 “La Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 19 “Parc de Mont-roig”
de manera que passin a gestionar-se pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.”

ACTA DE PLE

D’altra banda, els objectius que estableix el POUM s’han d’acomplir per tal que l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp pugui fer-se càrrec del manteniment de la xarxa viària i dels serveis públics
de forma plena, garantint així la seguretat i salubritat en aquests àmbits.

1. La legislació aplicable està determinada per:
— Els articles 121 i ss del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i el article 8, respecte a la publicitat i participació en els processos de
planejament i de gestió urbanística.
— Els articles 129 i ss. del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol
— El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp 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:
— L’article 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
2. Els articles 38 i 39 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de
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Fonaments de dret

novembre de 2006, i publicat al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007i respecte a la
modificació del sistema d’actuació determina:
- Art. 39. Sistema d’actuació
1. Els Polígons d’actuació que defineix aquest Pla d’ordenació urbanística municipal en
sòl urbà s’executaran pel sistema d’actuació que es determini d’acord amb els criteris
que estableix la legislació urbanística vigent.

4. El sistema de reparcel·lació per compensació serà obligatori per a l’execució del
planejament derivat d’iniciativa privada. Ara bé, si als dos anys de vigència del POUM no
s’ha iniciat el tràmit dels sectors previstos amb el sistema de reparcel·lació per
compensació bàsica, l’Ajuntament podrà canviar al sistema de cooperació o
d’expropiació.
3. El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
respecte a la substitució dels sistemes i modalitats, determina:
Article 129

ACTA DE PLE

3. El POUM fixa per als Plans especials urbanístics, els Plans de millora urbana, Polígons
d'Actuació Urbanística i els Plans parcials urbanístics, el sistema d’actuació. En el cas
d’omissió, s’entendrà que el sistema d’actuació és el de reparcel·lació per compensació
bàsica. El sistema d’actuació es podrà canviar pel procediment legalment establert,
si es dóna alguna de les circumstàncies previstes a la legislació o en aquestes
Normes.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

2. Els nuclis classificats com a urbans que tenen el seu origen en una urbanització de
promoció particular, en cas que tinguessin per sistema d’actuació el de compensació, el
mantindran.

29.1 L'administració actuant pot acordar, d'ofici o a instància de les persones
interessades, la substitució del sistema d'actuació o de la modalitat dins del sistema
d'actuació prèviament establerts, fins i tot quan l'hagi establert un pla urbanístic, a través
del procediment previst a l'article 113 de la Llei d'urbanisme.
129.2 En el cas que les persones propietàries incompleixin llurs obligacions,
l'administració actuant pot acordar la substitució de la modalitat de compensació bàsica
o concertada per la de cooperació, així com la substitució del sistema de reparcel•lació
pel d'expropiació. S'entén per incompliment d'obligacions, a aquests efectes, la inactivitat
de les persones interessades en qualsevol de les fases de l'execució del planejament
dins els terminis previstos per aquest.
129.3 La modalitat de cooperació pot ser substituïda per la de compensació bàsica quan
així ho sol•licitin les persones propietàries de finques la superfície de les quals representi
més del 50% de la superfície total del polígon d'actuació urbanística, prèviament
constituïdes, a aquests efectes, en entitat urbanística col·laboradora provisional, excepte
en el cas de propietari o propietària únics. La modalitat de cooperació també pot ser
substituïda per la modalitat de compensació per concertació quan s'exerceix la iniciativa
prevista a l'article 129.2 de la Llei d'urbanisme. En els casos indicats, l'administració
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Substitució de sistemes i modalitats

actuant ha d'acordar la substitució quan hagi incomplert els terminis previstos per a
qualsevol de les fases d'execució del planejament.
129.2 de la Llei d'urbanisme. En els casos indicats, l'administració actuant ha d'acordar
la substitució quan hagi incomplert els terminis previstos per a qualsevol de les fases
d'execució del planejament. 129.4 La concessió de la gestió urbanística integrada en la
modalitat de cooperació, així com la iniciativa de compensació per concertació en la
modalitat de compensació bàsica no requereixen la tramitació prevista a l'apartat 1
d'aquest article.

4. Respecte a la tramitació, la referència que fa l’article129 del RLUC a l’article 113, s’ha
d’entendre actualment a l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el qual determina:
Article 119

1. La tramitació regulada per aquest article regeix els instruments de gestió urbanística
següents:
a) La divisió poligonal que no continguin els plans urbanístics i la modificació d'aquesta
divisió, i també la modificació de la divisió poligonal continguda en el planejament
urbanístic.
b) Els estatuts i les bases d'actuació, en la modalitat de compensació bàsica del sistema
de reparcel·lació.

ACTA DE PLE

Tramitació dels instruments de gestió urbanística

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

Clarament, hi ha una falta d’activitat per part dels interessats, fet que permet fonamentar
el canvi dels sistema d’actuació del de reparcel·lació al de la modalitat de compensació
bàsica al de cooperació.

d) La determinació del sistema d'actuació i de la modalitat d'aquest que no siguin
establerts pels plans urbanístics, i la modificació del sistema o de la modalitat, siguin
o no establerts pels plans urbanístics.
2. La tramitació dels instruments de gestió urbanística a què es refereix l'apartat 1 s'ha
d'ajustar a les regles següents:
a) L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració actuant.
b) L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de
la documentació completa.
c) El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el qual
s'ha de concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal.
d) La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos
mesos des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el
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c) Els projectes de reparcel·lació.

projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu, a excepció del
projecte de reparcel·lació, en què el sentit del silenci és negatiu.
e) Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix la
legislació de procediment administratiu comú, l’administració n’ha d’ordenar la publicació
i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent.
f) En cas d'incompliment dels terminis de tramitació dels estatuts i les bases d'actuació,
pot subrogar-s'hi la comissió territorial d'urbanisme competent, a instància de les
persones particulars, un cop requerida l'adopció de l'acord corresponent en el termini
d'un mes.

El Ple de l'Ajuntament, amb 11 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez
Díaz (PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei
Benach Font (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente
Pérez Mula (IMM), , Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+), Francisco Chamizo Quesada (Junts),
Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), i 3 abstencions de: Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS),
Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS), acorda:
1. Aprovar inicialment modificació de la modalitat del sistema d’actuació urbanística establert pel
POUM (reparcel·lació), de compensació bàsica a la modalitat de cooperació per als polígons
d’actuació urbanística PAU 6 “La Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 19 “Parc de Mont-roig”
de manera que passin a gestionar-se pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
2. Obrir un període d'informació pública durant trenta dies, estant a la disposició dels interessats
a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.mont-roig .cat], i mitjançant anunci
al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, i a un diari d’àmbit local.
Durant el període d'informació pública, l'expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui
examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i els suggeriments que es considerin
pertinents.
3. Notificar als interessats inclosos en els àmbits dels polígons d’actuació urbanística PAU 6 “La
Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 19 “Parc de Mont-roig”, i donar compte al serveis tècnics
de l’Ajuntament.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

Per tant, i bàsicament, el tràmit consisteix en l’aprovació inicial, informació pública per un termini
d'un mes, dins del qual s'ha de concedir audiència a les persones interessades, amb citació
personal, i aprovació definitiva.
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3. Si, en la tramitació dels instruments de gestió a què es refereixen les lletres b i c de
l'apartat 1, es produeix l'acord unànime de les persones propietàries afectades, que ha
de constar en document públic, en correspon l'aprovació definitiva a l'administració
actuant, que hi ha d'incorporar les esmenes o les prescripcions que siguin procedents.
En aquests supòsits, es prescindeix de l'aprovació inicial i no cal cap altre tràmit que el
d'informació pública, amb audiència simultània a la resta de les persones interessades.
El silenci administratiu positiu es produeix, si s'escau, d'acord amb la regla d de l'apartat
2, i en aquest cas el termini es computa des de la presentació de l'expedient complet a
l'administració actuant.

ACTA DE PLE

g) Un cop aprovats definitivament els projectes de divisió poligonal, se n'ha de lliurar una
còpia diligenciada a la comissió territorial d'urbanisme competent.

En aquest punt es produeix debat.
El punt s’aprova amb 11 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz
(PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach
Font (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula
(IMM), , Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló
Castellnou (Junts), i 3 abstencions de: Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab
(ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS).
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Debat i votació sobre el punt nº 6 de l'ordre del dia.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

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:

ACTA DE PLE

8. Donar compte dels decrets del número 2495 al 2915 de l'any 2021.
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7. Afers sobrevinguts. No hi ha afers sobrevinguts.

9. Mocions
El Sr. Alcalde explica que al ser festiu el dia 12 d’octubre i per tal de complir amb la normativa,
de dos dies hàbils entre la convocatòria i la sessió plenària, s’ha convocat el Ple ei dijous 7
d’octubre. El grup municipal ERC-MÉS ha presentat dues mocions el dia 8 d’octubre i per tant
estan dins l’ordre del dia. El grup municipal Junts ha presentat la moció el dia XX per aquest
motiu no hi figura a l’ordre del dia i s’haurà d’aprovar la urgència de la moció.
Es procedeix a la votació de l’apreciació de la urgència de la moció presentada pel grup municipal
Junts, que és aprovada per unanimitat dels membres presents.

Votació de l'apreciació de la urgència de la moció presentada pel grup municipal Junts.

10. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS per al retorn a l'IVA reduït del
10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica. (caràcter no resolutiu).
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Debat sobre el punt nº 8 de l'ordre del dia.

MOCIÓ PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUERIA,
BARBERIA I ESTÈTICA
En l'últim trimestre del 2012, per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, el govern espanyol
va augmentar fins al 21% l’IVA del sector de la imatge personal, amb la promesa per part del
llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, de retornar a la situació d’IVA reduït tan bon
punt millorés l’economia. D’aquesta manera, les perruqueries, barberies i certs serveis d'estètica
van passar d’un IVA del 8%, en tant que serveis essencials, al tipus general del 21%.

El sector s’ha mostrat totalment comprensiu davant la realitat de la pandèmia i, un cop més, ha
estat a l’alçada de les circumstàncies, invertint importants sumes econòmiques en protocols de
seguretat i d’adaptació. Per aquest motiu és necessari que, en vista de la delicada situació que
viuen molts d’aquests negocis, es recuperi l’IVA reduït i s’acabi amb aquest greuge comparatiu.
En cas contrari, s’estima que més de la meitat dels negocis tindran problemes per a continuar la
seva activitat.
Cal tenir en compte la rellevància social i econòmica d’aquest sector, que no només ofereix un
servei de primera necessitat àmpliament sol·licitat per la ciutadania, sinó que també dona feina
a més de 150.000 professionals, majoritàriament dones joves d'entre 20 i 35 anys, i genera uns
50.000 llocs de treball indirectes. Cal considerar també que un 90% del sector està integrat per
micropimes amb menys de 3 treballadors, i en bona part per professionals en règim d’autònoms.
El Ple de l'Ajuntament, amb 6 vots a favor de: : Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas
Amir Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS), Francisco Chamizo
Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 8
abstencions de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz (PSC), Angel Redondo
Ruizaguirre (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC),
Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM),
acorda:
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Atesa la dificultat del moment actual, el sector necessita més que mai que aquesta reivindicació
es faci realitat. Si la pujada de l’IVA del 2012 ja dificultava considerablement la viabilitat de molts
d’aquests negocis, amb l’arribada de la pandèmia va ploure sobre mullat: primerament, amb el
tancament total de l'activitat durant tres mesos, i posteriorment amb les restriccions sanitàries.
Es calcula que, els darrers nou mesos de 2020, la facturació de les perruqueries va caure un
38,9% respecte del mateix període de l’any anterior (xifra que, en el 67,8% dels negocis, arribà
al 50%), i s’estima que durant la pandèmia el sector ja ha perdut al voltant del 30% de les
empreses existents, deixant a l’atur més de 30.000 persones i encara avui en situació d’ERTO
més de 8.000.

ACTA DE PLE

L’any 2018, el PSOE (llavors a l’oposició) va presentar una proposició no de llei (PNL) per a
restituir l’IVA reduït al sector. Malgrat comptar amb el suport de la majoria de partits, a dia d’avui
aquesta no ha estat aplicada, davant la negativa del propi PSOE —ara a govern— de retornar a
la forma reduïda de l’impost. En la mateixa línia, els socialistes han donat l’esquena a una nova
PNL presentada per ERC amb el suport de l’Aliança Empresarial per la Perruqueria i l’Estètica.

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

Aquesta pujada de l'IVA havia de ser temporal i així ho van assumir la majoria de professionals
del ram, que davant les dificultats econòmiques que patia la ciutadania van fer un gran esforç
perquè la pujada de l’impost no repercutís en la clientela. Lluny del que va prometre el govern
del Partit Popular, vuit anys després la pujada de l’IVA persisteix. És per aquest motiu que el
sector de la imatge personal s’ha unit a nivell estatal, mitjançant plataformes com “Creure en
Nosaltres”, per a reclamar el retorn a l’IVA reduït aplicat als sectors essencials.

Primer.- Instar el govern espanyol a complir les PNL aprovades per a la restitució de l’IVA reduït
del 10% al sector de les perruqueries, barberies i estètiques, ja que d’això en depèn la viabilitat
de molts d’aquests negocis.
Segon.- Notificar aquest acord al govern espanyol, concretament, al seu President, a la ministra
d'Hisenda i a la ministra de Treball i Economia Social.
En aquest punt es produeix debat
La moció s’aprova amb 6 vots a favor de: : Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab
(ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts),
Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 8 abstencions de: Fran
Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz (PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Jordi
Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC),
Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM).

MOCIÓ CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA
MOBILITZACIÓ.
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del
país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua
de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit a una
escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 234 €/MWh, molt per sobre
fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels efectes
del temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat
essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició Ecològica,
Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap mesura addicional
per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir mediàticament la petició a les
elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament que durant el
2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una
enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden
fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses energètiques que
actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.
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11. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS contra l'increment de preus
de l'electricitat i crida a la mobilització. (caràcter no resolutiu)

ACTA DE PLE

Intervenció i votació de la moció presentada pel grup municipal ERC-MÉS punt nº 10 de l'ordre
del dia.
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El contingut de la intervenció i votació de la moció es pot consultar al següent enllaç:

Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran el
problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el seu efecte serà
immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles no es poden aplicar de
forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà per augmentar el marge de benefici
de les elèctriques i reduir els ingressos de l’estat.

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per tal
d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo social
que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes han
de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat en
unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per
exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en
energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques,
així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies
renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de
model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i
l’impuls definitiu a les renovables.
El Ple de l’Ajuntament, amb 6 vots a favor de: : Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas
Amir Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS), Francisco Chamizo
Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 8
abstencions de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz (PSC), Angel Redondo
Ruizaguirre (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC),
Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM),
acorda:
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu,
competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
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Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un
context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es
trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre
destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder
públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.

ACTA DE PLE

Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la rebaixa
de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat clarament insuficients
i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir
d’un bé essencial.
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En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos
grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en consells
d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de
l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part
d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies
elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent que
entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una
intervenció del regulador públic.

Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la càrrega
a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut aquest
estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de
cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts
existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.
Cinquè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation
EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin diversificar
el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.

Intervenció i votació de la moció presentada pel grup municipal ERC-MÉS punt nº 11 de l'ordre
del dia.

12. MOCIÓ PER DEMANAR L'IMPULS DEL BINOMI SALUT I NATURA EN L’ÀMBIT
MUNICIPAL , EN FORMA DE PLA GLOBAL D'ACTUACIÓ A L'AJUNTAMENT DE MONTROIG DEL CAMP.

Arran del coneixement de la "Declaració sobre la interdependència de la Salut i la Natura a
Catalunya", que entre d'altres promou la conservació de la natura des del punt de vista dels
beneficis que suposa per la salut de la població i sent un document promocionat per la Xarxa
de Conservació de la Natura (Entitat que compta amb el suport de diverses administracions,
entre elles, la Generalitat de Catalunya) i fent una reflexió entre les accions que es porten a
terme al nostre municipi, no trobem que hi hagi un pla d'acció global Salut-Natura a
l'Ajuntament
de
Mont-roig
del
Camp.
Aquesta declaració proposa elaborar un Pla de Salut vinculat a la conservació de la natura,
triant per això la interacció dels diferents actors, com poden ser:

•El Centre de Salut
•Casals de la gent gran
• Centres educatius
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El contingut de la intervenció i votació de la moció es pot consultar al següent enllaç:
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La moció s’aprova amb 6 vots a favor de: : Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab
(ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts),
Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 8 abstencions de: Fran
Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz (PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Jordi
Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC),
Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM).

ACTA DE PLE

En aquest punt es produeix debat

• Entitats esportives vinculades a la natura
• Regidoria de Medi Ambient/Salut/Urbanisme/Esports/Turisme
• Espais naturals municipals
• Entitats socials i mediambientals
i els diferents actius amb els quals es pot comptar com poden ser:
INFRAESTRUCTURES

• Jornades de voluntariat
• Activitats com el plogguin, recentment promocionada per diverses ciutats en la setmana
europea de l'esport.
• Tallers, zones forestals, parcs i espais verds, itineraris
I amb aquestes dades, podrien prioritzar diversos nivells d'actuació com serien:
1- La integració natural i salut en els plans urbanístics, de mobilitat o altres iniciatives
relacionades.

ACTA DE PLE

XARXA COMUNITÀRIA DEL MUNICIPI
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• Els espais verds municipals.
• Xarxa de senders
• Horts municipals
• Zones forestals
• Altres espais naturals

3- L'increment i la millora de les infraestructures que incentivin les activitats a la natura dels
ciutadans i ciutadanes.
Trobem molt important la difusió d'una xarxa d’itineraris, relativament propera al municipi i
de baixa dificultat per incentivar les persones de més edat perquè la utilitzessin per a
millorar la seva salut tant física com mental, tenint en compte que se'n disposen al nucli de
Mont-roig, Miami i Urbanitzacions.
Aquestes zones haurien de comptar amb una petita infraestructura per facilitar-hi l'accés a
persones que puguin tenir dificultats: amb baranes, acomodant llocs dificultosos, amb
cartelleria sobre la fauna o els possibles camins a seguir.
La difusió d'aquesta xarxa de camins o itineraris per als usuaris de com accedir-hi, es
podria fer amb fulletons com es fa ara o afegint codis QR que seria turísticament més
sostenible.
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2- La conservació del patrimoni natural.

Les activitats a la natura per als alumnes del municipi ja es fan sovint amb la iniciativa dels
centres, però, si s'ajudés a la creació d'espais per poder compartir experiències i inquietuds
sobre el medi ambient i, paral·lelament espais per fer activitats de joc, experimentació i
educació ambiental en família a on es consideri adient i amb les infraestructures i
senyalitzacions necessàries, es promouria el coneixement de la natura per als nens i joves i
seria
una
bona
llavor
per
aquest
col·lectiu.

I finalment, com a Ajuntament també hi ha la possibilitat d'adherir-se a aquesta declaració
que de bon grau seria beneficiosa pel nostre municipi en poder interactuar amb altres
municipis
ja
participants.
En

resum,

proposem

treballar

d'acord

amb

aquestes

quatre

premisses:

1. Promoure un model de salut basat en la prevenció, l'empoderament de les persones i la
salut
comunitària.
2.

La

implicació

ciutadana

en

l'accés

a

la

natura.

ACTA DE PLE

La celebració d'un dia relacionat amb la natura, voluntariat per millorar un espai, plantada
d'arbres, coneixement d'algun espai especialment interessant, activitats com el "ploguin" a la
que s'han adherit recentment molts municipis en "la setmana europea de l'esport" també
ajudaria molt a la consecució del nostre objectiu: la millora de la salut dels nostres ciutadans
i ciutadanes i al mateix temps, la conservació del nostre entorn natural.
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Algunes actuacions ja s'han fet com són els horts urbans o activitats guiades per gent dels
Casals d'avis, però es podria fer tot seguint un pla d'actuació més global de Salut i Natura i
que
impliqués
els
diferents
agents
que
es
puguin
considerar.

4. La conservació del patrimoni natural.

El Ple de l’Ajuntament, NO APROVA la moció amb 6 vots a favor de: : Irene Aragonès
Gràcia (ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS),
Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Ferran Pellicer
Roca (AMM-VX+) i 8 vots en contra de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz
(PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei
Benach Font (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente
Pérez Mula (IMM).
1- Que, conjuntament amb les regidories implicades: Medi Ambient, Salut,Joventut, Urbanisme,
Turisme es promocioni la creació d’un Pla d'Actuació de Foment del binomi Salut-Natura, amb
la finalitat de millorar per una banda, la salut de la població i la conservació i millora dels nostres
espais naturals.
2- Que l'Ajuntament de Mont-roig del Camp s'adhereixi a la "Declaració sobre la interdependència
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3. La difusió dels beneficis que la natura ens aporta per la salut.

entre Salut i Natura" amb la finalitat de conèixer i aprofitar els avantatges que aquesta entitat
pugui oferir i difondre les acciones que es puguin promoure perquè altres Ajuntaments també
se'n puguin beneficiar
En aquest punt es produeix debat
La moció no s’aprova amb 6 vots a favor de: : Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Abbas Amir
Aarab (ERC-MÉS), Manel Vilajosana Ferrándiz (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada
(Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 8 vots en contra
de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz (PSC), Angel Redondo Ruizaguirre (PSC),
Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC),
Cristina Llorens Pardo (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM).
El contingut de la intervenció i votació de la moció es pot consultar al següent enllaç:

Durant el transcurs dels precs i preguntes abandonen momentàniament la sessió els
regidors: Alcalde, Yolanda Pérez, Manel Vilajosana, Irene Aragonès, Cristina Llorens i
Francis Ortiz.
El contingut dels precs i preguntes es pot consultar al següent enllaç:

Contingut dels Precs i Preguntes

ACTA DE PLE

C) PRECS I PREGUNTES

Número: 2021-0020 Data: 16/12/2021

Intervenció i votació de la moció presentada pel grup municipal Junts. NO APROVADA

Mont-roig del Camp, a data de la signatura electrònica.
El secretari accidental,
José Enrique Bellver Soto

Document signat electrònicament al marge

Vistiplau, Sr. Alcalde
Fran Morancho López
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El president aixeca la sessió a l’hora indicada en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc,
com a secretari.

