19/2021 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
5 de novembre de 2021
10 de novembre de 2021
13:00 h. – 14:45 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
Quique Moreno Herrero

regidor Junts
regidora Junts
regidor Junts

Irene Aragonès Gràcia
Manel Vilajosana Ferrandiz

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

Ferran Pellicer Roca
Elvira Montagud Pérez

regidor AMM-VX+
regidora AMM-VX+

Excusen assistència:
Abbas Amir Aarab

regidor ERC-MÉS-AM

Armando Franco Martí

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

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

Dades Indentificatives:.

ACTA DE PLE

Fran Morancho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 16/12/2021
HASH: 9eeccde393d39b494ad7af20ed6639ec

José Enrique Bellver Soto (1 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 16/12/2021
HASH: 86d6ee71db885b5f6f31f9aed3c7a253

ACTA PLE ORDINARI
10.NOVEMBRE.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:

Inici de la sessió

6. Donar compte dels decrets del número 2916 al 3258 de l'any 2021.
7. Mocions Es presenten 3 mocions
8. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS en relació a la sentència que anul.la el
mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal
(caràcter no resolutiu).
9. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS per al reconeixement públic del dol
perinatal gestacional i neonatal (caràcter no resolutiu)
10. Moció que presenta el grup municipal Junts pel reconeixement públic del dol perinatal,
gestacional i neonatal (caràcter no resolutiu)

Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 13 d’octubre de 2021
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de
l’esborrany de l’acta de les sessió del Ple de data 13 d’octubre de 2021.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat dels presents.

En aquest punt no es produeix debat.

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 13 d’octubre de 2021.
2. Planejament. Expedient 3521/2021. Expropiacions Forçoses Immoble Carrer Hospital
número 40 de Mont-roig del Camp
3. Tresoreria. Expedient 10932/2021. Aprovar, si s'escau, les modificacions de les
Ordenances Fiscals per l'exercici 2022.
4. Afers sobrevinguts
5. Afer sobrevingut. Expedient 9863/2021. Aprovar, si s’escau, la concertació d’una
operació de crèdit a llarg termini per a finançar algunes inversions previstes en l’annex
d’inversions del pressupost de l’exercici 2021.

ACTA DE PLE

A) PART RESOLUTIVA

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

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

2. Planejament. Expedient 3521/2021. Expropiacions Forçoses Immoble Carrer
Hospital número 40 de Mont-roig del Camp.

Identificació de l'expedient Expropiacions forçoses Immoble carrer Hospital núm. 40 de Montroig.

L’esmentat Portal es troba adossat a l’edifici situat al carrer Hospital, número 40, amb n.º de
referència cadastral 8409102CF2580H0001WU, de titularitat privada, pel qual hi té l’accés, i que
en l’actualitat, degut al seu estat, comporta un greu risc per a la conservació del “Portal de la
Canal”, atesa la clara relació constructiva entre ambdues edificacions, l’estat deficient d’alguns
elements estructurals, i la seva nul·la conservació, així com la dificultat que suposa per a l’accés
a la torre del Portal i per a la contemplació del mateix des d’altre punt de vista que no sigui
l’exterior.
Conseqüència d’aquesta situació, l’Ajuntament va acordar iniciar els tràmits necessaris per tal de
procedir a l’expropiació forçosa, per causa d’interès social, de l’immoble.

Fets
1. Segons la memòria del projecte d’expropiació de l’immoble situat al carrer Hospital, núm. 40,
de Mont-roig del Camp, elaborat per l’arquitecte Antonio Traguany Royo i verificat per l’arquitecte
municipal, Llorenç Rofes Anguera, en Informe nº 2020-015, de data 16/03/2021, obrant a
l’Expedient nº 14902/2019; i d’altra banda, segons el que es preveu en la memòria descriptiva
del projecte d’obres elaborat per l’arquitecte municipal, Ramón Martorell Prado, obrant a
l’Expedient nº 11494/2020; ambdós traslladats en còpia a l’expedient expropiatori de referència:
1) Existeix la necessitat de rehabilitar les façanes del “Portal de la Canal”, situat al carrer
Hospital número 34, monument històric que forma part de les antigues muralles del municipi,
catalogats tots dos béns (portal i muralla) en el POUM com a Béns Culturals d’Interès Local
(BCIL).
2) L’esmentat Portal es troba adossat a l’edifici situat al carrer Hospital, número 40, amb n.º de
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L’Ajuntament de Mont-roig del Camp considera necessari procedir a rehabilitar les façanes del
“Portal de la Canal”, situat al carrer Hospital número 34, monument històric que forma part de les
antigues muralles del municipi, catalogats tots dos béns (portal i muralla) en el POUM com a
Béns Culturals d’Interès Local (BCIL).

ACTA DE PLE

Antecedents.

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

Expedient: 3521/2021.

referència cadastral 8409102CF2580H0001WU, de titularitat priva-da, pel qual hi té l’accés.
3) S’acredita tècnicament que aquest immoble situat al carrer Hospital, número 40, comporta
un greu risc per a la conservació del “Portal de la Canal”, atesa la clara relació constructiva entre
ambdues edificacions, l’estat deficient d’alguns elements estructurals, i la seva nul·la
conservació, així com la dificultat que suposa per a l’accés a la torre del Portal i per a la
contemplació del mateix des d’altre punt de vista que no sigui l’exterior.

4) Es considera que l’antiga muralla i el Portal, en la seva condició d’antigues estructures
defensives, poden ostentar per analogia la catalogació de Béns Culturals d’Interès Nacional,
d’acord amb el que disposa el Decret de 22 d’abril de 1949 sobre Protecció dels Castells
Espanyols.

3. Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

Fonaments
1. Els articles 9 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 (LEF).
2. Els articles 10 i següents del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret
de 26 d'abril de 1957 (RLEF).

ACTA DE PLE

4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea de territori de data 3 de novembre de
2021.

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

2. Vist que en l’expedient s’ha incorporat el certificat d’inscripció registral de l’immoble i la relació
detallada del bé a expropiar, el seu estat material i jurídic i el nom del propietari afectat.

4. Els articles 90 a 94 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local
aprovat
per
Reial
decret
legislatiu
781/1986,
de
18
d'abril.
5. Els articles 204.2 d) i 206.4 c) 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 (TRLMRLC).

6. L’article 38 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
7. El Decret de 22 d’abril de 1949 sobre Protecció dels Castells Espanyols.

Català

(LPCC).

Essent la transcripció literal del fonaments incorporats a l’Informe de Secretaria la següent:
“Primer.- Segons l’art. 9 de la LEF, per a procedir a l'expropiació forçosa serà indispensable la
prèvia declaració d'utilitat pública o interès social de la fi al qual hagi d'afectar-se l'objecte
expropiat. Un cop declarada la utilitat pública o l’interès social, l'Administració procedirà a
resoldre sobre la necessitat concreta d'ocupar els béns o adquirir els drets que resultin
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3. L'article 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Lo-cal (LBRL).

estrictament indispensables per a la realització de la finalitat que motiva l’expropiació, tal com
estableix l’art. 15 de la LEF.

En el cas que ens ocupa, tal com preveu la memòria del projecte d’expropiació, elaborat per
l’arquitecte Antonio Traguany Royo i verificat per l’arquitecte municipal, Llorenç Rofes Anguera,
en Informe nº 2020-015, de data 16/03/2021, obrant a l’Expedient nº 14902/2019; i d’acord amb
el que preveu la memòria descriptiva del projecte d’obres elaborat per l’arquitecte municipal,
Ramón Martorell Prado, obrant a l’Expedient nº 11494/2020; ambdós traslladats en còpia a
l’expedient expropiatori de referència:

8) Es considera que l’antiga muralla i el Portal, en la seva condició d’antigues estructures
defensives, poden ostentar per analogia la catalogació de Béns Culturals d’Interès Nacional,
d’acord amb el que disposa el Decret de 22 d’abril de 1949 sobre Protecció dels Castells
Espanyols. L’esmentat Decret preveu:

«Article primer.—Tots els castells d'Espanya, qualsevol que sigui el seu estat de ruïna, queden
sota la protecció de l'Estat, que impedirà tota intervenció que alteri el seu caràcter o pugui
provocar el seu esfondrament.

Article segon.—Els Ajuntaments en el terme municipal dels quals es conservin aquests edificis
són responsables de tot mal que pogués sobrevenir-los”.

A la vista de les consideracions tècniques anteriors, concorre causa expropiandi i procedeix la
declaració d’interès social de l’expropiació a l’empara l’article 38 de la Llei 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català, i en virtut del que disposa l’art. 11 de la LEF, segons els quals:
Article 11 de la LEF.-

“En tots els casos no establerts en l’article anterior i relatius a béns immobles, sempre que no es
tracti d’aquells que d’acord amb aquesta Llei es regulen per disposició especial, la declaració
d’utilitat pública s’ha de fer mitjançant una llei aprovada a les Corts”.
Article 38 de la LPCC.-
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7) S’acredita tècnicament que aquest immoble situat al carrer Hospital, número 40, comporta
un greu risc per a la conservació del “Portal de la Canal”, atesa la clara relació constructiva entre
ambdues edificacions, l’estat deficient d’alguns elements estructurals, i la seva nul·la
conservació, així com la dificultat que suposa per a l’accés a la torre del Portal i per a la
contemplació del mateix des d’altre punt de vista que no sigui l’exterior.

ACTA DE PLE

6) L’esmentat Portal es troba adossat a l’edifici situat al carrer Hospital, número 40, amb n.º de
referència cadastral 8409102CF2580H0001WU, de titularitat privada, pel qual hi té l’accés.

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

5) Existeix la necessitat de rehabilitar les façanes del “Portal de la Canal”, situat al carrer
Hospital número 34, monument històric que forma part de les antigues muralles del municipi,
catalogats tots dos béns (portal i muralla) en el POUM com a Béns Culturals d’Interès Local
(BCIL).

“L'Administració de la Generalitat i les Administracions locals poden acordar l'expropiació, per
causa d'interès social, dels immobles que dificultin la utilització o la contemplació dels béns
culturals d'interès nacional, atemptin contra la seva harmonia ambiental o comportin un risc per
a la seva conservació”.

Per a la formulació de la citada relació, es realitzaran les operacions i gestions que permetin la
individualització concreta dels béns i drets necessaris, així com la dels seus titulars, per a això
es procedirà a la consulta dels Arxius i Registres Administratius i Públics que siguin necessaris,
inclòs el Registre de la Propietat.

En el cas que ens ocupa, en el projecte d’expropiació elaborat per l’arquitecte Antonio Traguany
Royo i verificat per l’arquitecte municipal, Llorenç Rofes Anguera, en Informe nº 2020-015, de
data 16/03/2021, obrant a l’Expedient nº 14902/2019, s’estableix la relació detallada del bé a
expropiar, el seu estat material i jurídic i el nom del propietari afectat.

ACTA DE PLE

En concordança amb l’anterior l’art. 16.2 del RLEF, en la relació s'expressarà l'estat material i
jurídic de cadascun dels béns o drets, els noms dels propietaris o dels seus representants, amb
indicació de la seva residència i domicili, i els de quants siguin titulars d'algun dret o interès
indemnitzable, afectats per l'expropiació.

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

Segon.- D’acord amb el que disposa l’art. 17 de la LEF, el beneficiari de l'expropiació estarà
obligat a formular una relació concreta i individualitzada, en la qual es descriguin, en tots els
aspectes, material i jurídic, els béns o drets que es considerin de necessària expropiació. Aquesta
relació és necessària, a més, per tal de poder determinar quins són els interessats afectats pel
procediment expropiatori.

Tal com estableix l’art. 18 de la LEF, s'obrirà un període d'informació pública per termini de quinze
dies hàbils, publicant-se l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major
circulació de la Província. Així mateix, procedirà a la notificació individual a cadascun dels
afectats que apareguin en l'expedient.

Els titulars de drets afectats per l'expropiació podran, durant aquest termini, aportar quantes
dades permetin la rectificació dels possibles errors que s'estimin comesos en la relació. En els
casos d'oposició a l'ocupació o a la disposició dels béns o drets, per motius de forma o de fons,
hauran d'assenyalar-se els fonaments d'aquesta, i els raonaments que puguin aconsellar
l'estimació, com a preferents i convenients, d'altres béns i drets no figurats en la relació publicada.
Únicament als efectes de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns qualsevol
persona natural o jurídica podrà al·legar i oferir quants antecedents o referències serveixin de
fonament per a les rectificacions que procedeixin.

Posteriorment, a la vista de les al·legacions formulades, el Ple de la Corporació resoldrà, en el
termini de vint dies, sobre la necessitat d'ocupació, admetent o desestimant les al·legacions
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Tercer.- Formulada la relació avantdita, se sotmetrà l'expedient a la consideració del Ple de la
Corporació, a l'efecte de la seva aprovació i exposició al públic.

presentades i aprovant amb caràcter definitiu la relació de béns i drets, descrivint en la resolució
detalladament els béns i drets al fet que afecta l'expropiació, i designant nominalment als
interessats amb els quals hagin d'entendre's els successius tràmits.

A tal efecte es compliran els tràmits assenyalats en l'article 19.2 del RLEF:

— Examen i qualificació dels fonaments de l'oposició a la necessitat d'ocupació dels béns
afectats i inclosos en la relació.

— Rectificacions i complement de les dades que procedeixin.

Quart.- Segons l’art. 21.1 de la LEF, l'acord de necessitat d'ocupació, aprovat pel Ple, inicia
l'expedient expropiatori. Aquest Acord es publicarà en igual forma que la prevista en l’art. 18 de
la LEF; i a més, haurà de notificar-se individualment a quantes persones apareguin com a
interessats en el procediment expropiatori».

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

Només tindran la condició d'interessats, a aquest efecte, les persones definides en els articles 3
i 4 de la LEF. Si després d'efectuada la publicació a què es refereix l'article 18 d'aquesta Llei, no
compareguessin en l'expedient els propietaris o titulars o fos la propietat litigiosa, s'entendran les
actuacions amb el Ministeri Fiscal.

ACTA DE PLE

— Incorporació a l'expedient de certificacions i altres documents de comprovació que, a aquest
efecte, s'estenen pels Registres de la Propietat, Fiscals o altres dependències públiques.

1. Declarar l’interès social de l’expropiació de l’immoble situat al carrer Hospital, núm 40, de Montroig del Camp, amb número de referència cadastral 8409102CF2580H0001WU, per considerar
que dificulta la utilització i contemplació de l’antiga muralla i el Portal de la Canal, declarats béns
culturals d’interès local, atès que atempta contra la seva harmonia ambiental i comporta un risc
per a la seva conservació.

2. Declarar la necessitat d’ocupació del bé a expropiar i aprovar inicialment la relació concreta,
individualitzada i valorada del mateix, tal com segueix:

— Identificació dels propietaris: Hereus de Toribio Gutierrez Garcia i Rosario Lorenza Gimenez
Gimenez.
— Descripció de la finca: Urbana ubicada en el municipi de Mont-roig del Camp al c/ Hospital
número 40. Registralmente es correspon amb la finca inscrita al Registre de la Propietat de Montroig del Camp, al tomo 35, llibre 20, foli 76, Inscripció primera de Mont-roig del Camp, i el número
1086. Cadastralment es correspon amb l’immoble referencia 8409102CF2580H0001WU.
— Situació jurídica: Apareix inscrit en l’actualitat a nom de Toribio Garcia i Rosario Lorenza
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Gimenez Gimenez. Consta la seva defunció, i que els hereus del la mitat indivisa propietat del
Sr. Toribio Gutierrez són els seus nou fills, o els seus hereus legals. Respecte a la mitat indivisa
de la Sra. Rosario Lorenza, consta que per testament, va declarar com a únic hereu dels seus
bens, al seu fill Dalmacio Gutierrez Gimenez, actualment finat, del qual els seus hereus són la
seva vídua, i els seus nous fills.

— Tipus d'afecció: Expropiació de la totalitat de l’immoble.

— Valoració:

Valoració del bé i dels drets:

Valor de les instal·lacions

0,00 €

57.743,37 €

Premi d'afecció 5%

VALOR TOTAL

2.887,17 €

60.630,54 €

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació
de la Província, i en el tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, obrint informació pública
durant un termini de quinze dies perquè els titulars de béns i drets afectats puguin aportar per
escrit quantes dades permetin la rectificació dels possibles errors que s'estimin en la relació
publicada o oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o fons, que
han de fonamentar motivadament. No obstant, a l'efecte de l'esmena d'errors en la descripció
material i legal dels béns, qualsevol persona natural o jurídica podrà comparèixer al·legant quants
antecedents o referències estimi pertinents.

En el cas de no formular-se al·legacions sobre la necessitat d'ocupació, s’entendrà aprovat amb
caràcter definitiu la relació de béns i drets, i per declarada definitivament la necessitat
d’ocupació, sense necessitat de nou acord.

4. Notificar aquest acord personalment als interessats.
En aquest punt no es produeix debat.
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Subtotal

-1.392,89 €

ACTA DE PLE

Deures i càrregues pendents

59.136,26 €
Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

Valor conjunta del sòl i l'edificació

El contingut de la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Votació del punt nº 3 de l'ordre del dia.

3. Tresoreria. Expedient 10932/2021. Aprovar, si s'escau, les modificacions de les
Ordenances Fiscals per l'exercici 2022.
Identificació de l’expedient: Modificacions de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2022.
Expedient número: Serveis Econòmics / Gestió Tributària/slm/ 10.932/2021
Tràmit: Ordinari

a) Modificar l’apartat vuitè de l’article 6è amb el següent redactat;
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles, els
béns immobles que tinguin les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
definides en els paràgrafs següents:
a) Qualsevol instal·lació generadora d'energia elèctrica destinada al propi consum que
estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.
b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la
qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de
transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o
aliena.
No obstant, l’import fixat màxim a bonificar serà de 1.000 euros anuals.
En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides en la lletra a, la bonificació serà d’aplicació
només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de
l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.
Per a les instal·lacions d’autoconsum definides en la lletra b, en no existir potència elèctrica
contractada, es considerarà com a tal la potència màxima limitada per l’interruptor general
d’alimentació existent de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.
En el casos en que una instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en
compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.
En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la
quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats. En qualsevol cas, la bonificació màxima
per un immoble no superarà el valor del 50% de la quota íntegra.
Aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions disposin de la preceptiva
legalització per part de l’ Administració competent i tindrà caràcter pregat. S’haurà de sol·licitar
abans del termini d’1 mes a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti la
legalització i el seu atorgament requerirà informe favorable del Servei Tècnic Municipal
competent, on es valorarà alhora, la disposició de la preceptiva autorització municipal i
l’acreditació dels pagaments que se’n pugui derivar de la mateixa.
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“1.- Ordenança número 2 reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles:

ACTA DE PLE

En data 15 d’octubre de 2021 la Regidoria de Transició Ecològica i Energètica va signar un
Informe de Necessitats per la qual es proposava a la Regidoria d’Hisenda que es trameti les
següents modificacions;

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

Fets:

La present bonificació s’aplicarà en els 5 períodes consecutius següents a aquell en què hagi
tingut lloc la instal·lació i serà compatible amb qualsevol altre bonificació que beneficiï el mateix
immoble o immobles.
No s’aplicarà aquesta bonificació quan les instal·lacions objecte d’aquesta bonificació hagin estat
motivades com a conseqüència del compliment de normatives sectorials o per qualsevol
normativa vigent.

1. Incoar l’ expedient per a la modificació de l’ Ordenança número 2 reguladora de l’ Impost
sobre Béns Immobles i de l’Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, en els termes exposats en l’informe de necessitats de la
Regidoria de Transició Ecològica i Energètica i descrits en la part de fets d’aquesta
providència.
2. Disposar que el Departament de Transició Ecològica i Energètica emeti informe tècnic-econòmic
de les presents modificacions i així com informi de la seva validesa jurídica.
3. Que pel Secretari d'aquest Ajuntament emeti informe de conformitat amb el primer paràgraf de la
lletra d) de l’apartat 3 de l’article 3er del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, per el qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local con habilitació de caràcter nacional.
4. Que el Departament de Tresoreria emeti l’Informe Proposta de les presents modificacions.
En data 28 d’octubre de 2021, el tècnic municipal va emetre Informe corresponent. Informe que
hi consta en l’expedient.
En data 28 d’octubre de 2021, el Secretari Municipal va emetre Informe corresponent. Informe
que hi consta en l’expedient.
En data 28 d’octubre de 2021, la Tresorera emet Informe Proposta corresponent. Informe que hi
consta en l’expedient.

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

b) Suprimir la lletra c) de l’apartat tercer de l’article 7è.
c) Modificar l’últim paràgraf de l’apartat tercer de l’article 7è amb el següent redactat;
No s’aplicarà aquesta bonificació quan les instal·lacions objecte d’aquesta hagin estat motivades
com a conseqüència del compliment de normatives sectorials o per qualsevol normativa vigent.”
En data 27 d’octubre de 2021, en relació a l’informe de necessitats exposat en el paràgraf
anterior, el Regidor d’ Hisenda va aprovar la Providència d’ Incoació disposant;
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a) Modificar la lletra b) de l’apartat tercer de l’article 7è amb el següent redactat;
Gaudiran d’una bonificació del 80% les construccions, instal·lacions o obres en les que
s’incorporin sistemes d’autoconsum per l’aprofitament d’energia solar fotovoltaica definits en els
paràgrafs següents:
a) Qualsevol instal·lació generadora d'energia elèctrica destinada al propi consum que
estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.
b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la
qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de
transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o
aliena.
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM)
corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
La present bonificació serà compatible amb qualsevol altra bonificació, llevat que per llei
s’estableixi el contrari.

ACTA DE PLE

2.- Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Interna, Govern Obert i Hisenda de data
3 de novembre de 2021.

Fonaments de dret
1. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, en davant RDL 2/2004.
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat vuitè de l’article 6è del text de l’Ordenança
fiscal núm. 2 reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles, amb el següent redactat;
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles, els
béns immobles que tinguin les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
definides en els paràgrafs següents:
c) Qualsevol instal·lació generadora d'energia elèctrica destinada al propi consum que
estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.
d) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la
qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de
transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o
aliena.
No obstant, l’import fixat màxim a bonificar serà de 1.000 euros anuals.
En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides en la lletra a, la bonificació serà d’aplicació
només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de
l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.
Per a les instal·lacions d’autoconsum definides en la lletra b, en no existir potència elèctrica
contractada, es considerarà com a tal la potència màxima limitada per l’interruptor general
d’alimentació existent de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.
En el casos en que una instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en
compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.
En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la
quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats. En qualsevol cas, la bonificació màxima
per un immoble no superarà el valor del 50% de la quota íntegra.
Aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions disposin de la preceptiva
legalització per part de l’ Administració competent i tindrà caràcter pregat. S’haurà de sol·licitar
abans del termini d’1 mes a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti la
legalització i el seu atorgament requerirà informe favorable del Servei Tècnic Municipal
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El Ple de l'Ajuntament, amb 10 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+) Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Manel Vilajosana
Ferrandiz (ERC-MÉS) i 3 vots en contra de: Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia
Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), i 1 abstenció Ferran Pellicer
Roca (AMM-VX+) acorda:

ACTA DE PLE

3. Decret 999/2021, de 30 d’abril de 2021, pel qual es modifiquen el règim de delegacions de
competències d’aquesta Alcaldia a favor del Regidor D’hisenda.

competent, on es valorarà alhora, la disposició de la preceptiva autorització municipal i
l’acreditació dels pagaments que se’n pugui derivar de la mateixa.
La present bonificació s’aplicarà en els 5 períodes consecutius següents a aquell en què hagi
tingut lloc la instal·lació i serà compatible amb qualsevol altre bonificació que beneficiï el mateix
immoble o immobles.
No s’aplicarà aquesta bonificació quan les instal·lacions objecte d’aquesta bonificació hagin estat
motivades com a conseqüència del compliment de normatives sectorials o per qualsevol
normativa vigent.

Tercer.- Publicar les esmentades aprovacions inicials de modificacions, regulades en el punt primer
i segon d’aquesta part dispositiva, mitjançant edicte que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província, en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el portal de transparència d'aquest
Ajuntament, així com, en un Diari dels de major difusió de la Província, durant un termini de 30
dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes.
Quart.- En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu i l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’aprovació de l’Ordenança
s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el portal de transparència
d'aquest Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia o, si escau, extracte comprensiu dels acords, a l'Administració General
de l'Estat i a l'Administració Autonòmica en el termini de 6 dies posteriors a l’adopció de l’acord.
En aquest punt es produeix debat.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Debat i votació del punt nº 3 de l'ordre del dia

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

d) Suprimir la lletra c) de l’apartat tercer de l’article 7è.
e) Modificar l’últim paràgraf de l’apartat tercer de l’article 7è amb el següent redactat;
No s’aplicarà aquesta bonificació quan les instal·lacions objecte d’aquesta hagin estat motivades
com a conseqüència del compliment de normatives sectorials o per qualsevol normativa vigent.”
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b) Modificar la lletra b) de l’apartat tercer de l’article 7è amb el següent redactat;
Gaudiran d’una bonificació del 80% les construccions, instal·lacions o obres en les que
s’incorporin sistemes d’autoconsum per l’aprofitament d’energia solar fotovoltaica definits en els
paràgrafs següents:
c) Qualsevol instal·lació generadora d'energia elèctrica destinada al propi consum que
estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.
d) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la
qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de
transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o
aliena.
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM)
corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
La present bonificació serà compatible amb qualsevol altra bonificació, llevat que per llei
s’estableixi el contrari.

ACTA DE PLE

Segon.- Aprovar inicialment les següents modificacions del text de l’Ordenança fiscal núm. 4
reguladora de l’ Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, següents;

4. Afers sobrevinguts.
De conformitat amb el que disposen l’article 113 en relació amb l’article 91.4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals i l’article 35 en relació amb l’article 12.4 del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat
dels membres presents la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts en l’ordre del dia.
En aquest punt no es produeix debat.
El contingut de la votació de la urgència es pot consultar al següent enllaç:

5. Afer sobrevingut. Expedient 9863/2021. Aprovar, si s’escau, la concertació
d’una operació de crèdit a llarg termini per a finançar algunes inversions
previstes en l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2021.

Identificació de l’expedient: Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per a finançar
algunes Inversiones previstes en l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2021.
Expedient: Serveis Econòmics/ Tresoreria/ slm/ Exp: 9863/2021
Tràmit: Ordinari

ACTA DE PLE

Durant el transcurs del debat d’aquest punt abandona momentàniament la sessió la regidora Mei
Benach.

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

Votació de la urgència punt nº 4 de l'ordre del dia

En sessió Plenària extraordinària i urgent de data 22 de febrer de 2021, el Ple va aprovar
inicialment el pressupost general per a l'exercici 2021 integrat per el pressupost de l'Ajuntament
i de les seves entitats públiques empresarials, publicant-se l’acord definitiu en el BOPT CVE
2021-02491, de data 30 de març de 2021, el resum a nivell de capítols de cadascun dels
pressupostos que integren el pressupost general.

En data 3 de setembre de 2021 el Regidor D’hisenda va emetre un Informe de necessitats en
relació a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per a finançar algunes Inversiones
previstes en l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2021, concloent que en virtut de la
delegació efectuada mitjançant Decret 999/2021, corresponent a la planificació, proposta i gestió
pressupostària, es posa en coneixement la necessitat d’iniciar un expedient de concertació d’una
operació de préstec a llarg termini per import de 5.855.010,54 euros, per tal de finançar les
inversions pressupostades en l’exercici 2021 i que es troben detallades en el document annex.

Les inversions les quals, es financen, total o parcialment, amb operacions de crèdit a llarg termini,
detallades en el document annex de l’Informe de necessitats, i que consten en l’annex
d’inversions del pressupost vigent, són les següents;
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Fets

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021
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ACTA DE PLE
Per Providència d’Alcaldia de data 14 de setembre de 2021 es va disposar l’inici de l’expedient
de concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions previstes en el
pressupost de l’exercici 2021, de conformitat amb l’informe de necessitats de la Regidoria
d’Hisenda, esmentat en els paràgrafs anteriors.

A més, entre altres extrems, es va establir les condicions mínimes de l’operació de crèdit i alhora,
es va disposar sol·licitar a les Entitats Financeres descrites en la Providència que presentin una
proposta per la materialització de l’operació financera.

Núm. Data entrada

Núm. de registre

Entitat

1

6393/2021

Banco Sabadell S.A.

15/10/2021

“Import: 5.855.010,54,- €
Venciment: 10 anys (inclòs 2 de carencia)
Interès fix 0,38% , sense bróker, ni arrodoniments ni túnel.
Liquidació Trimestral
Amortizació Sistema quota d’amortització lineal.
Comissió obertura: 0%
Comissió estudi: 0%
Interès de demora: 1,8% sobre l’interès cobrat en el moment.

ACTA DE PLE

De conformitat amb l’oferta presentada les característiques són les següents;

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

D’acord amb el certificat emès per l’Àrea de Tresoreria les ofertes rebudes dins del termini
establert, han estat les següents:

Amb clàusula de domiciliació de la part proporcional de la PMTE en virtut del conveni signat
entre la Generalitat de Catalunya i les entitats financeres.

Aquesta oferta té una vigencia de dos mesos.”

En data 3 de novembre de 2011, de conformitat amb la Provisió d’Alcaldia, esmentada
anteriorment, es requereix a l’Entitat Financera Banc Sabadell S.A. mitjançant escrit l’aportació
d’una declaració responsable que acrediti el compliment del principi de prudència financera.

Finalment, en data 5 de novembre de 2011 mitjançant Re 6910/2021 l’Entitat Financera remet
declaració responsable d’acreditament del compliment del principi de prudència financera.
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L’operació serà intervinguda per la Secretaria General de la Corporació.

Consta en l’expedient l’informe de l’Àrea d’intervenció de data 5 de novembre de 2011 de
conformitat amb l’art. 52. 2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals en el qual conclou;

Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció de data 5 de novembre de 2021.

Consta en l’expedient l’informe de control permanent d’Intervenció de data 5 de novembre de
2021.

ACTA DE PLE

Consta en l’expedient l’informe de Secretaria de data 5 de novembre de 2021.

Número: 2021-0021 Data: 16/12/2021

“Informo favorablement sobre les dades que s’han exposat, d’acord amb allò que estableix
l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a la formalització de l’operació de crèdit
projectada per import de 5.855.010,54€ per finançar les inversions previstes en el pressupost
de l’exercici. L’operació estarà subjecte al Principi de prudència financera, l’òrgan competent
per aprovar l’operació de crèdit és Ple de la corporació i l’adopció de l’acord serà per majoria
absoluta, i caldrà comunicar l’operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya.”

-

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL)

-

Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL)

-

Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'estat per
l'exercici 2013.

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeo i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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FONAMENTS JURIDICS

Vist que únicament s’ha presentat una oferta i atès que aquesta compleix tots els requisits
formals i legals, de conformitat amb l’informe d’intervenció i en atenció als principis de bona
gestió, transparència i concurrència.

-

-

Import concedit: 5.855.010,54 €
Termini de l’operació: 10 anys
Període de liquidació d’interessos i amortització: trimestral
Tipus d’interès: 0,38% fix.
Sistema d’amortitzacions: lineal.
Termini de carència: 2 anys.
Sense comissions.
Condicions financeres: La disposició del préstec es realitzarà en funció del grau
d’execució de les inversions que es financen mitjançant el mateix, en tot cas, al finalitzar
el període de carència estipulat, es procedirà per part de l’Entitat de crèdit a
l’abonament del capital no disposat. Durant el termini de carència únicament es
meritaran interessos del capital disposat.

Segon.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec amb l’entitat financera.

Tercer.- Comunicar l’operació de crèdit a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya.

Quart.- Notificar al Banc Sabadell S.A. l’informe de l’Àrea d’intervenció de l’art. 52. 2 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
de conformitat amb la Disposició Final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l'estat per l'exercici 2013 .
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Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb
L’Entitat Financera Banc Sabadell S.A. amb les condicions financeres següents:

ACTA DE PLE

El Ple de l'Ajuntament, amb 10 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+) Irene Aragonès Gràcia (ERC-MÉS), Manel Vilajosana
Ferrandiz (ERC-MÉS) i 3 vots en contra de: Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia
Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), i 1 abstenció Ferran Pellicer
Roca (AMM-VX+) acorda:

Cinquè.- Notificar la present resolució a les entitats financeres interessades en l’operació.
En aquest punt es produeix debat.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Debat i votació del punt nº 5 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:
Debat del punt nº 6 de l'ordre del dia

ACTA DE PLE

Durant el transcurs del debat d’aquest punt abandona momentàniament la sessió la regidora
Yolanda Pérez.
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6. Donar compte dels decrets del número 2916 al 3258 de l'any 2021.

Es presenten 3 mocions.

8. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS en relació a la sentència que
anul.la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la
plusvàlua municipal (caràcter no resolutiu).
Durant el transcurs del debat d’aquest punt abandona momentàniament la sessió la regidora
Elvira Montagud i el regidor Vicente Pérez.
Aquesta moció es retira de l’ordre del dia.
L’argumentació i explicació de la retirada de l’ordre del dia es pot consultar al següent enllaç:

Explicació del punt nº 8 de l'ordre del dia.
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7. Mocions

9. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS per al reconeixement públic
del dol perinatal gestacional i neonatal (caràcter no resolutiu)

La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada
socialment i que pateixen moltes famílies en silenci.
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o
en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les
primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts
fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida.

Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de
reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers estimats en
aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la
importància que es mereix.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda:
PRIMER.- L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es posa al costat de les famílies que han tingut
la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en
el seu dol.
SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de
suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o
neonatal en forma d’espai físic als cementeris municipals i d’altres estratègies d’acompanyament.
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També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos
amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals,
gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de
culte comú per totes les famílies. Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol
i l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després
del part. Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i
possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual.
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Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que
aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement
social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades
que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han
passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre
aquest tema. I també són diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar
aquest fet i acompanyar les famílies.

ACTA DE PLE

La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra societat,
silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes
característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.

TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer
difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquests espais de dol.
QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal,
gestacional o neonatal del municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que
es trobin en aquestes situacions.
CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record
d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i
realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic
a les famílies de les víctimes.
En aquest punt no es produeix debat.
El contingut de la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l'embaràs o
en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les
primeres setmanes d'embaràs, o en gestacions a partir de les vint-i-vuit setmanes (considerades
morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als vint-i-vuit dies de
vida.

La mort d'una gestant o un nadó segueix sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i
minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d'aquestes
característiques es trobin soles a l'hora d'afrontar aquest dolor.

Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d'entitats, que
aquest dol perinatal, o "dol no reconegut" a poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement
social i també mèdic davant les pèrdues d'un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades
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La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada
socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. L'any 2019 la xifra de mortalitat perinatal es
trobava al voltant de 2,4 milions de nadons a l'àmbit mundial. Al nostre país, Catalunya, tot i que
hi ha hagut una disminució de la mortalitat perinatal en els últims anys, encara hi ha una elevada
incidència dels casos (entre un 8 - 10%), segons el Departament de Salut i Institut d'Estadística
de Catalunya.
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10. Moció que presenta el grup municipal Junts pel reconeixement públic del dol
perinatal, gestacional i neonatal (caràcter no resolutiu)

ACTA DE PLE

Votació del punt nº 9 de l'ordre del dia

que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han
passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre
aquest tema. I també són diverses les entitats que treballen des d'arreu del territori per visibilitzar
aquest fet i acompanyar les famílies.

PRIMER.- Que l'Ajuntament de Mont-roig del Camp es posi al costat de les famílies que han
tingut la pèrdua d'un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les acompanyi en
el seu dol dotant al municipi d'un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit
una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d'espai físic al cementeri municipal i
d'altres estratègies d'acompanyament.

SEGON.- Que l'Ajuntament es comprometi a donar a conèixer l'existència d'aquest, i fer difusió,
a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d'aquest espai de dol.

TERCER.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal,
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també facilitar a aquelles associacions ja
existents, que puguin duu a terme accions al municipi de suport i acompanyament als progenitors
que es trobin en aquestes situacions. També recopilar i posar a disposició de les famílies
afectades la informació sobre els recursos existents al municipi, i externs, per tal de dotar-los del
suport especialitzat que puguin requerir.

QUART.- Expressar el compromís de l'Ajuntament en realitzar una cerimònia o acte anual en
record d'aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda:

ACTA DE PLE

Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l'acompanyament de les famílies
que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l'embaràs o després del part. Fins i tot alguns
ajuntaments duen a terme activitats conjuntes en memòria un cop l'any i possibiliten que les
famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual. Per aquest motiu,
considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de reconeixement i
acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d'éssers estimats en aquestes
condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la importància que
es mereix.
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També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos
amb el fet, treballen per dotar el municipi d'un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals,
gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de
culte comú per totes les famílies.

d'octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d'aquest tema per visibilitzar i donar
suport públic a les famílies de les víctimes.

En aquest punt es produeix debat.
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:
Debat i votació del punt nº 10 de l'ordre del dia

C) PRECS I PREGUNTES
Abandonen la sessió els regidors Vicente Pérez i Quique Moreno.
El contingut dels precs i preguntes es pot consultar al següent enllaç:

El secretari accidental,
José Enrique Bellver Soto

Document signat electrònicament al marge

Vistiplau, Sr. Alcalde
Fran Morancho López
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Mont-roig del Camp, a data de la signatura electrònica.

ACTA DE PLE

El president aixeca la sessió a l’hora indicada en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual
estenc, com a secretari.
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Precs i Preguntes

