3/2022 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
4 de febrer de 2022
9 de febrer de 2022
13:03 h. – 16:00 h.
Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL)

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 (abandona la sessió en el punt 6 de
l’ordre del dia per problemes de connexió)

Manel Vilajosana Ferrandiz
Abbas Amir Aarab

regidor ERC-MÉS-AM
regidor ERC-MÉS-AM

Ferran Pellicer Roca
Elvira Montagud Pérez

regidor AMM-VX+ (abandona la sessió en el punt 13
d’ordre del dia)
regidora AMM-VX+

Armando Franco Martí

regidor C’s

Excusen assistència:
Irene Aragonès Gràcia

regidora ERC-MÉS-AM

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
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Núm de la sessió:
Caràcter:
Convocatòria:
Data celebració:
Horari:
Lloc:

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Dades Indentificatives:.

ACTA DE PLE

Fran Morancho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 28/03/2022
HASH: 9eeccde393d39b494ad7af20ed6639ec

José Enrique Bellver Soto (1 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 28/03/2022
HASH: 86d6ee71db885b5f6f31f9aed3c7a253

ACTA PLE ORDINARI
9.FEBRER.2022

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:

Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 12 i 31 de gener de
2022.
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 12 i 31 de gener de 2022.
I no havent cap observació a l’efecte es declaren aprovades per unanimitat dels presents.
En aquest punt el regidor Angel Redondo (PSC) fa un aclariment dels precs i preguntes.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

B) ACTIVITAT DE CONTROL
12. Donar compte dels decrets del número 1 al 374 de l'any 2022.
13. Hisenda. Expedient 14601/2021. Donar compte al ple, de la resolució d’alcaldia per la que
s’aprova la pròrroga del pressupost de l’exercici 2021 per al 2022. (en aquest punt abandona
la sessió el regidor Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+)
14. Mocions
15. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS-AM de suport per la visibilització de
l'endometriosi (caràcter no resolutiu)
16. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS-AM en defensa del cànon de residus a
Catalunya (caràcter no resolutiu)
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1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 12 i 31 de gener de 2022.
2. Departament de Joventut. Expedient 14330/2021. Aprovar el Pla Local de Joventut 20222026
3. Medi Ambient. Expedient 13117/2021. Aprovar, si s'escau, l'Ordenança Municipal de
Protecció, Control i Tinença d’Animals.
4. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 608/2022. Aprovar, si s’escau, la modificació dels
estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).
5. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 14278/2021. Aprovar, si s’escau, la modificació de
l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua, del servei de
clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua
6. Alcaldia. Expedient 727/2022. Sol·licitar, si escau, a l’Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias-ADIF el canvi de nom de l’estació d’alta velocitat de l’Hospitalet de l’Infant
perquè s’hi inclogui el nom de Miami Platja.
7. Afers sobrevinguts
8. Apreciació de la urgència del punt número 9 de l'ordre del dia
9. Afer sobrevingut. Expedient 522/2020. Modificar, si s'escau, el Reglament regulador de la
prestació de serveis en la modalitat de teletreball. (assumpte no dictaminat amb caràcter
resolutiu).
10. Apreciació de la urgència del punt número 11 de l'ordre del dia.
11. Afer sobrevingut. Serveis Econòmics. Expedient 1583/2022.Aprovar, si escau, la proposta
de l’expedient de modificació de crèdits número 4/2022 de concessió de crèdits
extraordinaris, finançats amb baixes i/o anul·lacions d’altres aplicacions pressupostaries i,
Modificació de l’Annex d’Inversions.(assumpte no dictaminat amb caràcter resolutiu).

ACTA DE PLE

A) PART RESOLUTIVA

El punt s’aprova per unanimitat dels membres presents.
El contingut de la intervenció i la votació del punt número 1 de l’ordre del dia.

Intervenció i votació sobre el punt nº 1 del dia

2. Departament de Joventut. Expedient 14330/2021. Aprovar el Pla Local de
Joventut 2022-2026

Fets
1. Atès que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp impulsa i garanteix polítiques de Joventut a
partir del Pla Local de Joventut, per tal d’assolir els objectius proposats al Pla Nacional de
Joventut de Catalunya.
2. Atès que el Pla Local de Joventut 2022-2026 té com a prioritat cobrir les necessitats dels
joves basant-se en la realitat actual per definir, a partir d’uns objectius realistes, actuacions
concretes impulsades i vetllades per les diferents regidories implicades des de l’Ajuntament.
3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones de data 2 de febrer de
2022.

Fonaments de dret
1. Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut.
2. Decret 90/2013, de 29 de gener, que aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 20112020
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
4. 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.
5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

ACTA DE PLE

Expedient 14330/2021
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Identificació de l'expedient Pla Local de Joventut 2022-2026

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Durant el transcurs del debat d’aquest punt, en algun moment, la imatge dels regidors; Alcalde,
Mei Benach (PSC-CP), Ferran Pellicer (AMM-VX+), Armando Franco (C’s), Quique Moreno
(Junts) i Abbas Amir (ERC-MÉS), no es visualitza, encara que romanen connectats a la
videoconferència

6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
administracions públiques.

del

procediment

administratiu

comú

de

les

El Ple de l'Ajuntament, amb 15 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez
Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel
Redondo Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC),
Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Manel Vilajosana Ferrandiz
(ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia
Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMMVX+) i 1 abstenció de: Armando Franco Martí (C's) acorda:
1. Aprovar el Pla Local de joventut 2022-2026 que hi figura a l’expedient.
2. Designar la senyora Adriana Bernal Gámez per tal que assumeixi el control.

El punt s’aprova amb 15 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz
(PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel Redondo
Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Vicente Pérez
Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), Abbas
Amir Aarab (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou
(Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 1 abstenció
de: Armando Franco Martí (C's)
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar el següent enllaç:

ACTA DE PLE

En aquest punt es produeix debat.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

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

3. Medi Ambient. Expedient 13117/2021. Aprovar, si s’escau, l’Ordenança
Municipal sobre la Tinença d'Animals.

Durant el transcurs del debat d’aquest punt, en algun moment, la imatge dels regidors; Mei
Benach (PSC-CP), Elvira Montagud (AMM-VX+), Armando Franco (C’s), Quique Moreno (Junts)
i Yolanda Pérez (PSC-CP), no es visualitza, encara que romanen connectats a la
videoconferència

Identificació de l'expedient: Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d’Animals.
Número d'expedient: 13117/2021.
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Debat i votació del punt nº 2 de l'ordre del dia

Fets
1. Per part de la regidoria i per Providència d’Incoació de data 19 de novembre de 2021, s’acorda
iniciar els tràmits per aprovar una nova Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença
d’Animals, atesa la creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels essers
vius, així com la necessitat d'ordenar l'ús de l'espai públic, de regular les condicions de la tinença
responsable dels animals i de concretar les obligacions de l’administració municipal pel que fa a
l’acompliment dels deures que la normativa general li atribueix per vetllar tant pels drets dels
animals com dels ciutadans que els comparteixen.
2. Vist que actualment es troba vigent l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals, aprovada
inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de juny de 2002 i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 222 de data 26 de setembre de 2002.
3. Consta en l’expedient informe de Secretaria de data 23 de novembre de 2021 a fi de regular
l'aprovació de l’Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d’Animals, així com memòria
del tècnic de l’àrea de Medi Ambient de data 14 de desembre de 2021.

1. Els articles 6, 8, 52, 66 178 i 237 del Text refós de la Llei municipal i de règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
2. Els articles 58 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats Local
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
3. Els articles 4, 22.2 d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local.

ACTA DE PLE

Fonaments de dret

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori de data 2 de febrero de 2022.

5. L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
6. L'article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

El Ple de l'Ajuntament, amb 15 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez
Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel
Redondo Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC),
Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Manel Vilajosana Ferrandiz
(ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia
Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMMVX+) i 1 abstenció de: Armando Franco Martí (C's) acorda:
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4. Els article 127 al 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

1. Derogar l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals actualment en vigor, aprovada
inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de juny de 2002, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província, núm. 222, de data 26 de setembre de 2002.
2. Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d’Animals, que
s’annexa.
3. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d'anuncis de la
Corporació.
4. Finalitzat el període d'exposició pública, en el cas que no es presentin al·legacions, l'aprovació
inicial esdevindrà definitiva, sense la necessitat de resolució expressa. En el cas que es presentin
al·legacions i resoltes, es procedirà a l’aprovació definitiva.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ , CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS
INDEX
PREÀMBUL
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte

ACTA DE PLE

ANNEX.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

5. L’aprovació definitiva, amb el text íntegre de l’ordenança, es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona; al taulell d'anuncis de la Corporació, i es farà una ressenya al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 3. Definicions
TÍTOL II. SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS

CAPÍTOL I. Normes de caràcter general
Article 4. Consideracions generals

CAPÍTOL II. Responsabilitats de la persona propietària i posseïdora
Article 5. Obligacions bàsiques pel que fa a l’animal
Article 6. Allotjament
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Article 2. Àmbit de l’ordenança

Article 7. Alimentació
Article 8. Mitjans de subjecció
Article 9. Manteniment en vehicles
Article 10. Prohibicions en relació amb els animals
Article 11. Responsabilitat general de les persones posseïdores
Article 12. Responsabilitats pel que fa a la convivència
Article 13. Condicions generals
Article 14. Documentació sanitària

Article 16. Funció inspectora

TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENTS PÚBLICS

CAPÍTOL I. Animals als espais i a la via pública
Article 17. Placa identificadora

ACTA DE PLE

Article 16.b col·laboració amb l’acció inspectora

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 15. Sacrifici i esterilització

Article 19. Transport públic
Article 20. Platges
Article 21. Espais reservats als animals de companyia
Article 22. Accés dels animals a llocs de pública concurrència.
Article 23. Alimentació d’animals a la via pública

CAPÍTOL II. Deposicions a la via pública
Article 24. Control de deposicions
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Article 18. Normes de conducció

TÍTOL IV. GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS

CAPÍTOL I. Definició i llicència administrativa obligatòria
Article 25. Definició
Article 26. Determinació de perillositat
Article 27. Majoria d’edat i llicència
Article 28. Requisits per a l’atorgament de llicència
Article 29. Validesa de la llicència

CAPÍTOL II Mesures de seguretat
Article 31. Condicions de circulació i estada
Article 32. Ensinistrament

CAPÍTOL III. Gossos de vigilància

ACTA DE PLE

causats lesions

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 30. Obligacions de les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin

TÍTOL V. EXÒTICS I ALTRES ANIMALS

CAPÍTOL I. Animals exòtics i altres animals no considerats de companyia
Article 34. Animals exòtics
Article 35. Fauna autòctona
Article 36. Animals domèstics no considerats de companyia

CAPÍTOL II- Animals peridomèstics i altres plagues
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Article 33. Gossos de vigilància

Article 37. Control
Article 38. Mesures

TÍTOL VI. ESTABLIMENTS DE VENDA I ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS

CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 39. Definició
Article 40. Llicències respecte a certs establiments

CAPÍTOL II. Establiments de venda
Article 43. Requisits generals
Article 44. Documentació
CAPÍTOL III. Altres nuclis zoològics
Article 45. Requisits generals

ACTA DE PLE

Article 42. Inspecció

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 41. Venda ambulant

TÍTOL VII. CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ

Article 47. Cens municipal i obligacions de la persona propietària o posseïdora
Article 48. Identificació
Article 48.b Esterilització
Article 49. Taxa municipal

TÍTOL VIII. RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS
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Article 46. Atraccions amb animals

CAPÍTOL I. Dels animals abandonats
Article 50. Servei de recollida

CAPÍTOL II. De la recuperació d’animals
Article 51. Termini i procediment
Article 52. Acolliment d’animals

CAPÍTOL III. Gats ferals

Article 55. Situació i condicions de les colònies de gats ferals

TÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR.

CAPÍTOL I. Classificació i tipificació

ACTA DE PLE

Article 54. Colònies controlades de gats urbans

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 53. Captura de gossos i gats ensalvatgits

Article 57. Infraccions lleus
Article 58. Infraccions greus
Article 59. Infraccions molt greus
CAPÍTOL II. Procediment sancionador
Article 60. Potestat sancionadora i òrgans competents
Article 61. Prescripció de les infraccions
Article 62. Òrgans competents per a sancionar
CAPÍTOL III. Sancions i mesures cautelars
Article 63. Sancions
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Article 56. Classificació i règim d’infraccions

Article 64. Criteris de graduació de les sancions
Article 65. Concurrència de sancions
Article 66. Comís
Article 67. Requeriment previ al presumpte infractor
Article 68. Multes coercitives

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIÓ FINAL

PREÀMBUL
La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels essers vius, en general,
i dels animals més propers a les persones, en particular, ha suscitat els darrers anys una intensa
activitat normativa internacional, europea, estatal i catalana.
La tinença d'animals domèstics aporta beneficis per la salut, avantatges de tipus emocional,
afavoreix l'exercici físic i millora les relacions interpersonals entre altres aspectes. La teràpia
canina també ha demostrat benefici en el tractament de determinades patologies.
No obstant això, els condicionaments de l'hàbitat urbà i, de vegades, la manca de responsabilitat
d'algunes persones propietàries d'animals, poden ocasionar problemes en la convivència veïnal.
Convé destacar que els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures
dels seus propietaris, tant en relació amb els mateixos animals, com amb el conjunt de la
ciutadania i de l'entorn urbà.
Per altra banda, en els darrers anys ha hagut un progressiu increment del número d'animals
domèstics i colònies de gats ferals al terme municipal de Mont-roig del Camp i la necessitat
l'ordenar l'ús de l'espai públic per vetllar tant pels drets dels animals, com dels de ciutadans que
el comparteixen justifica les raons d’interès general per tal d'adaptar l'ordenament jurídic
municipal a la realitat social del municipi.
Així mateix, existeix una regulació específica, tan estatal com autonòmica, de la tinença d’animals
potencialment perillosos que es concreta en la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, de règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i la Llei autonòmica 10/1999, de 30 de
juliol, de tinença de gossos perillosos, desenvolupades reglamentàriament respectivament pel
Reial Decret 287/2002, de 22 de març i el Decret 170/2002, d’11 d e juny, de mesures en matèria
de gossos considerats potencialment perillosos.

ACTA DE PLE

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Codi Validació: 6GMDADX2DHHL2MK42H2Z6EWAW | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 119

Segona. Normes d’aplicació supletòria.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Primera. Règims d’inspecció i sanció.

El marc normatiu vigent atorga competències als municipis per exercir la inspecció i vigilància
dels animals de companyia, establir un cens municipi al d’animals de companyia, recollir i
controlar als animals de companyia abandonats o perduts i als animals salvatges urbans, vigilar
i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia (venda, guarda, recollida i cria), si
procedeix, comissar els animals de companyia, sancionar infraccions amb determinats límits,
efectuar requeriments per incompliment dels requisits legals, podent imposar multes coercitives.
Així mateix, pel que fa als gossos potencialment perillosos els ajuntaments tenen competència
per atorgar els títols habilitants per a la seva tinença, determinar la potencial perillositat dels
gossos que manifesti n un caràcter agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones i/o
animals i sancionar infraccions.
Finalment la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local habilita als municipis, en defecte
de normativa específica, per regular l’ordenació de les relacions de convivència d’interès local i
ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics i el seu règim
sancionador.

La iniciativa a la qual res pon aquest document conté la regulació imprescindible per atendre la
necessitat a cobrir amb la norma. No es poden identificar altres mesures menys restrictives de
drets o que imposin menys obligacions al destinatari. Es compleix, doncs, el principi de
proporcionalitat.
Per tal de garantir el principi de seguretat jurídica, la norma resulta coherent amb la resta de
l’ordenament jurídic, per tal de generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i dotat
de certitud, que ha de facilitat el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la
presa de decisions de les persones i entitats afectades
El principi de transparència s’ha de satisfer fent possible l’accés senzill, universal i actualitzat a
la norma i als documents propis del seu procés d’elaboració en els termes definits per la
normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
En virtut del principi d’eficiència, la norma evita càrregues administratives i innecessàries o
accessòries i no afecta a les despeses o ingressos públics presents o futurs, motiu pel qual no
resulta necessària la demostració del fet que el seu contingut se subordina al compliment dels
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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L'ordenança també concreta les obligacions de l'administració municipal pel que fa a
l'acompliment dels deures que la normativa general li atribueix, tals com el servei de recollida
d'animals abandonats o perduts a la via pública, control de riscos sanitaris, identificació i cens,
control d'animals potencialment perillosos, utilització d'espais públics pels animals de companyia,
regulació de la presència i convivència d'altres animals, no de companyia, en el municipi.
Esdevenint, per tant, l’instrument més adequat per garantir l'assoliment del objectius de protecció
i control de la tinença d'animals.
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L’ordenança respon a un a necessitat de regulació de les condicions de la tinença responsable
pel que fa a les circumstàncies d'allotjament, manutenció i condicions higièniques i sanitàries
adequades i proporcionals a les característiques de cada animal o espècie, prohibint aquelles
accions o omissions de deures que afectin la qualitat de vida dels animals, i vetllant així per la
seva protecció, tot fixant les responsabilitats dels propietaris o posseïdors d'animals,
la qual constitueix una necessitat d’interès general; també pretén fomentar la participació
ciutadana en la defensa i protecció dels animals, així com la pedagogia sobre el respecte als
animals i la importància de l’adopció i es configura com l’instrument més adequat per garantir
l’assoliment de la finalitat pretesa.

ACTA DE PLE

Fent ús d’aquestes atribucions el present text compleix els principis de bona regulació establerts
per la normativa vigent.

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta ordenança és regular la protecció i tinença d’animals en la seva convivència
amb les persones, assolint el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantint una
tinença responsable i reduint al màxim les pèrdues i els abandonaments d’animals, a més de
preservar la salut, la tranquil·litat, la convivència i la seguretat de les persones.

Article 3. Definicions
Als efectes de la present ordenança, s’entén per:
Animal domèstic: aquell que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i
conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta
consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte
útil per a l’ésser humà, els que proporcionen ajut laboral, els usats en pràctiques esportives o els
animals utilitzats en activitats d’esbargiment, espectacles, circs, etc.
Animal de companyia: aquells animals domèstics que es crien i reprodueixen amb la finalitat
de conviure amb les persones i obtenir-ne companyia, especialment totes les subespècies i
varietats de gats (Felis catus), totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris), fures
(Mustela putorius).
Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de
Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas. Fauna
salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l’Estat
espanyol.
Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de manera individual
depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
Colònia urbana de gats: Indret sotmès a control de personal acreditat per l’administració destinat
a tenir un conjunt de gats, lliures, no socialitzats, que hi viuen de manera habitual i que són
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En tot cas, s’ha de respectar l’establer al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, així com la resta de normativa que sigui
d’aplicació, i la que el complementi, modifiqui o substitueixi.

ACTA DE PLE

Aquesta ordenança regula la protecció, el control, la tinença d’animals domèstics de companyia,
d’animals exòtics i altres animals no considerats de companyia i els establiments de venda i altres
nuclis zoològics dins del terme municipal de Mont-roig del Camp. En aquest sentit afecta a totes
les persones particulars i entitats jurídiques que en són propietàries o posseïdores.
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Article 2. Àmbit de l’ordenança

alimentats per aquest personal i que els individus que la conformen estan esterilitzats o en vies
de ser-ho.
Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la
convivència amb les persones.
Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap
identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. També tenen la
consideració d’abandonats els casos establerts per l’article 17.3 del Decret Legislatiu 2/2008, és
a dir, aquell animal de companyia no acompanyat de cap persona que duu identificació i que un
cop avisada, per l’administració local, a la persona que n’és propietària o posseïdora no és
recuperat en els terminis establerts pel Decret Legislatiu o altre normativa que resulti d’aplicació.

Gat Feral: els gats ferals són membres de l’espècie de felí domèstic (Felis catus) però no estan
socialitzats amb els éssers humans i, per tant, no són adoptables. Els gats ferals apareixen per
l’abandonament o fugida de gats domèstics i es converteixen en gats silvestres després de viure
un temps per si mateixos, o són gats descendents d’altres gats ferals. Els gats ferals porten vides
saludables i naturals en el seu propi espai. La seva llar és a l’aire lliure.
Gos d’assistència: És un gos ensinistrat per un centre oficial d’ensinistrament per ajudar les
persones amb una discapacitat reconeguda. Tipus de gos d’assistència: gos guia o gos pigall,
educat per guiar persones amb discapacitat visual o sordesa; gos de servei, educat per ajudar
persones amb alguna
discapacitat física tant en l’entorn privat com en el públic; gos de senyalització de sons, per avisar
les persones amb discapacitat auditiva; gos d’avís, educat per donar alerta mèdica a les persones
amb epilèpsia, diabetis o altres malalties; gos per a persones amb trastorns de l’espectre autista,
educat per cuidar i vigilar persones amb autisme; gos inclòs en projectes de teràpia assistida
amb animals de companyia, destinats a visites a hospitals, centres geriàtrics, pisos tutelats,
centres per a persones amb discapacitat, habitatges particulars, etc.
Plaga: conjunt d’éssers vius que per la seva abundància i/o les seves característiques poden
ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones.
Persona conductora d’un animal: aquella persona que es troba a la via o l’espai públic amb un
animal al seu càrrec, amb independència de qui en tingui la titularitat.
Persona posseïdora d’un animal: aquella persona que té cura d’un animal de forma voluntària,
amb independència de qui en tingui la titularitat, a excepció de les persones que hagin recollit un
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Cases d’acollida: Llars que tenen cura dels animals abandonats o extraviats, mentre no són
reclamats pel seu propietari. En el cas de que no siguin reclamats i passat el termini legal podran
ser posats en adopció. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp crearà un registre de cases d’acollida
les quals podran rebre una subvenció ja sigui en diners o espècie a fi de fer front a les despeses
d’aliment i cura dels animals. L’Ajuntament de Monts-roig del Camp, davant de l’existència d’un
animal abandonat o extraviat, promourà en primera instància la seva estada en una casa
d’acollida o a les instal·lacions/protectora municipal un cop estigui en funcionament.

ACTA DE PLE

Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que
n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
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Animal peridomèstic o salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu compartint territori geogràfic
amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents:
colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus michaellis), estornell (Sturnus unicolor i
S.Vulgaris), espècies de fauna exòtica i altres que es determinin per via legal o reglamentària.

animal perdut o abandonat durant un període inferior a 24h i prèvia comunicació a l’Ajuntament
o a la policia municipal.
Persona propietària d’un animal: Persona propietària: és aquella persona responsable de la
inscripció de l’animal i del desenvolupament del conjunt d’obligacions envers l’animal (registre,
adopció de mesures necessàries per evitar danys, alimentació, control sanitari, recol·lecció i
eliminació de femtes, i compliment de totes aquelles que estableixi la llei.
Nucli zoològic: agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al
manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals,
els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres
transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via
reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la
producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega
i els que treballen en l'agricultura.

CAPÍTOL I. Normes de caràcter general
Article 4. Consideracions generals
1.L’Ajuntament autoritza, amb caràcter general, la tinença d’animals domèstics en els domicilis
particulars sempre que es reuneixin les condicions higièniques adients per allotjar-los i que no
provoquin cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als veïns o, per a les persones que hi
conviuen i per altres persones, altres animals o als mateixos animals, que no siguin les derivades
de la seva naturalesa de forma que es compleixin les condicions que es fixen en aquesta

ACTA DE PLE

TÍTOL II. SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS
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Transacció: qualsevol acte, jurídic o no, que comporti un canvi en la titularitat o propietat d’un
animal, independentment que sigui un acte gratuït o que impliqui una contraprestació econòmica.

2.Com a norma general, a partir de l’entrada en vigor de l’ordenança i sense caràcter retroactiu,
no és permesa la tinença de més de cinc animals de companyia d’una mateixa espècie en un
mateix domicili. Només excepcionalment, es podrà sol·licitar una autorització municipal per a la
tinença de més de cinc animals de companyia en un mateix domicili, sempre que es disposi de
les condicions òptimes per allotjar-los i sense que per les seves dimensions sigui necessari
obtenir el corresponent registre de nucli zoològic.
3. L’allotjament de l’animal o animals ha de ser adequat, segons l’espècie, i en correspondència
amb el medi on ha de viure. L’Ajuntament podrà reduir o ampliar, en tot cas, previ informe tècnic,
el nombre d’animals que es posseeixin.
4. En el supòsit que els animals situats en un domicili, parcel·la o finca, per les seves
característiques, comportament, condicions de manteniment o nombre, causin problemes
sanitaris o provoquin molèsties o incomoditats de rellevància al veïnat (sorolls procedents de
lladrucs, cants, males olors, etc.), incomplint les ordenances municipals i normatives vigents i
que aquestes molèsties estiguin verificades per les inspeccions corresponents, s’ha d’atorgar un
termini, d’una durada raonable i proporcionada segons les circumstàncies, a les persones
propietàries o posseïdores per tal que corregeixin les deficiències detectades. Si aquesta
correcció no es produeix, s’ha d’ordenar el trasllat dels animals al centre adient, essent les
despeses de trasllat i de manteniment a càrrec de la persona propietària o posseïdora.
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Ordenança.

CAPÍTOL II. Responsabilitats de la persona propietària i posseïdora
Article 5. Obligacions bàsiques pel que fa a l’animal
Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, les persones
posseïdores d’un animal de companyia tenen les següents obligacions bàsiques:
1. Garantir la seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l’animal en condicions higiènic
sanitàries, de benestar i seguretat adequades a la seva espècie.
2. Els posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament
i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures
necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.

Article 6. Allotjament
Les condicions generals d’allotjament són les següents:
a) Els animals d'un pes superior als 25 kg o dos animals els pesos dels quals sumin més de 25
kg no poden tenir com a habitacle espais inferior a 20 m2. S’exceptuen els animals d’aquestes
característiques que romanguin temporalment en caneres municipals i centres o cases d’acollida
d’animals de companyia. Aquesta temporalitat a l’excepció de l’espai en aquests centres es
redueix a un màxim de 21 dies passat aquest termini, si l’animal no ha estat recuperat pel seu
propietari, haurà de gaudir dels m2 establerts i necessaris pel seu benestar.
b) Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en
condicions climàtiques extremes. Els animals hauran de disposar d’espai suficient i d’aixopluc
contra la intempèrie. L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un material que aïlli de forma suficient
i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha de
mantenir permanentment en un bon estat de conservació i de neteja. En tot moment s’han de
prendre les mesures que calguin per evitar l’entrada d’aigua, així com l’escalfament excessiu.
c) Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient per permetre el lliure moviment i
d’aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en
casetes, tal i com s’ha descrit a l’anterior.
d) Els animals no poden mantenir-se lligats permanentment.
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5. Les persones posseïdores de gossos, gats i fures han de censar-los a l'Ajuntament del municipi
de residència habitual dels animals dins el termini de 3 mesos des del naixement de l’animal o
de 30 dies des de la data d’adquisició de l'animal o del canvi de residència.

ACTA DE PLE

4. Identificar els animals amb microxip homologat, i comunicar les dades de la identificació al
registre general d'animals de companyia, en el termini màxim de 20 dies el qual és indispensable
per a inscriure’l al registre censal municipal.
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3. La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne
la salut.

e) Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, els
celoberts, balcons, galeries, patis de ventilació o terrats. En el cas de llocs adjacents i exteriors
als habitatges, sempre hi ha d’estar directament connectats amb l’interior i han de disposar
d’unes dimensions que permetin el lliure moviment dels animals. En cas que s’hi mantinguin
durant un període limitat de temps, s’han d’adoptar les mesures necessàries perquè els animals
disposin d’aixopluc, espais amb ombra, evitar temperatures que puguin provocar-los alteracions,
i facilitar en tot moment la ventilació.

g) S’exceptua a aquestes condicions generals d’allotjament: els animals que romanguin als
centres veterinaris per qüestions sanitàries, els animals que romanguin als establiments de
venda autoritzada on s’exceptuen les condicions generals d’allotjament per un termini màxim de
14 dies naturals, passat aquest temps si encara hi romanen, caldrà donar compliment a les
condicions generals d’allotjament, els animals que romanguin als centres d’acollida o refugi
d’animals on s’exceptuen les condicions generals d’allotjament per un termini màxim de 21 dies
naturals, passat aquest temps si encara hi romanen, caldrà donar compliment a les condicions
generals d’allotjament.

Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable, neta i degudament protegida del fred
a l’hivern per evitar que es geli. Se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat
suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

Article 8. Mitjans de subjecció

ACTA DE PLE

Article 7. Alimentació
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f) No es permet mantenir els animals en gàbies o espais quan per les seves reduïdes dimensions
impedeixin o limitin considerablement el moviment, ni de forma habitual ni temporal, inclòs en els
establiments de venda.

2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només
s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui justificada i aquesta
haurà de dur un dispositiu que n’eviti la torsió, enrotllament i la immobilització de l’animal.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no poden tenir
un pes excessiu ni impossibilitar el moviment de l’animal. En cap cas la longitud de la cadena pot
ser inferior als 3 m. ni el collar de força o estrangulació.
4. Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal
pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc, a l’aigua i a l’aliment.
5. En cap cas el collar dels animals de companyia/guarda que es mantenen lligats ha de ser la
mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació. A mes, no poden
romandre més de dues hores seguides. Si es sobrepassés aquest temps hauran de poder fer
exercici
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1. El contingut d’aquest article és d’aplicació als animals de companyia que, per causes
justificades, s’han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat.

Article 9. Manteniment en vehicles
1. Els animals han de disposar d’un espai suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecarse i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans de transport han de ser concebuts per
protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes, garantint la ventilació
i alhora evitant una possible intoxicació deguda als gasos originats pel mateix vehicle.
2. S’han d’utilitzar sempre els mitjans de subjecció o seguretat que s’estableixin a la normativa
de trànsit vigent, i en la càrrega i descàrrega d’animals, s’han d’emprar equipaments adequats
per evitar-los danys o patiments i per evitar-ne la fugida.

Article 10. Prohibicions en relació amb els animals
Queden expressament prohibides les següents actuacions:
a) Maltractar o agredir físicament als animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els
produeixi sofriments o danys injustificats, estats d’ansietat o por.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció
veterinària.
c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic sanitari, de benestar i
seguretat de l’animal.
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los les ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat
de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per a
garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics
o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l’autorització prèvia de l’autoritat
competent.
f) No facilitar-los l’alimentació suficient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
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5. És prohibit tancar els animals en el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat
que garanteixi un aireig eficient.

ACTA DE PLE

4. Quan els animals hagin de ser transportats en gàbies, transportins o anàlegs s’haurà de
garantir que disposen de mesures de seguretat i benestar suficients per evitar molèsties a altres
persones i/o als mateixos animals.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

3. Està prohibit mantenir els animals dins de vehicles estacionats sense adoptar les mesures
necessàries perquè a l’interior del vehicle no s’assoleixin temperatures que puguin provocar-los
alteracions. S’ha de garantir en tot moment la ventilació de l’habitacle i no poden romandre-hi
més d’una hora tancats. En els mesos d’estiu, haurà d’estacionar-se el vehicle en una zona
d’ombra permanent, garantint en tot moment la ventilació i per un període no superior a vint
minuts.

h) Vendre’ls o donar-los als menors de 16 anys i a les persones incapacitades sense l’autorització
dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments de
venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin
a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal.
j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i les condicions
higiènic sanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment
necessari per a ells.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat,

n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

p) Baralles de galls.
q) Matances públiques d’animals.
r) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
s) Les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i d’altres assimilables.

ACTA DE PLE

o) Baralles de gossos

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

sorolls, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.

1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la
persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni llur animal a
les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural, en general,
d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.
2. Quan es tracti d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la tinença dels quals és
permesa i que, per llurs característiques, pugui causar danys a les persones, a altres animals, a
les coses, a les vies i espais públics i al medi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera
que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni
passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin
provocar a les persones i als altres animals.
3. Així mateix, la persona posseïdora està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com
de les cries d’aquests.
4. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a comunicar
la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat en un termini màxim de 48 hores, de
manera que en quedi constància. En cas contrari, es presumirà el seu abandonament.
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Article 11. Responsabilitat general de les persones posseïdores

Article 12. Responsabilitats pel que fa a la convivència
1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics estan obligades a adoptar les
mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament
dels seus animals.
2. Es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts animals que
amb els seus lladrucs, crits o cants destorbin el descans del veïnat o que amb les seves
deposicions i orines pugui afectar els pisos veïns i/o a la via pública.
3. Les persones propietàries o posseïdores vetllaran, en tot cas, que ni sols ni en la seva
presència aquests animals molestin al veïnat.

Article 14. Documentació sanitària
Les persones propietàries hauran de sotmetre els animals a les vacunacions o tractaments
obligatoris que determinin l’autoritat municipal o qualsevol altre competent.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

La persona propietària d’un animal de companyia té el deure d’oferir-li les atencions sanitàries i
els controls veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de salut i evitar la transmissió de
malalties a persones o altres animals. Amb aquesta finalitat les autoritats administratives podran
ordenar l’execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries per als animals de
companyia, de la forma i al moment que es determini.

ACTA DE PLE

Article 13. Condicions generals

Article 15. Sacrifici i esterilització
1. El sacrifici dels animals només podrà realitzar-se en els casos previstos per la normativa
aplicable i, en tot cas, s’ha d’efectuar de manera indolora que impliqui el mínim de sofriment per
a l‘animal i que li provoqui la pèrdua immediata de consciència, en la mesura que tècnicament
sigui possible.
2. Els animals afectats per malalties susceptibles de causar perill a les persones o altres animals
i els que pateixin malalties incurables d’aquesta naturalesa s’hauran de sacrificar sempre que hi
hagi un informe veterinari que ho assenyali.
3. El sacrifici i l’esterilització dels animals de companyia han d’ésser fets sempre per
professionals veterinaris.

Article 16. Funció inspectora
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Els animals hauran de tenir la corresponent documentació sanitària en la que s’especifiquin les
vacunes i tractaments que se’ls hagi aplicat.

Corresponen a l’Ajuntament les funcions següents:
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b) Gestionar el cens municipal d’animals de companyia.
c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges
urbans.
d) Les autoritats municipals, si ho consideren necessari, poden aïllar o comissar els animals de
companyia per qüestions de salubritat pública, de seguretat, d’agressivitat i de benestar de les
persones i del mateix animal.

En cas d’incompliment greu o persistent de les condicions establertes en els articles anteriors,
l’administració municipal podrà disposar qualsevol mesura correctora i fins i tot ordenar el trasllat
dels animals al lloc o establiment més adequat, amb les despeses a càrrec del propietari/a.
1. Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de
permetre a les administracions competents, veterinaris i/o agents de l’autoritat i/o tècnics
municipals les inspeccions i facilitar-los la documentació que els demanin.
2. És sancionable:

ACTA DE PLE

Article 16.b col·laboració amb l’acció inspectora
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e) Animals de guarda i vigilància, els/les propietaris/es o posseïdors/es d’animals de guarda i
vigilància d’obres, empreses i habitatges han d’impedir que l’animal pugui abandonar el recinte i
molestar els/les vianants o d’altres animals, o causar-los lesions o provocar accidents. És
obligatori col·locar en un lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de l’existència d’un
animal de vigilància.

b) Negar-se o resistir-se a facilitar la tasca inspectora o de vigilància de l’Administració.
c) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació que demanin les autoritats
competents o els seus agents per complir les seves funcions, i subministrar informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, explícitament o implícitament.
d) Negar-se a lliurar un animal comissat o custodiat.

TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENTS PÚBLICS

CAPÍTOL I. Animals als espais i a la via pública

Article 17. Placa identificadora
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a) Obstaculitzar la funció inspectora.

Es recomana que els gossos, gats i fures, portin d’una manera permanent, pels espais o les vies
públiques, una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar
el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.

Article 18. Normes de conducció
1. Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats amb la corresponent corretja i collar i
estar degudament identificats.
2. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho aconsellin i
mentre aquestes circumstàncies no canviïn. Els gossos als que fa referència l’article 24 d’aquesta
ordenança aniran lligats i proveïts de morrió.

2. Els gossos d’assistència personal i els de cossos i empreses de seguretat podran circular
lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats per la persona amb
discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixi trastorns de l’espectre autista, diabetis,
epilèpsia o altres malalties que el departament competent en matèria de serveis socials reconegui
que justifiquin la possibilitat d’optar a l’ús d’un gos d’assistència i l’agent de seguretat,
respectivament, i gaudeixin de les condicions higièniques, sanitàries i de seguretat previstes a la
normativa.

Article 20. Platges
No es permet la circulació o la permanència de gossos i altres animals a les platges de l’1 de
juny al 30 de setembre. Fora d’aquestes dates i excepcionalment, l’ajuntament podrà limitar la
circulació o permanència d’animals, en determinats llocs o dates per motius de seguretat o interès
públic.
Aquesta prohibició no resulta d’aplicació als gossos pigall de les persones invidents i altres
situacions similars, on el gos és un element essencial com a suport a l'activitat de les persones
S'habilitarà una zona de lliure accés per animals de companyia a la platja de la Punta del riu
Llastres, a la zona habilitada i delimitada.
Per fer ús d'aquest espais caldrà que els animals de companyia estiguin adequadament inscrits
en el registre censal de l'Ajuntament.
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1. Es podran traslladar animals de companyia en cistella de transport tancada adequada a
l’espècie. Els gossos, alternativament, podran ser traslladats lligats i amb el morrió corresponent.

ACTA DE PLE

Article 19. Transport públic

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

3. La circulació i conducció d’animals i de vehicles de tracció animal per les vies públiques del
terme municipal s’hauran d’ajustar al que regula la normativa de circulació vigent per aquests
supòsits.

Article 21. Espais reservats als animals de companyia
Per facilitar el comportament social dels gossos i prevenir problemes de conducta, l’Ajuntament
pot determinar zones autoritzades per ells, espais reservats per l’esbarjo i la socialització.
En aquests espais d’esbarjo per a gossos autoritzats per l’Ajuntament aquests poden anar
deslligats, sempre dins de les zones expressament delimitades, a excepció dels gossos
considerats potencialment perillosos.
Aquests espais hauran de garantir la seguretat dels animals i de les persones, evitant la fugida
dels gossos. Les persones posseïdores vigilaran perquè els seus gossos no provoquin molèsties
als altres usuaris i estan obligats a recollir-ne els excrements.

a) Les zones de manipulació d’aliments i les zones d’accés exclusiu del personal dels restaurants,
els bars, les cafeteries i els altres llocs destinats a la restauració.
b) Les sales d’operacions, els espais on es duen a terme les cures i els tractaments dels serveis
d’urgències, les zones de cures intensives o qualsevol altra zona que per la seva funció hagi de
restar en condicions higièniques especials.
2. Queda prohibida la circulació o permanència de gossos o altres animals a les piscines
públiques, tant en zones d’ús general com en les zones d’ús privat d’establiments turístics, durant
la temporada de bany..
3. No es permet l’accés d’animals als parcs d’ús per part dels infants per tal d’evitar deposicions
i miccions dins d’aquest espai.
4. Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos d’assistència que
acompanyen persones amb alguna discapacitat d’acord amb la normativa vigent que regula els
gossos d’assistència.
6. No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts del terme municipal, ni fer-los
beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques, Només es podran utilitzar en
el cas que la font tingui un dispositiu específic per l’abeurament d’animals.
7. Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no consti el número
de nucli zoològic del centre venedor o donant.
8. Es permetrà l’accés d’animals de companyia als equipaments municipals i establiments de
concurrència pública on l’accés amb animals no estigui específicament prohibit o condicionat,
sota la responsabilitat de les persones propietàries o posseïdores, sempre que els animals es
trobin en condicions higienicosanitàries i de salut adequades.

ACTA DE PLE

2.Es prohibeix l’entrada i permanència d’animals de companyia als espais següents:
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1.Les persones propietàries d’establiments públics com hotels, pensions, restaurants, bars, bars
restaurant, comerços i similars, segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i permanència
d’animals de companyia en llurs establiments, llevat que es tracti de gossos pigall, d’assistència,
d’utilitat pública, de les forces i cossos de seguretat, la presència dels quals no pot ser prohibida.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 22. Accés dels animals a llocs de pública concurrència.

Article 23. Alimentació d’animals a la via pública
No és permès alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs, solars o altres
espais similars ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no
tenen propietari/a legal conegut, com poden ser gats ferals, gossos, coloms i altres.
Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament per al manteniment de les
colònies controlades de gats ferals en zones establertes a aquest efecte, així com aquelles
persones autoritzades també per l’Ajuntament, per realitzar captures d’animals amb l’objectiu
final d’acollir-lo, donar-lo en adopció o retornar-lo al propietari/ària si es un animal perdut.

CAPÍTOL II. Deposicions a la via pública

No han de permetre a gossos i gats dipositar les seves deposicions ni les seves miccions en els
parcs i jardins d’ús per a infants.
No han de permetre les miccions en les façanes dels edificis ni en el mobiliari urbà. En qualsevol
cas, els orins dels animals s’hauran de diluir amb aigua per tal d’assegurar la salubritat de la via
i els espais públics i evitar la degradació del mobiliari urbà.
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1. Les persones que passegen un gos pel carrer han d’adoptar les mesures necessàries perquè
aquest no embruti amb les seves deposicions fecals, o residus alimentaris les voravies, zones
de vianants, parterres, zones verdes, zones terroses, parcs, façanes d’edificis, mobiliari urbà o
indrets d’ús general de trànsit, estança o joc dels ciutadans, i en tot cas es procedirà
immediatament a la neteja dels elements afectats.

ACTA DE PLE

Article 24. Control de deposicions

- Anar proveït de bosses impermeables, pinces o altre utensili similar per a recollir i retirar els
excrements dels animals.
- Retirar els excrements o restes alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i
convenient, netejant, si fos necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat
afectat.
Les deposicions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres
embolcalls impermeables) als contenidors. Queda prohibit dipositar-les al clavegueram.

TÍTOL IV. GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
CAPÍTOL I. Definició i llicència administrativa obligatòria
Article 25. Definició
Són gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les races següents o a llurs creuaments:
akita inu, terrier starffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila
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2. La persona que porti un animal està obligada a:

brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu
o japonès.
També seran considerats gossos potencialment perillosos els que reuneixin algun dels següents
requisits: manifestin un caràcter marcadament agressiu, hagin agredit a les persones o a altres
animals, o les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades
a l’annex II del RD 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, a excepció que
es tracti de gossos pigall o gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment
reconeguts, conforme a la legislació autonòmica o, en el seu cas, estatal, així com aquells gossos
que es trobin en fase d’instrucció per adquirir aquesta condició.

Article 27. Majoria d’edat i llicència
Les persones que tinguin un gos potencialment perillós han de ser majors d’edat i sol·licitar i
obtenir una llicència administrativa municipal. Aquesta llicència serà personal i no quedarà
vinculada a cap gos concret.

Article 28. Requisits per a l’atorgament de llicència
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos, s’han de complir els següents requisits:

- Ser major d’edat.
- Els titulars han d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi.
- S’ha de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb
una cobertura no inferior a 150.253 € la qual ha de fer referència a les dades d’identificació de
l’animal. Aquesta pòlissa ha de tenir una vigència mínima d’un any.
- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del decret
170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
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2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les persones propietàries o posseïdores de
gossos que hagin causat lesions a persones o altres animals estan obligats a complir el que
s’estableix a l’art. 29 d’aquesta ordenança.

ACTA DE PLE

1. Correspon a l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos amb caràcter
marcadament agressiu, o per les característiques, o que hagin protagonitzat agressions a
persones o altres animals d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o
denúncia, previ informe, d’un/una veterinari/ària oficial o col·legiat, designat o habilitat per
l’autoritat competent, el cost del qual anirà a càrrec del posseïdor de l’animal.
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Article 26. Determinació de perillositat

perillosos.
- Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del decret 170/2002,
d’11 de juny.
- Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de
juny i en relació amb els delictes que s’hi esmenten.
L’Ajuntament lliurarà un carnet o targeta acreditativa a les persones que disposin d’aquesta
llicència. Aquesta llicència serà personal i no quedarà vinculada a cap gos concret.

1. La llicència té un període de validesa de 5 anys, tot i que pot ser renovada successivament.
No obstant, la llicència perd la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir
qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenció.
2. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència administrativa en vigor,
acordada en via judicial o administrativa seran causa per denegar l’expedició d’altra nova o la
renovació de la que es té, fins que aquestes s’hagin aixecat.
3. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada al
registre censal municipal, pel seu titular en el termini de 15 dies, comptats de la data en què es
produeixi.

Article 30. Obligacions de les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin
causats lesions
1. En el cas que un animal de companyia mossegui o lesioni a una persona o a un altre animal,
la persona propietària o posseïdora ha de:

a. Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus representants legals
i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
b. Comunicar el fet, al departament corresponent de l’Ajuntament, i aportar la documentació
sanitària de l’animal en el termini màxim de 24 hores posteriors als fets.
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Article 29. Validesa de la llicència

ACTA DE PLE

El propietari de l’animal podrà sol·licitar una ampliació del termini establert a l’article 53 de la
present ordenança, fins a un màxim total de 60 dies hàbils, per recuperar l’animal, presentant la
documentació que acredita que ja no manca habilitació i havent pagat la quantitat corresponent
al centre d’acolliment.
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El/la titular de la llicència haurà de presentar anualment a l’Ajuntament el rebut de pagament de
la pòlissa d’assegurances obligatòria. En cas de manca d’assegurances o de la seva renovació,
es considerarà que manca habilitació, cosa que comportarà l’obligatorietat d’ingrés de l’animal al
centre d’acollida, essent les despeses que se’n derivin, a càrrec del darrer posseïdor de l’animal.

c. Llevat que l’autoritat competent disposi altrament, caldrà sotmetre l’animal a un període
d’observació veterinària de 14 dies i presentar el corresponent certificat veterinari a les autoritats
sanitàries municipals, que inclourà com a mínim una valoració sanitària de l’animal així com de
la potencial perillositat del seu caràcter.
Durant el període d’observació veterinària, quan sigui possible i sota responsabilitat de la persona
propietària o posseïdora, l’animal podrà romandre al seu allotjament habitual, havent de realitzar
controls veterinaris en cas de canvis en el comportament o estat de salut de l’animal i amb
l’obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari o de comportament que observi.
Quan ho aconselli alguna circumstància, es farà en un centre veterinari o en el centre que disposi
l’Ajuntament, essent les despeses a càrrec del propietari.

Article 31. Condicions de circulació i estada
1. Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicial o governativament per a la
tinença d’aquests animals no poden conduir, adquirir o ser propietaris d’aquest tipus de gossos.
2. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la
persona que els condueixi i controli porti a sobre la llicència administrativa o el carnet a que es
refereix aquesta Ordenança i que acredita la inscripció de l’animal al Registre municipal d’animals
potencialment perillosos.
3. A les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs i espais
d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb
una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió
homologat i adequat per la raça. No es pot portar més d’un gos per persona.
4. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:
- Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades
per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
- Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i
s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els
mecanismes de seguretat i sortir del recinte.
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CAPÍTOL II Mesures de seguretat

ACTA DE PLE

2. Si l’animal agressor és rodamon o no té propietari conegut, el servei competent de l’Ajuntament
es farà càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

d. Presentar al servei competent de l’Ajuntament el comprovant de l’inici d’observació veterinària
en el termini màxim de 48 hores que s’hagi produït la lesió i el comprovant de finalització de
l’observació veterinària en el termini màxim de les 48 hores posteriors a la terminació.

- El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència d’un gos
d’aquest tipus.
5. Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, terrassa o pati
han d’estar lligats, llevat que es disposi d’un habitacle amb l’alçada, la superfície i el tancament
adients per a protegir les persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.
6. Sens perjudici de les sancions que es puguin imposar pel incompliment del punt 2 del present
article, els agents de l’autoritat municipal podran immobilitzar cautelarment l’animal i dipositar-lo
a les instal·lacions que l’Ajuntament determini on romandrà fins que el seu propietari/a el retiri
proveït del corresponent morrió. El termini màxim per a retirar-lo és de 10 dies des de la data de
la intervenció. Passat aquest termini l’animal es considerarà abandonat. Aniran a càrrec del
propietari/ària les despeses que generi l’estada de l’animal.

Article 32. Ensinistrament

CAPÍTOL III. Gossos de vigilància
Article 33. Gossos de vigilància
1. Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges, s’han de tenir de manera que
els vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli
per la via pública o provocar un accident. A més s’han de complir els següents requisits: S’ha de
col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un gos vigilant al recinte.
2. S’han de complir els mateixos requisits sobre condicions de seguretat i d’estada que per als
considerats potencialment perillosos d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, o norma que la
substitueixi, i amb aquesta Ordenança.
3. Els gossos de vigilància d’obres també s’han de censar. La manca de retirada del gos un cop
acabada l’obra té la consideració d’abandonament.
4. Els gossos de vigilància resten subjectes, tanmateix, al règim previst amb caràcter general en
aquesta Ordenança.

TÍTOL V. EXÒTICS I ALTRES ANIMALS
CAPÍTOL I. Animals exòtics i altres animals no considerats de companyia
Article 34. Animals exòtics
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3. No s’autoritza la cria d’aquests gossos als propietaris particulars.

ACTA DE PLE

2. Les instal·lacions degudament autoritzades podran realitzar aquesta activitat amb gossos
destinats a activitats de vigilància i de guarda pròpies d’empreses i cossos de seguretat de les
diferents administracions públiques.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

1. No es permet a particulars l’ensinistrament de gossos per a l’atac i defensa.

La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està condicionada a què es
compleixin les condicions següents:
La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els tractats i
convenis internacionals signats per l’Estat espanyol, per la normativa comunitària i pel que
estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, Reial Decret 630/2013, de
2 d’agost, pel que es regula el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.
Els propietaris d’una espècie de fauna no autòctona, sempre que sigui permesa la seva tinença,
hauran d’acreditar documentalment la seva procedència legal.
No és permesa la tinença d’animals de perillositat manifesta o que poden representar un perill,
tals com grans carnívors, grans rèptils, primats, animals verinosos o altres, sense autorització
expressa de l’Ajuntament, sens perjudici de la normativa aplicable.

Article 35. Fauna autòctona
Queda prohibida la tinença i exhibició pública d’animals d’espècies protegides o llurs parts, ous
o cries (vius o dissecats) excepte aquells què, d’acord amb la normativa vigent s’autoritzin
excepcionalment per raons d’ordre educatiu, cultural i d’altres regulats per la normativa
específica.
Es prohibeix qualsevol altra actuació, activitat o transacció relacionada amb aquests.

ACTA DE PLE

L’Ajuntament determinarà, si s’escau, les espècies sotmeses a autorització expressa.
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En tot moment aquests animals estaran allotjats en un entorn adequat a la seva espècie que
garanteixi les seves necessitats i benestar.

La tinença i criança de coloms, així com la d’altres animals domèstics considerats de consum
humà (conills, aus de corral, etc.) o per oci, serà considerada una activitat econòmica quan el
nombre d’animals excedeixi el límit inferior del què recull l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control de les activitats o la normativa vigent que la substitueixi. En
aquest cas caldrà que el posseïdor sol·liciti i obtingui la corresponent llicència municipal
ambiental.
En qualsevol cas, per motius de sanitat animal i zoonosis, la tinença d’animals domèstics de
producció requereix la comunicació i el tràmit oportú en l’oficina comarcal del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
En principi, i llevat d’autorització expressa que recollirà les condicions específiques de l’excepció,
no s’autoritzarà dins del nucli urbà consolidat, el manteniment de bovins de producció làctia
(vaqueries), la cria d’animals per al consum (porcs, xais, aus de corral, conills, galls, ànecs,
gallines, coloms, etc.), la tinença i criança de grans animals (cavalls, etc.), estiguin o no destinats
al consum o a l’oci, ni les activitats de pasturatge en el sòl urbà del municipi, i particularment en
els domicilis.
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Article 36. Animals domèstics no considerats de companyia

Només excepcionalment poden atorgar-se permisos o llicències municipals per aquestes
activitats, sempre que es garanteixin plenament les condicions sanitàries exigibles i no
s’ocasionin molèsties al veïnat als que en tot cas se’ls haurà d’obrir un tràmit d’audiència.

CAPÍTOL II- Animals peridomèstics i altres plagues
Article 37. Control
L’Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d’animals peridomèstics.

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 39. Definició
Es consideren nuclis zoològics els establiments de venda d’animals així com tots aquells que
alberguen col·leccions zoològiques d’animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques,
culturals o recreatives i de reproducció, de recuperació, d’adaptació i/o de conservació d’aquests
animals, així com les instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics de
companyia i el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els
de característiques similars que es determinin per via legal o reglamentària. En queden excloses
les instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun
altre producte útil per a l’ésser humà i els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

Article 40. Llicències respecte a certs establiments
Totes les activitats relacionades amb l’allotjament, comercialització, manteniment i reproducció
d’animals queden subjectes a l’atorgament de la corresponent llicència municipal i inscripció
obligatòria al Registre de nuclis zoològics (Generalitat de Catalunya) abans del inici de les seves
activitats, d’acord amb l’Ordre del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 28 de
novembre de 1988, o la normativa que la substitueixi.
En aquest supòsit s’inclouen el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions
amb animals o que disposin de diverses espècies zoològiques diferents i /o en un nombre que
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TÍTOL VI. ESTABLIMENTS DE VENDA I ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS

ACTA DE PLE

És obligació de les persones propietàries dels immobles l’establiment de mesures dissuasives o
correctores adients en els mateixos, així com, en aquells que el seu estat precari ho requereixi,
l’establiment d’aquelles obres infraestructurals necessàries, per tal d’evitar la instal·lació,
establiment i cria d’animals peridomèstics.
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Article 38. Mesures

pugui comportar riscos sanitaris. Aquestes activitats han de disposar de les condicions i les
mesures que preveu la normativa vigent.

Article 41. Venda ambulant
Queda prohibida la venda ambulant d’animals de companyia, així com els anuncis a la via pública
o en revistes o diaris, que ofereixin la venda o donació d’animals sense el número de nucli
zoològic o de l’associació protectora legalment reconeguts.

Article 42. Inspecció

Els establiments de venda d’animals han de tenir l’autorització municipal d’obertura, estar inscrits
en el Registre de Nuclis Zoològics del Departament corresponent de la Generalitat i complir els
requisits següents:
1. Tenir en perfectes condicions higiènic sanitàries tant l’establiment com els animals que
romanen a dins. Mantenir els animals en llocs adequats dins l’establiment i no exhibir-los als
aparadors de les botigues.
2. Disposar d’un llibre de registre oficial o diligenciat per l’Administració competent on consti data
d’entrada, procedència, identificació individual de l’animal, data de sortida i destinació.
3. Tenir l’acreditació de la procedència de tots els animals dipositats a l’establiment.
4. Vendre els animals de companyia identificats.
5. Vendre els animals en bones condicions sanitàries, desparasitats i sense símptomes de
patologies psíquiques o físiques. Els establiments són responsables de les malalties d’incubació
i genètiques diagnosticables, en ells i en els seus progenitors, no detectades en el moment de la
venda.
6. Lliurar a la persona compradora un document on s’acrediti la venda, amb les dades següents:
la data, espècie, raça i varietat, edat, sexe si és fàcilment determinable, procedència, núm. de
nucli zoològic del venedor, núm. de l’animal al llibre de registre de l’establiment, criador de
l’animal, estat sanitari i altres característiques que ha de conèixer el comprador per mantenir
l’animal en les òptimes condicions higiènic sanitàries i de benestar.
7. Prendre les mesures necessàries per a l’eliminació sanitària dels cadàvers i deixalles.
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Article 43. Requisits generals

ACTA DE PLE

CAPÍTOL II. Establiments de venda
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L’Ajuntament podrà inspeccionar els nuclis zoològics permanents i itinerants així com els
certàmens i altres activitats que es realitzin amb animals.

8. Prendre mesures adients per tal d’evitar molèsties al veïnat, sorolls, olors, etc.
9. Disposar de servei veterinari propi o d’assessorament veterinari exterior.
10. Tenir en lloc visible l’acreditació de llur inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es
tracti d’establiments d’accés públic.
11.Disposar de mesures d’insonorització adequades al tipus d’animals de l’establiment, i en
compliment de la normativa i ordenances de soroll que li siguin d’aplicació.
12. Disposar de control ambiental de plagues.

CAPÍTOL III. Altres nuclis zoològics
Article 45. Requisits generals
Els requisits contemplats a l’article 42 són d’aplicació als nuclis zoològics regulats en aquest
capítol, amb tot el que sigui aplicable.

ACTA DE PLE

La sol·licitud de llicència municipal d’obertura dels establiments de venda, de cria i de
manteniment d’animals, s’haurà de presentar acompanyada de la documentació exigida a tots
els establiments i de les dades d’identificació del Servei Veterinari al qual queda adscrit
l’establiment per a l’atenció dels animals objecte de la seva activitat.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 44. Documentació

En el terme municipal de Mont-roig del Camp estan prohibits els circs amb animals, zoològics
ambulants, atraccions amb animals i similars segons la llei 20/2015 del 29 de juliol article 6è de
la Llei de protecció dels animals.

TÍTOL VII. CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ
Article 47. Cens municipal i obligacions de la persona propietària o posseïdora
1. D’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, les persones propietàries o posseïdores d’animals de
companyia han d’inscriure obligatòriament els animals al registre censal del municipi on resideix
l’animal, dins el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 30 dies a
comptar des de la data d’adquisició d’aquest, o del canvi de residència.
2. La inscripció es farà mitjançant petició normalitzada, on constaran com a mínim les dades de
la persona propietària o posseïdora (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon), dades de l’animal
(espècie, raça, sexe, nom, data de naixement i sistema d’identificació).
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Article 46. Atraccions amb animals

3. La persona propietària que faci la inscripció haurà d’aportar les seves dades, el document
acreditatiu d’identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos considerat potencialment perillós
caldrà observar el Títol IV de la present Ordenança.
4. La persona propietària d’animals domèstics estarà obligada a notificar a l’Ajuntament en el
qual estiguin censats els animals, la mort de l’animal, cessió, canvi de residència de l’animal,
canvi en el sistema d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin
en el cens en el termini de 30 dies des que s’hagi produït.
5. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a comunicar
la sostracció o pèrdua de l’animal a l’Ajuntament on estigui censat en un termini màxim de 48h
des que es tingui coneixement d’aquests fets que s’hagin produït.

La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la persona
posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què constin les dades de la identificació de
l’animal. Així mateix, ha de comunicar les dades al Registre general d’animals de companyia en
el termini de vint dies, a comptar de la identificació.
La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per a fer
qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència.

ACTA DE PLE

Els gossos i gats i fures, i altres espècies d’animals que s’estableixin per reglament han d’estar
identificats mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat i
s’aconsella que portin de manera permanent pels espais o vies públiques una placa d’identificació
o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què consti el nom de l’animal i/o les dades de la persona
que n’és posseïdora o propietària.
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Article 48. Identificació

1. Els animals de companyia, inclosos els gossos potencialment perillosos, s'han d’esterilitzar en
qualsevol venda o transacció, d’acord amb la normativa vigent. Les esterilitzacions, s’hauran de
fer per un veterinari col·legiat o una veterinària col·legiada, per garantir els mínims efectes
fisiològics i de comportament de l’animal.
2. Es recomana l’esterilització de tots els animals de companyia. Tanmateix, les persones
propietàries de gossos potencialment perillosos tenen l’obligació d’esterilitzar els seus animals i
acreditar-ho documentalment al registre censal municipal. Les persones titulars de gossos
potencialment perillosos que no estiguin esterilitzats en el moment de la seva inscripció en el
registre censal i aquells que hagin adquirit aquesta condició posteriorment, tindran un termini de
30 dies per complir amb aquesta obligació i acreditar-ho documentalment; en el cas dels cadells
el termini s’amplia fins els 7 mesos d’edat del gos. En cas que l’esterilització sigui contraindicada
per raons d’edat, comportamentals, de salut, de benestar animal, etc., la persona titular de
l’animal també ha d’acreditar documentalment la no intervenció mitjançant un informe veterinari
que ho determini específicament.
3. S’estableix la necessitat d’esterilitzar obligatòriament altres espècies d'animals domèstics i
exòtics com els rosegadors (conills porquins, hàmsters, ratolins, etc.) per raó de la seva protecció,
per raons de seguretat de les persones o béns, o per raons ambientals o de control sanitari i per
evitar abandonaments.
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Article 48.b Esterilització

Article 49. Taxa municipal
L’Ajuntament podrà fixar una taxa municipal que hauran de pagar totes les persones propietàries
d’un animal de companyia, excepte les que tenen un gos pigall i/o d’assistència personal, les
entitats sense ànim de lucre l’objectiu de les quals sigui la protecció animal i l’acollida temporal
d’animals abandonats i que constin inscrites en el Registre municipal d’associacions.

TÍTOL VIII. RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS
CAPÍTOL I. Dels animals abandonats

1. Correspon a l’Ajuntament o empreses contractades a tal efecte pel Municipi, recollir i controlar
els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.

3. Si l’animal no es troba identificat, podrà ser dut a les instal·lacions designades per l’Ajuntament,
per tal d’esperar durant el temps que trigui en ser atès.

CAPÍTOL II. De la recuperació d’animals
Article 51. Termini i procediment
El termini per recuperar un animal sense identificació és de 20 dies hàbils.

2. El lliurament de l’animal es farà amb la identificació corresponent i amb el pagament previ
de totes les despeses originades.
3.

Si l’animal porta identificació, els corresponents serveis municipals o el Centre d’Acollida

d’Animals Domèstics atorgaran un termini de 20 dies hàbils perquè l’animal sigui recuperat, previ
compliment dels requisits esmentats anteriorment. Un cop transcorregut aquest termini, si la
persona propietària no ha recollit l’animal, aquest es considera abandonat, amb les
conseqüències legals escaients i pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.
4.

Quan la persona propietària vulgui recuperar el seu animal capturat, haurà de:

a) D’acreditar-ne la seva propietat.
b) Presentar, si s’escau, el carnet de vacunació i/o controls sanitaris.
c) Presentar la documentació que acrediti que el gos o el gat estan correctament censats.
d) Abonar les despeses de manteniment que hagi originat l’animal i pagar la taxa
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1.

ACTA DE PLE

2. Un cop capturat l’animal, es comprovarà si està identificat mitjançant microxip. Es cas afirmatiu,
es contactarà amb el propietari/ària pel lliurament de l’animal.
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Article 50. Servei de recollida

corresponent de recollida i manteniment.
5. En cap cas un animal amb símptomes de maltractament serà retornat al seu propietari o
posseïdor

Article 52. Acolliment d’animals
Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre i fomentar les peticions
d’acolliment d’animals de companyia, les quals s’han de formular per escrit.
L’acolliment dels animals de companyia s’ha d’ajustar als requeriments següents:
a) Els animals han d’ésser identificats prèviament a l’acolliment.

d) Cada centre ha de dur un llibre de registre amb les dades de cadascun dels animals que hi
ingressen, de les circumstàncies de captura, troballa o lliurament, de la persona que n’ha estat
propietària, si fos coneguda, i també de les dades de l’animal. L’especificació de les dades que
han de constar en el Registre seran les que s’estableixin per via legal o reglamentària.
Article 53. Captura de gossos i gats ensalvatgits
La captura es realitzarà de forma ètica, directament per l'Ajuntament, o en virtut de conveni pels
serveis propis del Consell Comarcal del Baix camp, i sense perjudici dels mecanismes de
col·laboració amb les entitats protectores d'animals.
En els casos en què la captura per immobilització o mitjançant llaços, xarxes o gàbies trampa no
sigui possible, el Departament de la Generalitat competent en matèria d’animals de companyia
pot autoritzar excepcionalment l’ús dels mitjans adients i determinar qui ha d’emprar aquest
sistema de captura excepcional.

CAPÍTOL III. Gats ferals
Article 54. Colònies controlades de gats urbans
1. Els gats que conviuen al municipi i que s’han agrupat en colònies formen part de la fauna
urbana i com a tal, se’ls ha de respectar la forma de viure.
2. El control d’aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament dels animals,
procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant l’esterilització dels animals
sanitàriament aptes i la millora de les condicions de salubritat dels indrets on s’ubiquin. Aquestes
ubicacions es realitzaran tot i seguint un protocol que es podrà consensuar amb les entitats,
associacions de veïns i altres representants, que garanteixi uns procediments d’actuació

ACTA DE PLE

etològiques i de benestar de l’animal.
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c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higiènic sanitàries,
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b) Els animals han d’ésser desparasitats, vacunats i esterilitzats si han assolit l’edat adulta, per
tal de garantir unes condicions sanitàries correctes.

adequats per tal que els drets dels veïns afectats i l’alimentació amb garanties de la colònia de
gats no es vegin vulnerats.
3. L’Ajuntament determinarà les zones on es situaran els dispositius per alimentar i abeurar els
animals, així com la resta d’elements necessaris per mantenir les condicions de salubritat de la
colònia (sorrals, zones d’aixopluc...).
4. L’Ajuntament determinarà qui és el responsable del manteniment dels animals. Únicament les
persones o entitats autoritzades mitjançant conveni podran fer les tasques de manteniment.
Altrament, seran sancionats.
5. Les associacions de protecció i defensa dels animals, registrades en el cens d’entitats
municipals, podran establir convenis amb l’Ajuntament per tal de participar en la protecció dels
animals de la ciutat.

2.L’Ajuntament podrà desplaçar i/o reagrupar les colònies de gats ferals quan generin molèsties
al veïnat i/o es justifiquin raons sanitàries segons la legislació vigent a tal efecte.
3.Quan la colònia de gats s’ubiqui en un solar de titularitat privada o finca deshabitada,
l’Ajuntament recavarà l’autorització de la propietat per accedir-hi per poder realitzar el control i
atenció sanitària de la colònia, i si s’escau, per poder mantenir-los en el mateix espai que ocupen.
En cas contrari, es considerarà aquesta la propietària dels gats i la responsable del seu
manteniment i control sanitari.

ACTA DE PLE

1. Les zones on s’ubicaran les colònies i/o punts d’alimentació de gats seran determinades per
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp tenint en compte la proximitat de zones sensibles, com
centres educatius, esportius, àrees de joc infantil, zones de restauració, etc....i criteris sanitaris
segons la legislació existent al respecte.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 55. Situació i condicions de les colònies de gats ferals

5.L’Ajuntament tindrà una base de dades de les colònies de gats controlades del municipi, en
aquesta hi figurarà:
a. Nom de la colònia
b. Responsables i les seves dades de contacte
c. Ubicació de la colònia (coordenades geogràfiques)
d. Punt d’alimentació
e. Número de gats de la colònia
f. Sexe dels individus de la colònia
g. Antiguitat de la colònia
h. Incidències amb la colònia (afectacions als veïns, actes vandàlics....)
6.L’Ajuntament, en els casos en què no hi hagi queixes veïnals, determinarà les zones on es
situaran els dispositius per alimentar i abeurar els animals, així com la resta d’elements
necessaris per mantenir les condicions de salubritat de la colònia (sorrals, zones d’aixopluc...).
7.Les colònies s’identificaran amb un rètol corporatiu municipal, indicant ubicació i número de
colònia.
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4. Les zones on es prohibeix ubicar i/o alimentar les colònies de gats ferals estan delimitades en
un mapa municipal inclòs en aquesta ordenança.

TÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR.
CAPÍTOL I. Classificació i tipificació
Article 56. Classificació i règim d’infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les accions i
omissions que contravenen les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que estableixen el
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, així com les disposicions amb rang de llei que substitueixin o modifiquin
les anteriors, i la present ordenança, en tot allò que és relacionat amb les competències i
responsabilitats de l’Ajuntament.

Article 57. Infraccions lleus
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior, són faltes lleus
per infracció d’aquesta ordenança, les següents:
1. Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per aquesta ordenança.

ACTA DE PLE

3. Les conductes tipificades com infracció en aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus
i molt greus. Les infraccions administratives no regulades en aquesta Ordenança seran
sancionades d’acord amb el que disposi la normativa esmentada en l'apartat primer d'aquest
article.
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2. Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions qualsevol
persona física o jurídica que per acció u omissió hagi comès la infracció.

3. Rentar els animals a la via pública, fonts, estanys o lleres dels rius.
4. No disposar del rètol que adverteixi de l’existència d’un gos de guarda o vigilància.
5. No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
6. Inadequació de les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos a la normativa
aplicable.
7. L’entrada d’animals als establiments als quals tenen prohibit l’accés i l’admissió d’aquest
accés, excepte els gossos pigall, gossos de les empreses de seguretat i de les forces i cossos
de seguretat en exercici de les seves funcions.
8. Tenir animals en terrasses, patis, balcons, celoberts i altres indrets on puguin causar molèsties
al veïnat amb els seus sorolls des de les 22:00 hores fins a les 8:00 hores o a altra franja horària
si es constata l’incompliment de la legislació vigent en matèria de sorolls.
9. La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i de seguretat.
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2. Alimentar qualsevol tipus d’animals a les vies i espais públics, excepte en els casos previstos
a l’article 53.4 d’aquesta ordenança.

10. La presència d’animals en les zones destinades a l’ús infantil.
11. La circulació dels animals en espais i vies públiques sense corretja o cadena i collar o
qualsevol altre mètode de subjecció adient, excepte en els espais habilitats per a la circulació
dels animals lliures de subjecció.
13. Incomplir les obligacions d’inscripció al Registre censal municipal d’animals de companyia i
les posteriors comunicacions preceptives.
14. No dur la llicència administrativa al damunt la persona propietària o conductora que passegi
per la via pública o en qualsevol espai públic un gos potencialment perillós.
15. Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant microxip.

17.Tenir en un mateix habitatge un número d’animals de companyia superior a cinc sense la
preceptiva llicència.

19. No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels llocs destinats a tal fi.
20. Boicotejar els alimentadors i abeuradors de les colònies de gats ferals.
21. Qualsevol altra infracció d’aquesta ordenança o de la normativa aplicable que no hagi estat
tipificada de greu o molt greu.

ACTA DE PLE

18. Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de forma duradora, el
moviment necessari, així com no utilitzar com a mètode de subjecció les cadenes escorredores
previstes en aquesta ordenança.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

16. Mantenir els animals de companyia tancats en vehicles llevat que no suposi cap perjudici per
al seu benestar i en cap cas més de 30 minuts.

A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada en l’article 56, són faltes greus
per infracció d’aquesta ordenança les següents:
1. No sotmetre un animal agressor a l’observació veterinària obligatòria.
2. Tenir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais públics.
3. No evitar les amenaces o atacs a persones o baralles amb altres gossos.
4. El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum, excepte aviram i conills.
5. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat o higiènic
sanitari i que presentin perill o molèsties greus per al veïnat o altres persones.
6. La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació o documentació
requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves
funcions, així com subministrar informació o documentació falsa.
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Article 58. Infraccions greus

7. Negar-se, previ requeriment, a retirar les deposicions dels animals a la via pública, dipositar
les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi, i deixar orinar als animals en les
façanes d’edificis i/o mobiliari urbà.
8. Allotjar els animals en vehicles de manera habitual o temporal.
9. Mantenir tancats els animals de companyia als maleters dels cotxes, llevat que s’adeqüi un
sistema que garanteixi un aireig eficaç i que alhora, eviti una possible intoxicació dels animals
deguda als gasos originats pel mateix vehicle.
10. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.

Article 59. Infraccions molt greus

2. No comunicar, la persona posseïdora, la sostracció, pèrdua o desaparició d’un animal
considerat potencialment perillós, en el termini màxim de 48 hores des del moment que tingui
coneixement del fet.
3. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vist higiènic sanitari i de
seguretat, si això comporta perill o molèsties molt greus per al veïnat o altres persones.
4. La presència d’animals domèstics en àrees i zones de joc infantil quan es doni una o les dues
circumstàncies següents: estar l’animal sense lligar, permetre l’animal efectuar les seves
deposicions i/o miccions

ACTA DE PLE

1. Tenir o conduir un gos potencialment perillós sense llicència.
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A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada en l’article 56 són faltes molt greus
per infracció d’aquesta ordenança les següents:

5. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

Article 60. Potestat sancionadora i òrgans competents
1. El procediment sancionador aplicable serà el regulat a la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, de l’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic; el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació supletòria dels ens locals de Catalunya en defecte total o
parcial de procediments sancionadors específics i d’aquelles disposicions reglamentàries de
desplegament per a l’exercici de la potestat sancionadora que es derivin de les Lleis esmentades.
2. En aplicació de l’article 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, si la sanció té únicament caràcter pecuniari i s’efectua el
pagament abans de la resolució que impliqui la finalització del procediment, s’aplicarà una
reducció del 30% de l’import de la multa i implicarà la terminació de l’expedient i la renuncia a
formular qualsevol acció o recurs en via administrativa, i si es formulen, es tindran per no
presentats.
3. Si s’aprecia que els fets objecte d’un expedient sancionador poden ser constitutius de delicte,
l’ajuntament traslladarà les actuacions al Ministeri Fiscal o l’autoritat judicial competent i deixarà
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Capítol II. Procediment sancionador

en suspens el procediment sancionador fins que aquests no es pronunciïn. La resolució
administrativa només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució en l’àmbit penal, restant
interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en seu judicial vincularan la
resolució de l’expedient administratiu sancionador. La condemna o l’absolució dels fets en un
procediment penal no impedirà la sanció administrativa corresponent, si s’aprecia diversitat de
fonament.

Article 61. Prescripció de les infraccions
El termini de prescripció de les infraccions són tres anys per a les molt greus, dos anys per a les
greus i sis mesos per a les lleus, llevat de previsió legal distinta.

2. Correspon al Ple municipal, sens perjudici de la seva delegació, la resolució dels expedients
sancionadors per infraccions greus i molt greus derivades de l’aplicació de la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos com de la Llei estatal
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment
perillosos.
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1. Correspon a l’Alcaldia, sens perjudici de la seva delegació, la incoació i resolució dels
expedients sancionadors per infraccions lleus i greus derivades de l’aplicació del Decret legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; la
incoació i resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus derivades tant de
l’aplicació de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos com de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d'animals potencialment perillosos; així com la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infraccions lleus, greus i molt greus d’aquesta Ordenança.

ACTA DE PLE

Article 62. Òrgans competents per a sancionar

Article 63. Sancions
Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta ordenança, llevat de previsió
legal distinta, poden ser sancionades:
a) Les infraccions lleus amb multa de fins a 750 €
b) Les infraccions greus, amb multa de fins a 1.500 €.
c) Les infraccions molt greus, amb multa de fins a 3.000 €.
Les infraccions relatives als gossos potencialment perillosos els serà d’aplicació les sancions i
competències descrites a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos; a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
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Capítol III. Sancions i mesures cautelars

d’animals potencialment perillosos, i reglaments que les desenvolupen, així com aquella altra
normativa que les complementin, modifiquin o substitueixin.

Article 64. Criteris de graduació de les sancions
1. En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les multes els
següents criteris:
a) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
b) La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa, tant a
persones com a animals.
c) La intencionalitat o negligència.

g) La capacitat econòmica de la persona infractora.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut un any des de
la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una infracció de la mateixa
qualificació.
3. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions
administratives, tipificades en diferents normes, s'imposarà la sanció de major quantia, sent
competent per resoldre l'expedient, l'òrgan en el qual resideixi la potestat sancionadora.

Article 65. Concurrència de sancions
No es podran sancionar els fets que hagin estat sancionats penal o administrativament, en els
casos que s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament.

Article 66. Comís
L’autoritat municipal actuant podrà comissar els animals, en el moment d’estendre l’acta
d’inspecció o interposar la denúncia, sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció greu o molt
greu de les disposicions d’aquesta ordenança.
En el cas que la persona sigui sancionada es determinarà la destinació de l’animal.

ACTA DE PLE

f) El volum de negoci de l'establiment.
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e) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.
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d) La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions.

En tot cas, les despeses ocasionades pel comís i les actuacions relacionades amb aquest aniran
a càrrec de l’infractor.

Article 67. Requeriment previ al presumpte infractor
En el cas d’infracció lleu en els casos previstos als apartats 13 i 15 de l’article 57:
- Incomplir les obligacions d’inscripció al Registre censal municipal d’animals de companyia i les
posteriors comunicacions preceptives.
- Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant microxip.

1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes pel Decret Legislatiu
2/2008 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, i per aquesta ordenança
en desplegament de dit text refós, se la podrà requerir perquè en un termini suficient, procedeixin
al seu compliment, amb l’advertència que, en cas contrari, s’imposarà una multa coercitiva, amb
assenyalament de quantia, si escau, i fins un màxim de 500 € sense perjudici de les sancions
que poguessin ser aplicables.
2. En cas d’incompliment es podrà efectuar requeriments successius fins a un màxim de tres. En
cada requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada en el 20 per cent de l’acordada en
el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han d’ésser suficients per a poder dur a terme la mesura de què es
tracti, així com per evitar els danys que es puguin produir de no executar la mesura al seu temps.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Règims d’inspecció i sanció.
Els règims d’inspecció i sanció regulats en aquesta ordenança s’apliquen sense perjudici dels
establerts per altres normes sectorials.

Segona. Normes d’aplicació supletòria.
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Article 68. Multes coercitives

ACTA DE PLE

Si la persona requerida aporta la documentació acreditativa demanada, es procedirà a l’arxiu de
la denuncia d’ofici, sense necessitat d’iniciar un procediment sancionador.
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Els funcionaris de la Policia Local de Mont-roig del Camp requeriran a l’infractor per tal que, en
el termini de 15 dies a partir de la data del requeriment, procedeixi a identificar els animals
mitjançant el microxip i/o a inscriure’l al Registre municipal d’animals de companyia, aportant la
documentació acreditativa a les dependències de la Policia Local.

En tot allò no regulat per la present ordenança s’estarà al que disposi el Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals i altres legislacions
concordants; a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos; a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos; i a la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i reglaments que les
desenvolupen, així com aquella altra normativa que les complementin, modifiquin o substitueixin.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga expressament l’ordenança municipal sobre Tinença d’animals domèstics aprovada pel
Ple de l’Ajuntament el 27 de juny de 2002.

El punt s’aprova amb 15 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez Díaz
(PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel Redondo
Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Vicente Pérez
Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), Abbas
Amir Aarab (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou
(Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 1 abstenció
de: Armando Franco Martí (C's9
El contigut del debat i la votació el punt es pot consulta al següent enllaç

ACTA DE PLE

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació del seu text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i romandrà vigent fins que s’acordi la seva derogació.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

DISPOSICIÓ FINAL

4. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 608/2022. Aprovar, si s’escau, la
modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya (CONGIAC).

Identificació de l’expedient: Modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral de
l’Aigua de Catalunya (CONGIAC)
Número d’expedient: 608/2022
Expedients relacionats: 3086/2021 i 5550/2019

Tràmit: Aprovació de modificació d’estatuts
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Debat i votació del punt nº 3 de l'ordre del dia

Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió celebrada el 13 de novembre de 2019
adopta l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’adhesió del municipi de Mont-roig del Camp al Consorci per a la
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, constituït pels municipis d’Arenys de Munt, Bellpuig,
Campdevànol, Camprodon, Collbató, Figaró-Montmany, Llanars, Lliçà de Vall, Manresa,
Mataró, Montornès del Vallès, Olost, Prat de Llobregat, Reus, Sant Bartomeu del Grau,
Tremp, Vacarisses, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, a partir de l’1 de gener
de 2020, així com aprovar, també, els Estatuts pels quals es regeix l’esmentat Consorci,
publicats al BOP de data 3 de desembre de 2015, amb reserva del punt 5 d’aquests
estatuts.

4. Facultar a l’alcalde per a l’execució dels presents acords.
5. Notificar els presents acords al CONGIAC, als efectes previstos a l’article 1.3 dels Estatus
del CONGIAC.
6. Comunicar a l’Àrea d’Intervenció l’import de les despeses imputables a l’exercici 2020 per
tal de preveure-les al pressupost del exercici.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

3. Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte de
presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant inserció d’anunci al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. De no presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense
necessitat de nou acord.

ACTA DE PLE

2. Aprovar la imputació de la despesa corresponent a les despeses de quota anual (2.400,00
€) i d’aportació al fons patrimonial (1.536,67 €) a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per
ser l’ens consorciat, corresponent a una despesa de l’exercici 2020.

2. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió celebrada en data 12 de febrer de
2020 adopta l’acord següent:
1. Nomenar el senyor Fran Morancho López, en representació de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, com a membre de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya.
2. Nomenar el senyor Vicente Pérez Mula, com a membre substitut del senyor Fran
Morancho López a la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya.
3. Notificar aquests acords al CONGIAC als efectes oportuns.
4. Notificar els presents acords a l’EPEL NOSTRAIGUA als efectes oportuns.
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7. Notificar els presents acords s l’EPEL Nostraigua als efectes oportuns.

3. La Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en sessió
celebrada en data 17 de juliol de 2020 adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar l’adhesió de l’ajuntament de Mont-roig del Camp com a nou membre de ple
dret del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).
Segon.- Establir que de conformitat amb els estatuts del CONGIAC, correspon a l’ajuntament
de Mont-roig del Camp 3 vots a la Junta Rectora.
Tercer.- Determinar que l’aportació de l’ajuntament de Mont-roig del Camp al fons patrimonial
del CONGIAC serà de 1.536,67 euros.
Quart.- Determinar que la quota anual corresponent a l’ajuntament de Mont-roig del Camp
serà pel 2020 de 2.400 euros, dels quals haurà de satisfer 1.200 euros, en produir-se la seva
incorporació a inici del tercer trimestre del 2020.

4. En data 19 de novembre de 2021, el secretari del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües
de Catalunya emet informe jurídic, amb codi de validació A9P4CJPXZAJ7YGRRHXGMSHHPS
sobre la proposta de modificació d’estatuts del CONGIAC.
5. La Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en sessió
celebrada en data 26 de novembre de 2021 adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts que regeixen el Consorci per a la
Gestió Integral d’aigües de Catalunya (CONGIAC), que es conté a l’annex I d’aquest acord i
del qual forma part integrant.

ACTA DE PLE

Sisè.- Habilitar al Sr. President, o persona en qui delegui, per a l’efectivitat dels acords presos.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Mont-roig del Camp per al seu
coneixement i efectes escaients.

Tercer.- Sol·licitar als ajuntaments consorciats a l’aprovació municipal de la modificació dels
estatuts aprovada inicialment pel consorci, així com el nou text refós dels estatuts.
Quart.- Sotmetre l'expedient, que conté la modificació i el text refós dels estatuts, a informació
pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en els taulons d'edictes dels Ajuntaments
interessats, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya a l'efecte d'al·legacions pels interessats.
Cinquè.- Demanar als ajuntaments consorciats que encomanin al consorci la gestió conjunta
dels anuncis d’informació pública, als efectes d’una major economia i simplicitat
administrativa.
Sisè.- Considerar que si no es presenten al·legacions o suggeriments durant el període
d’informació pública, la modificació quedarà aprovada definitivament de manera automàtica
sense més tràmit.
Setè.- Un cop aprovats, automàticament o expressa, els estatuts, publicar el seu text refós als
Butlletins Oficials de les Províncies catalanes i per ressenya al Diari oficial de la generalitat
per a la seva entrada en vigor.
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Segon.- Aprovar inicialment el text refós dels estatuts del consorci, que formen part d’aquest
acord com a annex II, amb els ajustaments necessaris per a la coherència i sistemàtica del
text, àdhuc rúbriques de capítol, seccions i articles.

Vuitè.- Trametre l’expedient i el text dels estatuts a la Direcció General d'Administració Local,
per a la inscripció del consorci a la secció complementària corresponent del Registre del
Sector Públic de Catalunya.
Novè.- Habilitar el Sr. President del Consorci, o persona en qui delegui, per a la signatura de
quanta documentació sigui necessària a l’efectivitat dels acords presos.

6. El gerent del CONGIAC, en data 15 de desembre de 2021, remet a l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp un ofici en el qual remet el certificat d’acord de la Junta Rectora del CONGIAC, amb
codi de validació 5AKR22FGPTYZZWJNS2N7THYZX i signat en data 14 de desembre de 2021,
i sol·licita al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig que aprovi la proposta de modificació d’aquests
estatuts.

1. Els articles 47.2.g) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local. (LBRL)
2. 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)
3. L'article 110 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de Règim Local. (TRRL)
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals. (ROAS)
5. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
6. Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, va ser aprovada
inicialment per acord de la Junta Rectora el 31 de març de 2015 i ratificat posteriorment per tots
els seus membres, amb text íntegre publicat mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 3 de desembre de 2015, i anuncis publicats al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 7013 de 7 de desembre de 2015 i al BOPT número 288 de 10 de desembre
de 2015.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1. Aprovar la modificació dels estatuts que regeixen el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües
de Catalunya, que es conté a l’annex I d’aquest acord i del qual forma part integrant.
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Fonaments de dret

ACTA DE PLE

8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori de data 2 de febrero de 2022.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

7. El gerent de l’EPEL Nostraigua, en data 25 de gener de 2022, emet informe favorable a
l’aprovació de la modificació dels estatuts i del text refós dels estatus acordats per la Junta
Rectora del CONGIAC en data 26 de novembre de 2021.

2. Aprovar el text refós dels estatuts del consorci, que formen part d’aquest acord com a annex
II.
3. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya i a l’EPEL
Nostraigua.

ANNEX I
TEXT DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ
INTREGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC)

La tercera modificació s’emmarca en la necessitat d’esvair els dubtes interpretatius sobre la
realitat organitzativa dels subjectes que participen en el Consorci. Així es vol assegurar que
estatutàriament ja s’estableix que, en el supòsit que un municipi adherit pretengui que el
CONGIAC gestioni el servei municipal, serà precís una delegació específica d’aquesta
competència, la qual s’exercirà pel Consorci de conformitat amb les previsions contingudes en
la normativa de règim local quan regula les formes de gestió dels serveis. Tot i que aquesta
fórmula a la pràctica és la que s’està aplicant, el cert és que al no estar expressament prevista
als Estatuts podia generar alguna confusió i per això es considera necessari la seva expressa
incorporació.

La quarta modificació fa referència al règim dels acords dels òrgans col·legiats el règim del vot
ponderat en funció de la població de dret dels municipis adherits fa que amb aquest vot ponderat
els municipis de major població puguin controlar les decisions de la Junta Rectora i per tant
s’imposen sempre als petits. Tot i que és una afirmació, des del punt de vista numèric, irrefutable,
el cert és que els acords sempre s’han adoptat per unanimitat i per tant no ha existit mai una
pretesa majoria de control. No obstant, es proposa suprimir aquest vot ponderat i establir la regla
d’un vot per membre i a la vegada reduir el quòrum necessari per a la constitució i la validesa
dels acords. Així mateix s’ha recollit la demanda d’algun municipi d’incorporar la previsió de les
reunions telemàtiques, mecanisme que es considera molt apropiat en el moment actual davant
la persistència dels efectes derivats de la COVID-19.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

La segona modificació afecta a les finalitats i funcions del Consorci, s’ha interpretat que el
Consorci és una entitat destinada a la prestació del servei públic de subministrament d’aigua,
aquesta interpretació obvia una realitat molt més àmplia que consisteix a reconèixer el
CONGIAC com un associació de municipis que cooperen en la defensa d’un model de gestió
pública, posant en comú experiències, representant al conjunt dels operadors públics davant les
institucions, facilitant formació i coneixement als empleats dels diversos ens consorciats, etc.
Amb la modificació proposada es pretén plasmar totes aquestes funcions d’interès comú a tots
els membres adherits.
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El CONGIAC sempre ha tingut una clara voluntat de ser una eina per a defensar la gestió pública
dels serveis que configuren el cicle de l’aigua. Aquesta ha estat la seva voluntat des de la
mateixa constitució de la primigènia AIE. Amb la modificació proposada es pretén positivitzar
aquesta intenció, substituint la redacció anterior que contenia un redactat massa obert i que
podia conduir a la interpretació segons la qual uns ajuntaments pretenien prestar serveis a uns
altres. A la vegada, s’aprofita per fixar en la versió final dels estatuts quins van ser els municipis
fundadors i incloure en un nou Annex I els municipis que s’han adherit a partir de la fundació
inicial, per tal que les successives modificacions estatuàries per noves adhesions només afectin
a l’Annex, la qual cosa ha de facilitar la seva ratificació pels diferents ajuntaments consorciats.

ACTA DE PLE

Justificació

La cinquena modificació té a veure amb la distribució competencial entre la Junta Rectora i la
presidència, tot a efectes de fer més àgil la gestió diària del consorci atesa la dificultat que
entranya la convocatòria de la Junta Rectora per estar composada de representant de municipis
molt distants entre si.
S’aprofita per fer ajustaments a la distribució competencial entre els òrgans, adaptació de certs
aspectes a la legislació vigent, millorar la redacció d’altres, preveure les situacions de transició
entre un mandat corporatiu i un altre i per suprimir alguns aspectes que han quedat obsolets.
S’aprofita per modificar altres aspectes menors, com ara de les funcions reservades a
l’habilitació nacional, possibilitant l’exercici interí o accidental, mencions legals a la llei 40/2015,
supressió de disposicions transitòries ja superades.

1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la denominació de
Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix per temps indefinit un
Consorci de caràcter local per al foment de la gestió pública del cicle integral de l’aigua i la resta
de funcions descrites en els presents estatuts, en el que hi participen els Ajuntaments d'El Prat
de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, com a membres fundadors i la
resta de municipis i d’entitats que en formen part, indicades a l’annex I d’aquests estatuts, que
es modificarà conforme es verifiqui l’adhesió de nous membres sense necessitat de modificar
aquests estatuts.
1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, d’altres
administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre.

1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per una forma de
gestió directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. Nogensmenys, els municipis
que gestionin el servei públic d'abastament domiciliari d'aigua amb qualsevol altra modalitat,
podran formar part del Consorci, únicament, en relació a aquells altres serveis públics que
gestionin de forma directa.

Article 2. Finalitats i funcions del Consorci
2.1. El Consorci té com a finalitat principal contribuir al foment de la gestió directa pública dels
serveis vinculats al cicle de l’aigua, com a mecanisme per a garantir una gestió transparent,
participativa, eficient i sostenible d’aquests serveis i la representació i defensa dels interessos
dels ens consorciats davant les administracions i organismes que exerceixen competències en
aquesta matèria.
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Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci.

ACTA DE PLE

Modificació dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 i 27, es
suprimeixen les disposicions transitòries i s’afegeix un nou Annex I. Tots ells tindran la redacció
següent:

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Proposta:

2.2. En el marc de la seva finalitat, les funcions que corresponen al Consorci són les següents:
a. Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions
territorials i institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin
competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, per
l'elaboració i execució de serveis, activitats, projectes i programes d'interès comú
b. Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en relació
amb les propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol dels serveis
vinculats al cicle de l’aigua.
c. Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el coneixement
dels municipis que gestionen de forma directa els serveis que conformen el cicle de l’aigua.

Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats presten
directament als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i
mediambientals disponibles.

g. Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el cicle
de l’aigua.
h. Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels serveis
públics i la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients.
i.

Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i
sostenible de l’aigua.

j.

Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament,
sanejament i depuració d'aigües, municipals o supramunicipals.

k. Anàlisi de la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació.
l.

Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle integral
de l'aigua i del medi ambient.

m. Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres
tècniques de foment.
n. Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades
anteriorment.

2.3. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través d'entitats
instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió directa de serveis
que preveu la normativa.
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f.

ACTA DE PLE

e. Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el cicle
integral de l’aigua.
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d. Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que
conformen el cicle de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho precisin.

Article 3. Personalitat i capacitat jurídica.
3.1. El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de caràcter associatiu
i local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb la
capacitat jurídica de dret públic i privat necessària per a la realització de les seves funcions.

3.2. El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns,
excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats afectes als serveis que presti el
Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions
previstes en les lleis.

4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts i
per les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els
articles 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació
municipal i de règim local que li resultin d’aplicació a Catalunya.
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, funcional i
financer serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació per raó de la
seva adscripció.

Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua.
5.1. El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que així ho
acordin, la gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament d'aigua, clavegueram,
depuració i reutilització d'aigües regenerades, així com la gestió integral de tot el cicle de l’aigua
com a forma de gestió associada dels serveis municipals de caràcter reserva, obligatori i
essencial dels municipis consorciats.

5.2. La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, en els termes previstos en la legislació
sobre règim local, per qualsevol modalitat de gestió directa dels serveis prevista a la normativa,
i també mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament públic. Si l’expedient no acredita

ACTA DE PLE

Article 4. Règim Jurídic.
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La potestat reglamentària i d’autoorganització.
Les potestats tributària i financera.
La potestat de programació i planificació.
La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
Les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords.
La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o no
vinculats amb el consorci.
h. Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública per
als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes regulats a la
legislació en vigor.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

3.3. Es reconeixen al Consorci les següents potestats:

l’eficiència i sostenibilitat de la forma de gestió directa mitjançant la societat mercantil de capital
públic, el Consorci no podrà continuar l’expedient i haurà de revocar la delegació.

Article 6 . Domicili
6.1.- El Consorci tindrà el seu domicili a Manresa, carrer Montserrat núm. 1-7. Això no obstant,
per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser canviat.

Capítol 2. Govern del Consorci

El govern del Consorci correspon als òrgans següents:

a) La Junta Rectora
b) La Comissió Executiva
c) La Comissió Especial de Comptes
d) El President o la Presidenta
e) El Vicepresident o vicepresidenta

ACTA DE PLE

Article 7. Òrgans del Consorci

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

6.2.- Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona, o en
qualsevol municipi consorciat, també es podrà dur a terme en el municipi on tinguin la seu les
administracions supramunicipals consorciades, en el lloc i hora que siguin establerts per la
presidència. (Comentari: Permet que el consorci visiti el territori, el fa més proper i dona
flexibilitat)

Article 8. Composició.
8.1. La Junta Rectora és l’òrgan superior del Consorci i està integrada per un representant de
cada un dels ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern respectius.

8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci designaran un representant titular i un
suplent per mitjà dels quals podran assistir i participar a les sessions de la Junta Rectora. El
representant suplent només podrà actuar en absència del titular.
8.3. Cada ens consorciat disposa d’un vot a la Junta Rectora, exercit per la persona que ostenta
la representació.

8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari o la
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els
substitueixin.
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Secció 1. La Junta Rectora

Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords de la Junta Rectora.
10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre i en sessió
extraordinària sempre que sigui convocada pel president o la presidenta, o a petició d'una tercera
part dels seus membres.
10.3. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent i
seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. Les
convocatòries es podran fer per mitjans electrònics.
10.4. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació.
En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta Rectora haurà d'apreciar la
situació d'urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no s'estima, es
procedirà a convocar la reunió d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf anterior.
10.5. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es convoquin.
Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi la seva inclusió per la
majoria simple dels vots presents.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del
Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest
efecte, llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), i) i j) de l’apartat 1 d’aquest
article.
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9.1. Correspon a la Junta Rectora les atribucions següents:
a. L'orientació general en l’exercici de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris
i l’aprovació d'un pla general i dels plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits
al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions
i de serveis, que també aprovarà.
b. L'aprovació de comptes anuals.
c. L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions.
d. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i funcionament.
e. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec directius,
règim de prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis col·lectius de
treball.
f. El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la Gerència del
Consorci.
g. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles.
h. L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen aquests
Estatuts.
i. L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al sosteniment
del consorci
j. La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions públiques patrimonials no
tributàries i els preus públics.
k. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, superiors a una
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
l. L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter plurianual i el
seu pla de finançament.

ACTA DE PLE

Article 9. Atribucions de la Junta Rectora.

10.6. Per la validesa de la reunió serà necessari l’assistència d’un terç com a mínim del nombre
legal de membres
10.7. Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple dels
membres presents.
10.8. S’exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de nous
membres en el Consorci, la creació d'ens instrumentals, la transferència de funcions o activitats
a altres entitats externes i l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per
altres administracions que requeriran el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
Junta.

Secció 2. La Comissió Executiva

11.1. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà composada entre 5 i
12 membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número concret d’aquests seran
determinats per la Junta Rectora entre els representants de les entitats consorciades, amb el
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
11.2. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les facultats de
la Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la presidència podrà delegar-li
part de les seves atribucions.

ACTA DE PLE

Article 11. Composició i règim.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

10.9. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti aportacions
econòmiques extraordinàries, així com la modificació dels seus Estatuts, requeriran a més de la
majoria qualificada que es refereix l'apartat anterior, la ratificació pels òrgans competents dels
seus membres. (Comentari: és a efectes de que no es confongui amb la determinació de les
quotes ordinàries)

11.4. La Comissió nomenarà entre els seus membres de la Junta Rectora les persones que
ocuparan la presidència i la vicepresidència.
11.5. El règim de les sessions i adopció d’acords serà el mateix que el de la Junta Rectora. Les
convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de 2 dies, excepte les extraordinàries
que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals amb aquest caràcter haurà
de ser ratificada per la comissió. Podran fer-se reunions total o parcialment telemàtiques en les
mateixes condicions que la Junta Rectora.
11.6. Assistiran a les sessions de la Comissió, amb veu però sense vot, el secretari o la
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els
substitueixin.

Secció 3. La Comissió especial de Comptes.
Article 12. Composició i règim
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11.3. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són designats o
nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de temps iguals.

12.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per entre 5 i 12
membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els comptes que de
conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d'aprovar la Junta Rectora.
El nombre de membres de la comissió serà establert per la Junta Rectora.
12.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta Rectora
d'entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat.

Secció 4. Reunions no presencials.
Article 13. Règim de funcionament

13.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o presidenta.
13.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones membres del
corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la videoconferència, multiconferència o
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física d’aquests.

Secció 5. La presidència.

ACTA DE PLE

13.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen en
la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves deliberacions,
l’emissió del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

13.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant videoconferència,
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres dels
òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment presencial hi haurà d’assistir d’aquesta manera
un mínim d’una tercera part dels seus membres.

14.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta.
14.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb
el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components.
14.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora
tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l'òrgan que hagi de nomenarlos per iguals períodes de temps
14.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de l’administració
ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de l’ajuntament o entitat consorciada.
14.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, l’alcalde o
alcaldessa del municipi al qual està adscrit el consorci tindrà la facultat de convocar la sessió
constitutiva del consorci.
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Article 14. President o presidenta

Article 15. Funcions del president o presidenta.

Secció 6. La vicepresidència
Article 16. Funcions
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les funcions
en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el president o
la presidenta delegui.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022
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a. Representar institucionalment el Consorci.
b. Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta.
c. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les
deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat.
d. Impulsar i supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la
documentació i els informes que creguin oportuns.
e. Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels
acords de la Junta Rectora.
f. Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en
l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d’integrar-los.
g. Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta.
h. Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió que
celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions
judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci.
i. L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres entitats
públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir. Que no
siguin competència de la Junta Rectora.
j. L’aprovació de les operacions de crèdit.
k. L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i
administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les
facultats reconegudes a la Junta Rectora.
l. La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president
o de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.
m. L’ordenació de pagaments del consorci
n. L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor
funcionament del Consorci
o. Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de
l’aprovació, si s’escau, per la Junta Rectora.
p. Aprovar la liquidació del pressupost.
q. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
r. Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i
funcionament de les diverses activitats del consorci.
s. Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes
expressament a la resta d’òrgans del Consorci.

ACTA DE PLE

Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents:

Capítol 3. La Gerència
Article 17. Nomenament i naturalesa del càrrec.
17.1.- La Junta Rectora nomenarà una persona física o jurídica perquè exerceixi la gerència.
17.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci
17.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’una persona física per exercir la gerència, tindrà la
condició de càrrec d’alta direcció que mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació de
naturalesa laboral i de caràcter especial i que es regirà pel contracte de treball pertinent i les
disposicions que siguin d’aplicació. El gerent o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació
exclusiva i restarà sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable.
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a. Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars
b. Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals d’actuació
del Consorci.
c. Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats.
d. Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora, de la Comissió i les disposicions de
la Presidència.
e. Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles consistents
en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan l’operació no
superi el 10% del pressupost del Consorci
f. Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin
estat conferides per la Junta Rectora.
g. Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria
d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a un
milió d’euros (1.000,000,00 €).
h. D’acord amb els criteris de la presidència, contractar, sancionar, separar o rescindir les
relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter
laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les
remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d’acord amb els criteris o les
instruccions que estableix la Junta Rectora.
i. Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de pagaments
en el cas que no sigui possible exercir la presidència en funcions.
j. Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les
instal·lacions i els equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de qualitat
dels serveis.
k. Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de sotmetre a
la consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per
l. al correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i
el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d’actuació.
m. Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci.
n. Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i
guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost.

ACTA DE PLE

Corresponen a la Gerència les funcions següents:
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Article 18. Funcions

o. Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora o
el president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències.

Capítol 4. Altres òrgans.
Article 19. Funcionaris habilitats.

19.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió Executiva del
Cicle de l’Aigua.

Article 21. Recursos.

ACTA DE PLE

19.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les reunions de
la Junta, la qual degudament signada i amb el vistiplau del president o presidenta, serà transcrita
al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies
del càrrec. Les actes podran tenir format electrònic, podent-se utilitzar, entre d’altres, el sistema
de vídeo-audio-actes.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

19.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per persones que
ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local amb habilitació de caràcter
nacional en un dels municipis consorciats. També podran ser exercides de manera accidental
en la persona que exerceixi la secretaria accidental de l’ajuntament que ostenti la secretaria o
una persona funcionària de la plantilla del consorci, o de manera interina.

a.
b.

Les aportacions realitzades per les entitats consorciades
Les aportacions realitzades per les entitats consorciades amb destí al fons patrimonial
del consorci.
c. Els rendiments dels serveis que presti
d. Els productes del seu patrimoni
e. Els crèdits que s’obtinguin
f.
Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius
g. Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis.

21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma de quotes
periòdiques o de derrames aprovades per la Junta Rectora guardaran la proporció que es
determini amb la xifra de població de cada ens consorciat. Si l’ens consorciat no es tracta d’un
municipi es prendrà en consideració la xifra de població del municipi que ostenti la capitalitat de
l’ens territorial en el que estigui domiciliat aquest.

21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb destí al fons patrimonial del Consorci
requeriran de l’acord unànime dels membres presents de la Junta Rectora en la reunió en què
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21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

es tracti i podran no ser correlatives ni proporcionals al nombre de vots atribuïts a cada ens
consorciat a la mateixa.

Article 27. Dissolució.

27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus
òrgans competents.

ANNEX I

ACTA DE PLE

27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes:
a. Per mutu acord dels ens consorciats.
b. Per impossibilitat legal o material de continuar en funcionament.
c. Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del consorci
i resten al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents o vinculades
a alguna Administració
d. Per incompliment de l’objecte.
e. Per transformació en un altre ens.

-

Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament de Bellpuig.
Ajuntament de Campdevànol.
Ajuntament de Camprodon.
Ajuntament de Collbató.
Ajuntament de Figaró-Montmany.
Ajuntament de Llanars.
Ajuntament de Lliçà de Vall.
Ajuntament de Massanes
Ajuntament de Montornès del Vallès..
Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Ajuntament d’Olèrdola.
Ajuntament d’Olost.
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.
Ajuntament de Solsona.
Ajuntament de Tremp.
Ajuntament de Vacarisses.
Ajuntament de Vila-rodona.
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Antoni de Vilamajor
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Entitats adherides al Consorci després de la seva constitució.

ANNEX II
TEXT REFÒS DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES
DE CATALUNYA (CONGIAC) AI 26-11-21

Capítol 1. Disposicions generals

1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per una forma de
gestió directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. Nogensmenys, els municipis
que gestionin el servei públic d'abastament domiciliari d'aigua amb qualsevol altra modalitat,
podran formar part del Consorci, únicament, en relació a aquells altres serveis públics que
gestionin de forma directa.

Article 2. Finalitats i funcions del Consorci
2.1. El Consorci té com a finalitat principal contribuir al foment de la gestió directa pública dels
serveis vinculats al cicle de l’aigua, com a mecanisme per a garantir una gestió transparent,
participativa, eficient i sostenible d’aquests serveis i la representació i defensa dels interessos
dels ens consorciats davant les administracions i organismes que exerceixen competències en
aquesta matèria.
2.2. En el marc de la seva finalitat, les funcions que corresponen al Consorci són les següents:
a. Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions
territorials i institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin
competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, per
l'elaboració i execució de serveis, activitats, projectes i programes d'interès comú
b. Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en relació
amb les propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol dels serveis
vinculats al cicle de l’aigua.
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1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, d’altres
administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre.

ACTA DE PLE

1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la denominació de
Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix per temps indefinit un
Consorci de caràcter local per al foment de la gestió pública del cicle integral de l’aigua i la resta
de funcions descrites en els presents estatuts, en el que hi participen els Ajuntaments d'El Prat
de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, com a membres fundadors i la
resta de municipis i d’entitats que en formen part, indicades a l’annex I d’aquests estatuts, que
es modificarà conforme es verifiqui l’adhesió de nous membres sense necessitat de modificar
aquests estatuts.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci.

c. Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el coneixement
dels municipis que gestionen de forma directa els serveis que conformen el cicle de l’aigua.
d. Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que
conformen el cicle de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho precisin.
e. Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el cicle
integral de l’aigua.
f.

Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats presten
directament als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i
mediambientals disponibles.

g. Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el cicle
de l’aigua.

Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i
sostenible de l’aigua.

j.

Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament,
sanejament i depuració d'aigües, municipals o supramunicipals.

k. Anàlisi de la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació.
l.

Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle integral
de l'aigua i del medi ambient.

m. Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres
tècniques de foment.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

i.

ACTA DE PLE

h. Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels serveis
públics i la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients.

2.3. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través d'entitats
instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió directa de serveis
que preveu la normativa.

Article 3. Personalitat i capacitat jurídica.
3.1. El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de caràcter associatiu
i local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb la
capacitat jurídica de dret públic i privat necessària per a la realització de les seves funcions.
3.2. El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns,
excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats afectes als serveis que presti el
Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions
previstes en les lleis.
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n. Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades
anteriorment.

3.3. Es reconeixen al Consorci les següents potestats:
La potestat reglamentària i d’autoorganització.
Les potestats tributària i financera.
La potestat de programació i planificació.
La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
Les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords.
La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o no
vinculats amb el consorci.
h. Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública
per als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes regulats a la
legislació en vigor.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua.
5.1. El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que així ho acordin,
la gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament d'aigua, clavegueram, depuració
i reutilització d'aigües regenerades, així com la gestió integral de tot el cicle de l’aigua com a
forma de gestió associada dels serveis municipals de caràcter reserva, obligatori i essencial dels
municipis consorciats.
5.2. La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, en els termes previstos en la legislació
sobre règim local, per qualsevol modalitat de gestió directa dels serveis prevista a la normativa,
i també mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament públic. Si l’expedient no acredita
l’eficiència i sostenibilitat de la forma de gestió directa mitjançant la societat mercantil de capital
públic, el Consorci no podrà continuar l’expedient i haurà de revocar la delegació.

Article 6 . Domicili
6.1.- El Consorci tindrà el seu domicili a Manresa, carrer Montserrat núm. 1-7. Això no obstant,
per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser modificat.
6.2.- Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona, o en
qualsevol municipi consorciat, també es podrà dur a terme en el municipi on tinguin la seu les
administracions supramunicipals consorciades, en el lloc i hora que siguin establerts per la
presidència. (Comentari: Permet que el consorci visiti el territori, el fa més proper i dona
flexibilitat)
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4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, funcional i
financer serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació per raó de la
seva adscripció.

ACTA DE PLE

4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts i
per les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els
articles 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació
municipal i de règim local que li resultin d’aplicació a Catalunya.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 4. Règim Jurídic

Capítol 2. Govern del Consorci
Article 7. Òrgans del Consorci
El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
a) La Junta Rectora
b) La Comissió Executiva
c) La Comissió Especial de Comptes
d) El President o la Presidenta
e) El Vicepresident o vicepresidenta

8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci designaran un representant titular i un
suplent per mitjà dels quals podran assistir i participar a les sessions de la Junta Rectora. El
representant suplent només podrà actuar en absència del titular.
8.3. Cada ens consorciat disposa d’un vot a la Junta Rectora, exercit per la persona que ostenta
la representació.
8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari o la
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els
substitueixin.

Article 9. Atribucions de la Junta Rectora.
9.1. Correspon a la Junta Rectora les atribucions següents:
a. L'orientació general en l’exercici de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris
i l’aprovació d'un pla general i dels plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits
al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions
i de serveis, que també aprovarà.
b. L'aprovació de comptes anuals.
c. L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions.
d. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i funcionament.
e. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec directius,
règim de prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis col·lectius de
treball.
f. El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la Gerència del
Consorci.
g. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles.
h. L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen aquests
Estatuts.

ACTA DE PLE

8.1. La Junta Rectora és l’òrgan superior del Consorci i està integrada per un representant de
cada un dels ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern respectius.
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Article 8. Composició.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Secció 1. La Junta Rectora

L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al sosteniment
del consorci
j. La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions públiques patrimonials no
tributàries i els preus públics.
k. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, superiors a una
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
l. L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter plurianual i el
seu pla de finançament.
i.

9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del
Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest
efecte, llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), i) i j) de l’apartat 1 d’aquest
article.

10.2. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent i
seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. Les
convocatòries es podran fer per mitjans electrònics.
10.3. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació.
En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta Rectora haurà d'apreciar la
situació d'urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no s'estima, es
procedirà a convocar la reunió d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf anterior.

ACTA DE PLE

10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre i en sessió
extraordinària sempre que sigui convocada pel president o la presidenta, o a petició d'una tercera
part dels seus membres.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords de la Junta Rectora.

10.5. Per la constitució de la sessió serà necessari, com a mínim, l’assistència d’un terç del
nombre legal de membres.
10.6. Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple dels
membres presents.
10.7. S’exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de nous
membres en el Consorci, la creació d'ens instrumentals, la transferència de funcions o activitats
a altres entitats externes i l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per
altres administracions que requeriran el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
Junta.
10.8. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti aportacions
econòmiques extraordinàries, així com la modificació dels seus Estatuts, requeriran a més de la
majoria absoluta del , la ratificació pels òrgans competents dels seus membres. (Comentari: és
a efectes de que no es confongui amb la determinació de les quotes ordinàries)
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10.4. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es convoquin.
Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi la seva inclusió per la
majoria simple dels vots presents.

Secció 2. La Comissió Executiva
Article 11. Composició i règim.
11.1. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà composada entre 5 i
12 membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número concret d’aquests seran
determinats per la Junta Rectora entre els representants de les entitats consorciades, amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
11.2. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les facultats de
la Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la presidència podrà delegar-li
part de les seves atribucions.
11.3. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són designats o
nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de temps iguals.

11.6. Assistiran a les sessions de la Comissió, amb veu però sense vot, el secretari o la secretària
i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els substitueixin.

Secció 3. La Comissió especial de Comptes.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

11.5. El règim de les sessions i adopció d’acords serà el mateix que el de la Junta Rectora. Les
convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de 2 dies, excepte les extraordinàries
que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals amb aquest caràcter haurà
de ser ratificada per la comissió. Podran fer-se reunions total o parcialment telemàtiques en les
mateixes condicions que la Junta Rectora.

ACTA DE PLE

11.4. La Comissió nomenarà entre els seus membres de la Junta Rectora les persones que
ocuparan la presidència i la vicepresidència.

12.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per entre 5 i 12
membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els comptes que de
conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d'aprovar la Junta Rectora.
El nombre de membres de la comissió serà establert per la Junta Rectora.
12.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta Rectora
d'entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat.

Secció 4. Reunions no presencials.
Article 13. Règim de funcionament
13.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant videoconferència,
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres dels
òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment presencial hi haurà d’assistir d’aquesta manera
un mínim d’una tercera part dels seus membres.
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Article 12. Composició i règim

13.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen en
la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves deliberacions,
l’emissió del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat.
13.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o presidenta.
13.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones membres del
corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la videoconferència, multiconferència o
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física d’aquests.

Secció 5. La presidència.
Article 14. President o presidenta

14.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de l’administració
ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de l’ajuntament o entitat consorciada.
14.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, l’alcalde o
alcaldessa del municipi al qual està adscrit el consorci tindrà la facultat de convocar la sessió
constitutiva del consorci.

Article 15. Funcions del president o presidenta.
Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents:
a. Representar institucionalment el Consorci.
b. Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta.
c. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les
deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat.
d. Impulsar i supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la
documentació i els informes que creguin oportuns.
e. Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels
acords de la Junta Rectora.
f. Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en
l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d’integrar-los.
g. Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta.
h. Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió que
celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions
judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci.
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14.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora
tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l'òrgan que hagi de nomenarlos per iguals períodes de temps.

ACTA DE PLE

14.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb
el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

14.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta.

L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres entitats
públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir. Que no
siguin competència de la Junta Rectora.
j. L’aprovació de les operacions de crèdit.
k. L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i
administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les
facultats reconegudes a la Junta Rectora.
l. La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president
o de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.
m. L’ordenació de pagaments del consorci
n. L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor
funcionament del Consorci
o. Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de
l’aprovació, si s’escau, per la Junta Rectora.
p. Aprovar la liquidació del pressupost.
q. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
r. Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i
funcionament de les diverses activitats del consorci.
s. Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes
expressament a la resta d’òrgans del Consorci.

Article 16. Funcions
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les funcions
en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el president o
la presidenta delegui.
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Secció 6. La vicepresidència

ACTA DE PLE

i.

Article 17. Nomenament i naturalesa del càrrec.
17.1.- La Junta Rectora nomenarà una persona física o jurídica perquè exerceixi la gerència.
17.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci
17.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’una persona física per exercir la gerència, tindrà la
condició de càrrec d’alta direcció que mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació de
naturalesa laboral i de caràcter especial i que es regirà pel contracte de treball pertinent i les
disposicions que siguin d’aplicació. El gerent o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació
exclusiva i restarà sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable.

Article 18. Funcions
Corresponen a la Gerència les funcions següents:
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Capítol 3. La Gerència

Article 19. Funcionaris habilitats.
19.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per persones que
ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local amb habilitació de caràcter
nacional en un dels municipis consorciats. També podran ser exercides de manera accidental en
la persona que exerceixi la secretaria accidental de l’ajuntament que ostenti la secretaria o una
persona funcionària de la plantilla del consorci, o de manera interina.
19.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les reunions de
la Junta, la qual degudament signada i amb el vistiplau del president o presidenta, serà transcrita
al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies
del càrrec. Les actes podran tenir format electrònic, podent-se utilitzar, entre d’altres, el sistema
de vídeo-audio-actes.
19.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió Executiva del
Cicle de l’Aigua.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022
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Capítol 4. Altres òrgans.

ACTA DE PLE

a. Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars
b. Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals d’actuació
del Consorci.
c. Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats.
d. Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora, de la Comissió i les disposicions de
la Presidència.
e. Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles consistents
en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan l’operació no
superi el 10% del pressupost del Consorci
f. Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin
estat conferides per la Junta Rectora.
g. Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria
d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a un
milió d’euros (1.000,000,00 €).
h. D’acord amb els criteris de la presidència, contractar, sancionar, separar o rescindir les
relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter
laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les
remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d’acord amb els criteris o les
instruccions que estableix la Junta Rectora.
i. Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de pagaments
en el cas que no sigui possible exercir la presidència en funcions.
j. Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les
instal·lacions i els equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de qualitat
dels serveis.
k. Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de sotmetre a
la consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per al correcte exercici
de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del
pressupost anual i els plans plurianuals d’actuació.
l. Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci.
m. Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i
guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost.
n. Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora o
el president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències.

Capítol 5. Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable.
Article 20. Patrimoni.
20.1.- Constitueix el patrimoni del Consorci:
a)

Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de domini
públic que li adscriguin afectes als serveis que presta el Consorci que conservaran la
qualificació originària, en relació amb els quals aquest ens en té l’ús, la conservació i la
millora en els temes que estableixin els corresponents acords.

b)

Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a. Les aportacions realitzades per les entitats consorciades
b. Les aportacions realitzades per les entitats consorciades amb destí al fons patrimonial
del consorci.
c. Els rendiments dels serveis que presti
d. Els productes del seu patrimoni
e. Els crèdits que s’obtinguin
f. Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius
g. Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis.

21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma de quotes
periòdiques o de derrames aprovades per la Junta Rectora guardaran la proporció que es
determini amb la xifra de població de cada ens consorciat. Si l’ens consorciat no es tracta d’un
municipi es prendrà en consideració la xifra de població del municipi que ostenti la capitalitat de
l’ens territorial en el que estigui domiciliat aquest.

21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb destí al fons patrimonial del Consorci
requeriran de l’acord unànime dels membres presents de la Junta Rectora en la reunió en què
es tracti i podran no ser correlatives ni proporcionals al nombre de vots atribuïts a cada ens
consorciat a la mateixa.

Article 22. Pressupost
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Article 21. Recursos.

ACTA DE PLE

20.3.- El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres
unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

20.2.- El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que revisarà i
aprovarà anualment la Junta Rectora.

22.1.- La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de despeses abans
del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent.
22.2.- En el pressupost seguirà la normativa reguladora de les hisendes locals amb les
particularitats, si escau, establertes pels consorcis.

Article 23. Comptabilitat i control econòmic.
23.1.- El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Consorci serà el de l’Ajuntament al
qual resti adscrit.
23.2.- Els fons del consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a nom de
l’entitat.

24.1.- La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del consorci, del que es donarà
compte a la junta rectora en la primera sessió posterior que porti a terme.
24.2.- Els comptes anuals seran sotmesos per la presidència a l’aprovació de la junta rectora
amb l’informe de la comissió especial de comptes, tot de conformitat amb el procediment establert
a la legislació de règim local.
24.3.- La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en els termes que
prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu defecte s’aplicaran, en primer lloc, a
l’amortització dels deutes del mateix Consorci, i en segon lloc, a la inversió en equipament propi
del Consorci, i donar suport a la formació dels professionals dels Consorci i dels ens consorciats.

Capítol 6. Règim del personal i contractació.
Article 25 Règim de personal.
25.1.- La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa laboral i no se li
exigirà procedir de reassignacions de llocs de treball dels Ajuntaments consorciats.
25.2.- El règim jurídic del personal laboral del Consorci serà el que li correspongui d’acord amb
aquesta naturalesa segons les normes d’aplicació de l’Ajuntament al qual es trobi adscrit en cada
moment, i la seva remuneració no podrà superar les retribucions que per a llocs de treball
equivalents s’estipuli l’Ajuntament al qual s’adscrigui.
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Article 24. Liquidació del pressupost i comptes anuals.

ACTA DE PLE

23.4.- Els comptes del Consorci formaran part dels pressupostos i s’inclouran al compte general
de l’Ajuntament on resti adscrit en cada moment.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

23.3.- Anualment es durà a terme una auditoria dels comptes sota la responsabilitat de l’òrgan
de control de l’Ajuntament al qual resti adscrit el Consorci.

Article 26. Règim de contractació.
La contractació d’obres i serveis estarà sotmesa a les normativa sobre contractació del sector
públic

Capítol 7. Dissolució i separació
Article 27. Dissolució.

d.
e.

Per mutu acord dels ens consorciats.
Per impossibilitat legal o material de continuar en funcionament.
Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del
consorci i resten al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents o
vinculades a alguna Administració
Per incompliment de l’objecte.
Per transformació en un altre ens.

27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció.
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus
òrgans competents.

Article 28. Liquidació dels béns.

ACTA DE PLE

a.
b.
c.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes:

28.2. El liquidador proposarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació dels béns que
pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les instal·lacions existents a les
Administracions consorciades.
28.3. El liquidador calcularà la quota de liquidació en funció, en primer lloc, a les aportacions al
fons patrimonial que serà restituït formant part de la quota de liquidació únicament a favor de les
entitats consorciades que hagin realitzat aportacions al mateix.
28.4. En defecte d’aportació al fons patrimonial o un cop exhaurida la liquidació per aquest
concepte a favor de les entitats consorciades que haguessin fet aportacions al mateix, la quota
de liquidació es calcularà en proporció a les quotes de finançament de l’activitat aportades
anualment per cada entitat des de la seva incorporació al Consorci.
28.5. Les entitats consorciades podran decidir per majoria absoluta dels membres del Consorci
la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de
mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci.
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28.1. La Junta Rectora, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador.

Article 29. Separació de les entitats consorciades.
29.1.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se en qualsevol
moment mitjançant un escrit dirigit al seu president.
29.2.- Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei públic per
qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la legislació de règim local.
29.3.- En el supòsit de que la separació procedeixi, la quota de separació es calcularà de la
manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a l’article 28 dels presents estatuts.

Disposicions addicionals

1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent:
a)

Aprovació inicial per part de la Junta Rectora.

b)

Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés entitats membres.

c)

Informació pública pel termini de trenta dies

d)

Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva per la mateixa Junta Rectora.

ANNEX I
Entitats adherides al Consorci després de la seva constitució.
-

Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament de Bellpuig.
Ajuntament de Campdevànol.
Ajuntament de Camprodon.
Ajuntament de Collbató.
Ajuntament de Figaró-Montmany.
Ajuntament de Llanars.
Ajuntament de Lliçà de Vall.
Ajuntament de Massanes
Ajuntament de Montornès del Vallès..
Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Ajuntament d’Olèrdola.

ACTA DE PLE

Segona. Modificació d’Estatuts

Codi Validació: 6GMDADX2DHHL2MK42H2Z6EWAW | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 71 de 119

Els quòrums establerts en aquests estatuts es calcularan per arrodoniment de la meitat de la
unitat superior.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Primera. Quòrums

-

Ajuntament d’Olost.
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.
Ajuntament de Solsona.
Ajuntament de Tremp.
Ajuntament de Vacarisses.
Ajuntament de Vila-rodona.
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Antoni de Vilamajor

En aquest punt no es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat dels membres presents.
La votació del punt es pot consultar al següent enllaç

Durant el transcurs del debat d’aquest punt, en algun moment, la imatge dels regidors; Angel
Redono (PSC-CP) no es visualitza, encara que romanen connectats a la videoconferència

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

5. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 14278/2021. Aprovar, si s’escau, la
modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de
subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle
integral de l’aigua

ACTA DE PLE

Votació del punt n 4 de l'ordre del dia

Número d’expedient: 14278/2021
Fets
1. En ús de la facultat d’autoorganització dels ens locals, correspon a l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp establir la forma de gestió dels serveis públics de subministrament d’aigua potable i de
clavegueram d’aigües residuals. Els serveis públics de subministrament d’aigua potable i de
clavegueram d’aigües residuals els presta l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle
Complet de l’Aigua (Nostraigua), com a forma directa de serveis públics, que té la condició d’ens
gestor dels serveis.
2. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió extraordinària del 26 d’abril de 2017,
va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament
d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua per aplicar-les a
partir de l’1 de juliol de 2017. La seva publicació es va efectuar mitjançant edicte exposat al taulell
d’anuncis de la seu electrònica i per inserció en el BOP de Tarragona núm. 87 de 08.05.2017 i
en el DOGC núm. 7366 de 10.05.2017. Durant el període hàbil legalment establert no es va
presentar cap reclamació ni al·legació contra l’acord del Ple.
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Identificació de l’expedient: Modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de
subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua

D’acord amb els articles 17 i 19 del TRLHL, article 49 del LBRL, article 178 del TRLLMRLC i els
articles 60 a 66 del ROAS, l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei d’aigua i clavegueram
per l’any 2017 va restar aprovada definitivament es va donar publicitat del seu text íntegre per
mitjà de la publicació al BOPT número 126 de data 30 de juny de 2017 i també es va publicar
l’edicte al DOGC núm. 7410 de data 12 de juliol de 2017.
3. La disposició addicional quaranta-tresena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, estableix que:

4. La Disposició final onzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
modifica la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
de la forma que es transcriu a continuació:

1. Són prestacions patrimonials de caràcter públic aquelles a què es refereix l’article 31.3 de
la Constitució que s’exigeixen amb caràcter coactiu.
2. Les prestacions patrimonials de caràcter públic esmentades en l’apartat anterior poden tenir
caràcter tributari o no tributari.
Tenen la consideració de tributàries les prestacions esmentades en l’apartat 1 que tinguin la
consideració de taxes, contribucions especials i impostos a què es refereix l’article 2 d’aquesta
Llei.

ACTA DE PLE

«Disposició addicional primera. Prestacions patrimonials de caràcter públic.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

“Les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per
l’explotació d’obres públiques o la prestació de serveis públics, de manera directa mitjançant
personificació privada o gestió indirecta, tenen la condició de prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari d’acord amb el que preveu l’article 31.3 de la Constitució. En
concret, tenen aquesta consideració les exigides per l’explotació d’obres o la prestació de
serveis, en règim de concessió, mitjançant societats d’economia mixta, entitats públiques
empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres fórmules de dret privat”.

En particular, es consideren prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries aquelles
que, tenint aquesta consideració, s’exigeixin per la prestació d’un servei gestionat de manera
directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta.
En concret, tenen aquesta consideració les exigides per l’explotació d’obres o la prestació de
serveis, en règim de concessió o societats d’economia mixta, entitats públiques empresarials,
societats de capital íntegrament públic i altres fórmules de dret privat.
5. La Disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
modifica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’afegeix un nou apartat 6 a l’article 20, en els termes
següents:
«6. Les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la
prestació dels serveis públics a què es refereix l’apartat 4 d’aquest article, efectuada de
manera directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tenen la
condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb el que preveu
l’article 31.3 de la Constitució.
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Són prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari les altres prestacions que exigides
coactivament responguin a finalitats d’interès general.

En concret, tenen aquesta consideració les exigides per l’explotació d’obres o la prestació de
serveis, en règim de concessió, societats d’economia mixta, entitats públiques empresarials,
societats de capital íntegrament públic i altres fórmules de dret privat.
Sense perjudici del que estableix l’article 103 de la Llei de contractes del sector públic, les
contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat s’han de regular mitjançant
una ordenança. Durant el procediment d’aprovació d’aquesta ordenança, les entitats locals
han de sol·licitar un informe preceptiu de les administracions públiques a les quals
l’ordenament jurídic atribueixi alguna facultat d’intervenció sobre aquelles.»

7. En data 24 de novembre de 2021 l’Àrea de Serveis Tècnics i l’Àrea d’Administració l’Entitat
formalitzen el document “ESTUDI DE JUSTIFICACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DELS
SERVEIS DE PROVEIMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM PER A L’APROVACIÓ DE
L’ORDENANÇA NO FISCAL DEL SERVEI PER A L’EXERCICI 2022” en el qual es justifica
l’equilibri tarifari de la modificació de l’ordenança requerida pels òrgans de direcció de l’Entitat.

8. En data 24 de novembre de 2021 s’emeten informes de Gerència i de la Unitat Jurídica de
Nostraigua favorables a la tramitació de la modificació de l’ordenança. En aquests informes es
conclou que és preceptiu l’estudi econòmic justificatiu de l’equilibri tarifari del servei i que, en no
modificar les tarifes del servei d’aigua, no es preceptiva l’autorització de la Comissió de Preus de
Catalunya per a la modificació d’aquestes ordenances.
9. El Consell d’Administració de l’EPEL Nostraigua, en sessió ordinària celebrada en data 2 de
desembre de 2021, adopta l’acord que es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar, si s’escau, la modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei
de subministrament d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de
l’aigua, segons el text refós que s’adjunta com a annex.
Segon.- Elevar aquest acord al Ple municipal perquè procedeixi a l’aprovació del text refós de
l’ordenança aprovada.
10. L’objecte de modificació de les tarifes ha estat el següent:
a) Naturalesa jurídica de la contraprestació.
Es proposa la modificació del punt c) de l’article 2 de l’ordenança que quedaria redactat de la
següent forma:
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Al penúltim paràgraf del punt 4.1.a) del contracte marc s’estableix que “En cas que l’ordenança
prevegi que sigui l’Ajuntament qui emeti les liquidacions de clavegueram en els àmbits en què
gestioni el servei d’aigua potable, l’Ajuntament haurà de meritar l’import ingressat a Nostraigua”

ACTA DE PLE

D’acord amb els articles 49 del LBRL, article 178 del TRLLMRLC i els articles 60 a 66 del ROAS,
la modificació del contracte marc entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’EPEL Nostraigua
va restar aprovat definitivament es va donar publicitat del seu text íntegre per mitjà de la
publicació al BOPT de data 11 de gener de 2019.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

6. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió extraordinària de 10 d’octubre de
2018, va aprovar inicialment la modificació del contracte marc entre l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp i l’EPEL Nostraigua. La seva publicació es va efectuar mitjançant edicte exposat al
taulell d’anuncis de la seu electrònica i per inserció en el BOP de Tarragona núm. 210 de 05.11.18
i en el DOGC núm. 7740 de 05.11.18. Durant el període hàbil legalment establert no es va
presentar presentat cap reclamació ni al·legació contra l’acord del Ple.

“Les tarifes regulades en aquesta Ordenança tenen naturalesa de prestació patrimonial de
caràcter públic no tributari, d’acord amb el que disposa l’article 20.6 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, afegit per la disposició final de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic. Per aquest motiu, queda expressament exclosa l’aplicació de la normativa
tributària, pel que fa a la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de l’esmentat ingrés.
La tarifa o prestació és un ingrés propi de Nostraigua, com a ens gestor dels serveis.”

b) Facturació del servei de clavegueram en els àmbits en què el subministrament d’aigua no sigui
gestionat per Nostraigua:

“En cas dels àmbits en què el subministrament d’aigua no sigui gestionat per Nostraigua,
però que aboquin les aigües residuals que generen a un clavegueram en baixa municipal,
l’obligat al pagament del servei serà la comunitat de propietaris, l’ECU o la persona física
o jurídica que sigui titular de la connexió a la xarxa de clavegueram. En cas que no
s’identifiqui el titular de la connexió, l’Entitat podrà precintar-la i no prestar el servei fins a
la signatura del corresponent contracte”.
c. Introducció d’un últim paràgraf al punt 1.b de l’annex de tarifes, que quedaria de la
següent forma:

“En cas de connexions al servei de clavegueram en àmbits on l’Entitat no gestioni el servei
d’aigua potable, la facturació es realitzarà de forma trimestral, a principis dels trimestre
naturals de consum”.
c) Eliminació de la sol·licitud de fiança d’aigua potable per als nous abonats.
La voluntat dels òrgans de direcció de l’Entitat és la de facilitar al màxim els tràmits que els
abonats han d’efectuar per altes de servei i canvis de nom. Per aquest motiu es considera
oportú eliminar les fiances per realitzar aquests tràmits i retornar els imports de les
dipositades.
d) Modificació del volum mínim considerat com a habitual en cas de fuita.
Per tal de no perjudicar els interessos dels abonats en cas de fuites fortuïtes degudament
justificades i no imputables a negligència, s’estableix en 27 m3/trimestre el mínim consum
habitual, enlloc del 20 m3/trimestre.
e) Modificació de la quota fixa tarifaria del servei de clavegueram.
Per tal de mantenir l’equilibri tarifari del servei, segons el document “ESTUDI DE
JUSTIFICACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DELS SERVEIS DE PROVEIMENT D’AIGUA I

ACTA DE PLE

b. Modificació del segon paràgraf de l’article 8, que quedaria redactat de la següent
forma:
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“Estan obligades al pagament de les tarifes de clavegueram les persones físiques o
jurídiques que estiguin situades en un àmbit en què el subministrament d’aigua no estigui
gestionat per Nostraigua però que disposin d’escomesa o connexió al clavegueram
municipal.”

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Es proposa la modificació dels següents punts de l’ordenança aprovada:
a. Introducció del segon paràgraf al punt a) de l’article 3, que quedaria redactat de la
següent forma:

CLAVEGUERAM PER A L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA NO FISCAL DEL SERVEI PER
A L’EXERCICI 2022”, es preveu modificar la quota fixa de clavegueram i establir-la en 14,50
€/trimestre dels subministraments per comptador i en 40,75 €/trimestre per als
subministraments en que l’Entitat no pugui computar l’aigua subministrada.
f) Modificació d’alguns conceptes de l’Annex de tarifes.
S’introdueixen els imports per localització d’escomesa de clavegueram, per fotocòpies de
documentació (no escanejats) i per duplicats de factures (sempre i quan s’hagi implantada
l’oficina virtual).
Es modifiquen els imports corresponents a les fiances per reposició del servei en cas de
manipulació de les instal·lacions.

13. Segons s’estableix als Estatuts de l’Entitat, aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Mont-roig, en
sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2018 i publicats al BOPT, CVE 2019-00013, de data 11
de gener de 2019, les funcions de Nostraigua són les següents:
Article 3. Funcions de NOSTRAIGUA

1.

La gestió i l’administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des de la
captació, la regulació i la distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins a l’abocament de
les aigües residuals. Això inclou la gestió directa dels serveis públics de subministrament
d’aigua potable, clavegueram i depuració d’aigües residuals, consistents en la captació, la
regulació, la conducció, el tractament, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així
com la recollida, la conducció, el tractament, la depuració, la reutilització i l’abocament
d’aigües pluvials i residuals.

2.

La redacció, la contractació, l’assistència i l’execució de projectes, plans directors, estudis,
informes tècnics d’enginyeria i qualsevol altre tipus de document que estiguin vinculats o que
puguin afectar al cicle integral de l’aigua.

3.

La planificació, la construcció, l’explotació, la conservació i el funcionament de pous,
canonades i accessoris, estacions de bombeig, plantes de tractament, instal·lacions,
depuradores i qualsevol tipus d’element, incloent actuacions mediambientals, que es destinin
o que puguin incidir en la gestió del cicle integral de l’aigua.

4.

La prestació i la realització de serveis, obres i instal·lacions i la gestió de mitjans per a la
millora del medi ambient. Tot això amb la finalitat de garantir la qualitat de les aigües
superficials i subterrànies, l’adequació de tot tipus de vessaments o l’emissió d’afluents a
l’atmosfera.

Codi Validació: 6GMDADX2DHHL2MK42H2Z6EWAW | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 76 de 119

12. L’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua (en endavant Nostraigua), com a ens de
titularitat municipal, gestiona les xarxes de titularitat municipal de subministrament d’aigua
potable i de clavegueram d’aigües residuals del terme municipal de Mont-roig del Camp.

ACTA DE PLE

11. El servei de subministrament d’aigua potable i el servei de gestió del clavegueram són serveis
públics de titularitat municipal.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Dins d’aquest projecte s’ha inclòs el projecte de modificació del servei d’aigua potable, xarxa
d’aigües residuals i xarxa d’aigües pluvials a l’avinguda Barcelona entre l’avinguda de Cadis i la
plaça Jaén, amb un pressupost d’execució material de 320.101,40€, el que fa un PEC de
460.914,01€ (IVA inclòs).

El tractament, la recollida, la recuperació i l’eliminació dels residus que resultin de la normal
activitat de l’Entitat.

7.

La gestió de la facturació, la recaptació i/o el cobrament de tot tipus de preus públics, taxes,
impostos, altres ingressos de dret públic o qualsevol altra figura que tingui naturalesa tributària
o bé tingui caràcter de preu privat o tarifa que s’exigeixen per la prestació del servei de
NOSTRAIGUA, quan estigui facultada per realitzar-la en virtut de conveni, delegació, encàrrec
de gestió o qualsevol dret atorgat per qualsevol administració pública o organisme dependent.

8.

La venda, la compra i la cessió d’aigua i dels subproductes resultants, tant a particulars com
a altres administracions i ens dependents, tant en la modalitat de subministrament en alta com
en baixa.

9.

L’adquisició i la instal·lació als usuaris dels comptadors i altres elements necessaris per al
subministrament i sanejament de l’aigua.

10. L’estudi, el projecte, la construcció, la fabricació, el subministrament, el manteniment i la
conservació, de tot tipus de sistemes i en general de mitjans de control, operació i gestió
relacionats amb activitats de l’electricitat, l’electrònica, les telecomunicacions, la producció
d’energia, la captació, la transferència i la tele transmissió de dades.
11. L’explotació i la comercialització de tota classe de fonts d’aigua naturals, fins i tot
mineromedicinals.
12. El servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l’analítica
d’aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l’aire, d’aliments així com d’altres
paràmetres sanitaris i mediambientals.
13. La promoció de qualsevol tipus d’activitat (de foment, formació, educativa, de comunicació
...) que pugui incidir en el coneixement i les bones pràctiques del ciutadà pel que fa al cicle
complet de l’aigua.
14. La realització de les funcions d’àmbit municipal que li encarregui l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, relacionades amb el cicle integral de l’aigua o amb l’execució i el manteniment
d’instal·lacions d’aigua potable i d’evacuació d’aigües residuals d’altres infraestructures,
instal·lacions o edificis de titularitat municipal, i que no s’estiguin realitzant per NOSTRAIGUA.
L’àmbit d’actuació principal de NOSTRAIGUA és el terme municipal de Mont-roig del Camp.
Tanmateix, aquest àmbit es pot ampliar a altres termes municipals, sempre i quan la legislació
ho permeti, prèvia signatura dels corresponents convenis entre ajuntaments o altres
administracions.
14. Des de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es considera que el finançament de les
infraestructures del cicle de l’aigua ha d’anar a càrrec de l’import tarifari que els usuaris meriten
per a la prestació d’aquest servei.
15. En data 29 de novembre de 2021 el Cap de l’Àrea d’Enginyeria de l’EPEL Nostraigua i
l’Enginyer de l’Oficina de Projectes emeten memòria preceptiva favorable a la signatura del
conveni.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

6.
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L’adquisició, la tinença, l’administració, la gestió, l’explotació i el manteniment de béns
mobles i immobles, obres i instal·lacions necessàries per al compliment de les funcions de
NOSTRAIGUA, així com la venda o l’arrendament dels béns, que siguin propietat de
NOSTRAIGUA i que es consideri que ja s’han amortitzat o que no tenen utilitat per a la
prestació del servei.

ACTA DE PLE

5.

16. En data 26 de gener de 2021 el secretari accidental de l’Ajuntament emet informe favorable
al projecte de modificació de l’ordenança no fiscal sempre que s’ajusti al procediment exposat en
el present informe i previ dictamen favorable de la Comissió informativa de l’Àrea de Territori.
17. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori de data 2 de febrero de
2022.

Fonaments de dret
1. Articles 17 i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

6. Annex 3 del Reial decret Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria
de preus.
El Ple de l'Ajuntament, amb 15 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez
Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel
Redondo Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC),
Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Manel Vilajosana Ferrandiz
(ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia
Bargalló Castellnou (Junts), Quique Moreno Herrero (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMMVX+) i 1 vot en contra de: Armando Franco Martí (C's) acorda:
1. Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament
d’aigua, del servei de clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua del municipi
de Mont-roig del Camp, que serà d’aplicació a partir de la facturació de l’1 de juliol de 2022,
segons el text refós que s’adjunta com a annex.
2. Sotmetre aquest acord i el text de les tarifes a informació pública, mitjançant anunci al tauler
d’edictes i publicació al BOPT i al DOGC durant un termini de 30 dies, dins el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
3. En el cas que no es presentin al·legacions o reclamacions durant el període d’informació
pública, l’esmentada modificació s’entendrà aprovada definitivament.
ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA, DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I D’ALTRES SERVEIS DEL CICLE INTEGRAL DE
L’AIGUA
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
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5. Disposició addicional quaranta-tresena, Disposició final onzena i Disposició final dotzena de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

ACTA DE PLE

4. Articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

3. Article 178 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.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de l’Ordenança
a)

L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de les tarifes dels serveis de
subministrament d’aigua i de clavegueram, i d’altres del cicle integral de l’aigua, que es
realitzin en el municipi de Mont-roig del Camp.

b)

Els serveis públics de subministrament i de clavegueram són de titularitat municipal i els
presta i els gestiona en règim de dret privat l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua
(en endavant Nostraigua o l’Entitat), de conformitat amb el que preveu la legislació vigent.

c)

Pel que fa als serveis objecte d’aquesta Ordenança, els serà d’aplicació el que estableixi el
reglament regulador del servei que hagi aprovat el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
i que estigui vigent en cada moment.

d)

Les tarifes el servei seran aplicables també, havent-se de seguir el procediment legalment
establert, respecte les persones usuàries d’altres municipis en els quals Nostraigua gestioni
aquests serveis.

b)

No són objecte d’aquesta Ordenança ni les vendes d'aigua en alta, ni la venda de productes
aliens a l’aigua.

c)

Les tarifes regulades en aquesta Ordenança tenen naturalesa de prestació patrimonial de
caràcter públic no tributari, d’acord amb el que disposa l’article 20.6 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, afegit per la disposició final de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic. Per aquest motiu, queda expressament exclosa l’aplicació de la
normativa tributària, pel que fa a la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de
l’esmentat ingrés. La tarifa o prestació és un ingrés propi de Nostraigua, com a ens gestor
dels serveis.

Article 3. Obligats al pagament
a)

Estan obligades al pagament de les tarifes a Nostraigua, en qualitat de beneficiàries dels
serveis, les persones físiques o jurídiques titulars de contractes de subministrament d'aigua,
subscrits amb Nostraigua o bé, amb anterioritat, amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp,
els usuaris del servei de clavegueram en els àmbits de gestió municipal, així com aquells
que, d’acord amb el corresponent procediment, siguin responsables o beneficiaris d’alguna
prestació, gaudiment o de la realització d’algun dels fets regulats en l’annex de tarifes que
s’incorpora a la present Ordenança, encara que no disposin de contracte de
subministrament.
Estan obligades al pagament de les tarifes de clavegueram les persones físiques o jurídiques
que estiguin situades en un àmbit en què el subministrament d’aigua no estigui gestionat per
Nostraigua però que disposin d’escomesa o connexió al clavegueram municipal.
Les persones responsables de qualsevol defraudació (connexions directes, manipulació de
comptadors o la utilització de qualsevol altre mecanisme per defraudar) no podran ser

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació econòmica
per la utilització dels serveis de subministrament d'aigua potable i de clavegueram, o bé per
la prestació, el gaudiment o la realització d’algun dels fets regulats en l’annex de tarifes que
s’incorpora a la present Ordenança.
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a)

ACTA DE PLE

Article 2. Objecte i naturalesa de les tarifes

considerades obligades al pagament o abonats, sense perjudici de la responsabilitat que els
hi sigui exigida.
b)

La tipologia d’usos, amb independència de la forma de subministrament, bé mitjançant
mesura directa o per analogia, és d’acord al que disposi el Reglament regulador del servei
que estigui vigent en cada moment.

Article 4. Naixement de l'obligació i la facturació
L'obligació de satisfer la tarifa a Nostraigua neix en el moment en què s'inicia la prestació o
gaudiment dels serveis objecte d’aquesta Ordenança, es disposi o no de contracte de
subministrament.

La tarifa de subministrament d’aigua consta de dos termes, una quota fixa i una quota variable,
que aniran en funció dels següents criteris:
a)

Quota fixa. La quota fixa del subministrament d’aigua s’establirà per a cada trimestre, en
funció del diàmetre del comptador instal·lat, del tipus d’ús de l’aigua i del nombre d’immobles
subministrats. No es consideren fraccions de quota en cas de períodes de facturació inferiors
al trimestre.

b)

Quota variable. La quota variable modula els imports en funció del volum d’aigua
subministrada segons els següents trams:
·

Primer tram: fins a 18 m3 per trimestre (200 l/dia)

·

Segon tram: de 19 fins a 36 m3 per trimestre (201-400 l/dia)

·

Tercer tram: de 37 fins a 54 m3 per trimestre (401-600 l/dia)

·

Quart tram: més de 54 m3 per trimestre (més de 600 l/dia)

En cas que el període entre lectures sigui diferent a un trimestre (90 dies), s’augmentaran o
disminuiran els metres cúbics de cada tram de forma directament proporcional en funció dels
dies transcorreguts entre les dues lectures de comptador.
En cas de subministraments domèstics individuals en els quals hi hagi més de tres persones
empadronades a l’immoble, es majoraran els trams de consum de la següent forma:
·

Primer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada

·

Segon tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada

·

Tercer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada

ACTA DE PLE

Article 5. Tarifa pel servei de subministrament d’aigua mitjançant comptador
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CAPÍTOL SEGON. ESTRUCTURA DE LA TARIFA

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

L’Empresa documentarà els serveis prestats a cada obligat al pagament mitjançant factures,
ajustades a la normativa reguladora d’aquests tipus de documents.

No es majoraran els trams de consum de subministraments múltiples.
Article 6. Tarifa pel servei de clavegueram en cas de subministrament d’aigua mitjançant
comptador

b)

Quota variable. La quota variable modula els imports en funció del volum d’aigua
subministrada segons els següents trams:
·

Primer tram: fins a 18 m3 per trimestre (200 l/dia)

·

Segon tram: de 19 fins a 36 m3 per trimestre (201-400 l/dia)

·

Tercer tram: de 37 fins a 54 m3 per trimestre (401-600 l/dia)

·

Quart tram: més de 54 m3 per trimestre (més de 600 l/dia)

En cas que el període entre lectures sigui diferent a un trimestre (90 dies), s’augmentaran o
disminuiran els metres cúbics de cada tram de forma directament proporcional en funció dels
dies transcorreguts entre les dues lectures de comptador.
En cas de subministraments domèstics individuals en els quals hi hagi més de tres persones
empadronades a l’immoble, es majoraran els trams de consum de la següent forma:

·

Primer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada

·

Segon tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada

·

Tercer tram: 6 m3 per trimestre i persona empadronada

No es majoraran els trams de consum de subministraments múltiples.
Article 7. Tarifa pel servei de subministrament d’aigua en cas de consums alçats
Actualment no es contracten els subministraments d’aigua en cas de consums alçats i tan sols
s’utilitza aquesta tarifació en cas de contractes antics o bé en cas que, per qualsevol motiu
justificat, no es pugi realitzar la facturació d’un subministrament per lectura directa de comptador
o bé per altres mitjans d’estimació de consum.
La tarifa de subministrament d’aigua en cas de consum alçat consta d’un únic terme, un quota
fixa que s’estableix per a cada trimestre, i que es considera en funció de l’ús i del nombre
d’immobles subministrats. No es consideren fraccions de quota en cas de períodes de facturació
inferiors al trimestre.
Article 8. Tarifa pel servei de clavegueram en cas de subministrament d’aigua per consums alçats
o en cas que el subministrament d’aigua no sigui gestionat per l’Entitat
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Quota fixa. La quota fixa de clavegueram s’establirà per a cada trimestre, en funció del
nombre d’immobles subministrats. No es consideren fraccions de període de facturació.
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a)

ACTA DE PLE

La tarifa de clavegueram, en cas de subministrament d’aigua mitjançant comptador, consta de
dos termes, una quota fixa i una quota variable, que aniran en funció dels següents criteris:

La tarifa de clavegueram, que només s’aplicarà en els supòsits indicats al primer paràgraf de
l’article anterior d’aquesta Ordenança, consta d’un únic terme, un quota fixa que s’estableix per
a cada trimestre, i que es considera en funció de l’ús i del nombre d’immobles subministrats. No
es consideren fraccions de quota en cas de períodes de facturació inferiors al trimestre.
En cas dels àmbits en què el subministrament d’aigua no sigui gestionat per Nostraigua, però
que aboquin les aigües residuals que generen a un clavegueram en baixa municipal, l’obligat al
pagament del servei serà la comunitat de propietaris, l’ECU o la persona física o jurídica que
sigui titular de la connexió a la xarxa de clavegueram. En cas que no s’identifiqui el titular de la
connexió, l’Entitat podrà precintar-la i no prestar el servei fins a la signatura del corresponent
contracte.
Article 9. Tarifes per altres serveis

Els abonats per ús domèstic que siguin beneficiaris de la tarifa social regulada a l’article 40, de
la Llei 7/2011, de 27 de juliol, els serà d’aplicació una reducció del 50% de les quotes fixes d’aigua
i clavegueram. Aquesta bonificació s’aplicarà de forma automàtica a partir de la data en què
l’Agència Catalana de l’Aigua comuniqui a l’ens gestor el compliment de les condicions per gaudir
de la tarifa social.
CAPÍTOL TERCER. ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LA TARIFA
Article 11. Establiment i modificació de la tarifa
El Consell d’Administració de l’Entitat aprovarà una proposta de tarifes. Aquesta proposta de
tarifes es traslladarà al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la seva aprovació inicial
i incoació del corresponent expedient.
Tal i com s’estableix a l’ordenament en matèria de política de preus, l’acord del Ple Municipal
d’aprovació inicial de les tarifes, juntament amb l’estudi econòmic i la documentació
complementària que sigui requerida, s’ha d’elevar a la Comissió de Preus de Catalunya per tal
que, en funció de la modificació efectuada, emeti el pronunciament que correspongui per a cada
expedient.
Un cop l’òrgan competent, d’acord amb la legislació de règim local, aprovi les tarifes, en donarà
publicitat, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
El Consell d’Administració de l’Entitat pot aprovar, sense necessitat de cap acord municipal
posterior, els preus aplicables per aquells serveis o treballs que pugi prestar en règim de
concurrència.
Les tarifes vigents figuren en un annex d’aquesta ordenança.

ACTA DE PLE

Article 10. Tarifa social

Codi Validació: 6GMDADX2DHHL2MK42H2Z6EWAW | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 82 de 119

A les factures emeses per la prestació d’altres serveis s’indicarà, clarament, la naturalesa dels
mateixos, així com la justificació de l’aplicació dels diferents preus unitaris.
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Les tarifes que s’aplicaran per altres serveis no inclosos a l’apartat anterior, hauran d’estar
justificades per mitjà dels preus que figurin a l’annex d’aquesta ordenança. En cas de serveis
prestats no previstos en aquest annex, caldrà justificar els preus aplicats amb les factures de les
empreses de subministraments, serveis o obres que sigui necessari contractar.

CAPÍTOL QUART. PAGAMENT DE LA FACTURACIÓ
Article 12. Termini i formes de pagament
La forma habitual del pagament és la domiciliació bancària, al número de compte facilitat per
persona abonada. La devolució per impagament d’una domiciliació, habilita l’empresa per
procedir a trametre un nou càrrec a l’entitat bancària o d’estalvi, o bé passar el tràmit que es
regula en l’article següent.
Així mateix, l’obligat al pagament també pot efectuar-lo en efectiu o bé per qualsevol mecanisme
telemàtic que s’estipuli i que s’indiqui a la factura o el document de pagament que li lliuri
Nostraigua. En cas de rebuts no domiciliats, el pagament s’haurà d’efectuar en el termini de 30
dies naturals, comptats des de la data d’emissió de la factura.
Si l’abonat no fa efectiu l’import en el termini assenyalat, l’import de la factura es veurà augmentat
en un recàrrec per impagament, que haurà de cobrir les despeses generades per aquesta
situació.

La notificació refusada s’entendrà efectuada a tots els efectes.
13.2. Al mateix temps que es tramita aquesta notificació a l’interessat, l’Entitat sol·licitarà a l’Àrea
de Serveis Socials del Municipi de Mont-roig del Camp si l’interessat és susceptible d’estar en
situació de pobresa energètica o bé si és susceptible d’acollir-se al Fons de Solidaritat de l’Aigua.
13.3. Tot i el procediment definit per l’avís de suspensió de subministrament, en cas de
l’existència d’una reglamentació d’ordre superior, s’haurà de procedir segons s’estableixi en la
legislació vigent.
13.4. L’emissió de la carta certificada indicada a l’apartat 1 d’aquest article determinarà
l’exigibilitat del recàrrec 1 previst a l’apartat 4 de l’annex per cobrir les despeses derivades de
l’inici del procés de suspensió.
Article 14. Suspensió del subministrament o del servei
14.1. En el cas que existeixi una resolució favorable per part de l’òrgan competent de l’Entitat, es
notificarà l’esmentada resolució al titular. En aquesta segona notificació se li exposarà que
disposa d’un termini de 5 dies naturals per poder realitzar el pagament del deute o que, en cas
contrari, es procedirà a la suspensió del subministrament o del servei. La suspensió de
subministrament o del servei es realitzarà en dia d’obertura de les oficines per tal de possibilitar
la tramitació per al restabliment del servei.
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Quan no sigui possible efectuar la notificació per causes no imputables a l’Entitat i intentada
aquesta en el domicili indicat per l’obligat al pagament, es procedirà a efectuar la notificació
mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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13.1. Transcorregut el termini de pagament, passats 55 dies naturals de la data de factura, es
notificarà al titular, per mitjà de carta certificada, que, si dins el termini indicat a la comunicació,
que en cap cas podrà ser inferior a 10 dies hàbils, no realitza el pagament, es procedirà a la
suspensió del subministrament o del servei. Les notificacions es realitzaran en el domicili indicat
com adreça de notificacions per l’obligat al pagament.

ACTA DE PLE

Article 13. Avís de suspensió

14.2. L’emissió de la resolució indicada a l’apartat 1 d’aquest article determinarà l’exigibilitat del
recàrrec 2 previst a l’apartat 4 de l’annex per cobrir les despeses derivades de la tramitació del
procés de suspensió.
14.3. El servei es reiniciarà una vegada regularitzada la situació que va provocar-ne la suspensió.
Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió del servei i de la seva
reinicialització, aniran a càrrec de l’abonat.
14.4. No es reposarà el servei mentre no s’abonin a l’Entitat els deutes pendents, les despeses
connexes i els dèbits ocasionats per la suspensió i la reposició del servei.
14.5. Si la suspensió fos produïda per falta de pagament i la situació es perllongués més de 90
dies des de la data de notificació o publicació al Butlletí Oficial de la Província, es donarà per
finalitzat el contracte, sense perjudici dels drets de l’Empresa quant a l’exigència del pagament
del deute i a la repercussió dels danys i els perjudicis.

Als subministraments municipals especials que disposin de pòlissa de servei, el gestor dels
serveis tan sols hi aplicarà els tributs que els hi siguin d’aplicació, però no meritarà cap import en
funció de quota fixa o consum d’aigua subministrada.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Pel que fa a la resta de supòsits de suspensió de subministrament, així com les que facin
referència a la facturació del servei, que no estiguin previstes en aquesta ordenança, es regiran
pel que estableixi el reglament regulador del servei que estigui vigent.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, es consideraran derogades les anteriors
ordenances, fiscals i no fiscals, en tot allò que es prevegi o s’oposi al que preveu i regula aquesta
ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2022 i afectarà els consums que
es facturin a partir d’aquesta data (amb excepció de les factures d’esmena de consums facturats
anteriorment), sempre i quan hagi estat publicada, prèviament, al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, i ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
ANNEX DE TARIFES
1.a.- SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
ÚS DOMÈSTIC, COMUNITARI, PISCINES O JARDINS, COMERCIAL O INDUSTRIAL EN
SÒL URBÀ
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Article 16. Subministraments municipals especials

ACTA DE PLE

Pel que fa a les anomalies o mal funcionament d’aparells de mesura s’estarà al que disposi el
reglament regulador del servei que estigui vigent.
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Article 15. Anomalies de funcionament de l’aparell de mesura

€/TRIMESTRE
(base
imposable)
14,850 €
38,250 €
57,380 €
81,590 €
101,990 €
127,480 €
159,360 €
199,200 €
249,320 €
€/M3 (base imposable)
0,240 €
0,320 €
1,050 €
1,380 €

QUOTA FIXA
COMPTADOR 13 mm
COMPTADOR 20 mm
COMPTADOR 25 mm
COMPTADOR 32 mm
COMPTADOR 40 mm
CONSUM
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 1)
18 – 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 2)
36 – 54 M3 /ABONAT /TRIM
MÉS DE 54 M3/AB/TRIM
TRAM DE FUITA (PRIMER TRAM O TRAM
BÀSIC)

€/TRIMESTR
(base
imposable)
26,73 €
68,85 €
103,28 €
146,86 €
183,58 €
€/M3 (base imposable)
0,240 €
0,320 €
1,050 €
1,380 €
0,550 €

En cas de comptadors que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes quotes
fixes, de comptador de 13 mm, com unitats urbanes existeixin a l’immoble, més una unitat
més, del diàmetre del comptador general instal·lat, en concepte de subministrament
comunitari, i es mantindran invariables els trams de consum com si es tractés de
subministraments individuals.
En cas de comptadors que abasteixin una zona comunitària sense abastir cap habitatge, la
comunitat podrà sol·licitar una tarifa de subministrament d’aigua tipus múltiple, amb tantes
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USOS EN SÒL NO URBÀ I ÚS PROVISIONAL
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0,550 €

ACTA DE PLE

QUOTA FIXA
COMPTADOR 13 mm
COMPTADOR 20 mm
COMPTADOR 25 mm
COMPTADOR 32 mm
COMPTADOR 40 mm
COMPTADOR 50mm
COMPTADOR 65 mm
COMPTADOR 80 mm
COMPTADOR 100 mm
CONSUM
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 1)
18 – 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 2)
36 – 54 M3 /ABONAT /TRIM
MÉS DE 54 M3/AB/TRIM
TRAM DE FUITA (PRIMER TRAM O TRAM
BÀSIC)

unitats abastides com unitats urbanes conformin la comunitat. La quota fixa d’aquests
subministraments es computarà com la quota fixa del diàmetre del comptador abastit, més
tantes quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, amb una reducció del 50% de
la quota d’aquestes últimes.
El volum que excedeixi el consum habitual en casos de fuita per causes no imputables a
negligència de l’abonat, es facturarà al preu del tram que s’explicita com a tram de fuita
(primer tram o tram bàsic). En cassos de fuita es preveurà un consum mínim de 27
m3/trimestre com a consum habitual.

CONSUMS ALÇATS PER A QUALSEVOL ÚS (Actualment no es contracten)

En cas de consums alçats que abasteixin una finca amb més d’una unitat urbana (segons
cadastre), es computaran tantes quotes fixes com referències cadastrals d’habitatges hi hagi
a la finca comunitària, més una unitat més en concepte de subministrament comunitari.
En cas de consums alçats que abasteixin una zona comunitària, es computaran tantes quotes
fixes com immobles composin la comunitat (o referències cadastrals d’habitatges hi hagi a la
finca comunitària).
ÚS ESPECIAL. SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS
DISPONIBILITAT DEL SERVEI
COMPTADOR 65 mm
COMPTADOR 80 mm
COMPTADOR 100 mm

€/TRIMESTRE (base imposable)
20,45 €
33,77 €
55,77 €

La disponibilitat del servei inclou el subministrament d’aigua anual equivalent al valor d’una
desena part del diàmetre del comptador, en m3, per a realitzar les comprovacions
necessàries del sistema, sempre previ avís a l’Entitat Subministradora, i no inclou una
garantia de pressió superior a la mínima de servei que estableix el Reglament.
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190,0000 €
190,0000 €
190,0000 €
190,0000 €
190,0000 €
190,0000 €
190,0000 €
190,0000 €
190,0000 €
190,0000 €
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€/TRIMESTRE (base imposable))

ACTA DE PLE

IMMOBLE SUBMINISTRAT
Apartaments,
estudis,
bungalows,
habitatges
Xalets
Restaurants, guinguetes
Bars
Supermercats
Botigues, comerços, oficines, tallers, solars
Perruqueries
Fleques i pastisseries
Piscines i jardins
Altres no especificats

El volum d’aigua que excedeixi de l’especificat, i que no s’hagi utilitzat en cas d’emergència
justificada de forma fefaent, serà sancionat amb un import equivalent a 10,00 €/m3.

1.b.- SERVEI DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS EN ALTA I EN BAIXA

En cas de comptadors que abasteixin més d’una unitat urbana, es computaran tantes quotes
fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, més una unitat més en concepte de
subministrament comunitari, i es mantindran invariables els trams de consum com si es
tractes de subministraments individuals.
En cas de comptadors que abasteixin una zona comunitària sense abastir cap habitatge, la
comunitat podrà sol·licitar una tarifa de subministrament d’aigua tipus múltiple amb tantes
unitats abastides com unitats urbanes conformin la comunitat. La quota fixa d’aquests
subministraments es computarà com la quota fixa del diàmetre del comptador abastit més
tantes quotes fixes com unitats urbanes existeixin a l’immoble, amb una reducció del 50% de
la quota d’aquestes últimes.
El volum que excedeixi el consum habitual en cassos de fuita per causes no imputables a
negligència de l’abonat, no es facturarà en concepte de clavegueram. En cassos de fuita es
preveurà un consum mínim de 27 m3/trimestre com a consum habitual.
QUALSEVOL ÚS, EN ELS CASSOS EN QUÈ EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
NO EL GESTIONI L’ENTITAT O QUE EL CONTRACTE SIGUI PEL SISTEMA D’ANALOGIA

CLAVEGUERAM ALTA
Per cada unitat urbana

€/TRIMESTRE (base
imposable)
40,75 €

En cas de comptadors o connexions al servei d’aigua i/o clavegueram que abasteixin més
d’una unitat urbana es computaran tantes quotes fixes com unitats urbanes existeix a
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€/TRIMESTRE
(base
imposable))
14,500 €
€/M3 (base imposable)
0,058 €
0,116 €
0,232 €
0,232 €

ACTA DE PLE

QUOTA FIXA
Qualsevol subministrament
CONSUM
FINS 18 M3/ABONAT/TRIM (BONIFICAT 75%)
18 - 36 M3 /ABONAT /TRIM (BONIFICAT 50%)
36 - 54 M3 /ABONAT /TRIM (TRAM BÀSIC)
MÉS DE 54 M3/AB/TRIM
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PER A QUALSEVOL ÚS, EN ELS CASSOS EN QUÈ EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE EL GESTIONI LA L’ENTITAT I EL CONTRACTE NO SIGUI PEL SISTEMA
D’ANALOGIA.

l’immoble, a la comunitat o a la urbanització més una unitat en concepte de subministrament
comunitari.

2- DRETS DE CONNEXIÓ, DRETS DE SERVEI I FIANCES

Els subministraments contra incendis queden exempts dels drets de servei.
2.b.- PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR, QUALSEVOL ÚS

Diàmetre de comptador
Comptador d’aigua de 13 mm
Comptador d’aigua de 20 mm
Comptador d’aigua de 25 mm
Comptador d’aigua de 32 mm
Comptador d’aigua de 40 mm
Comptador d’aigua de 50 mm
Comptador d’aigua de 65 mm
Comptador d’aigua de 80 mm

Base imp.
103,80 €
112,85 €
160,00 €
188,00 €
272,60 €
422,53 €
654,92 €
1.080,62 €

2.c.- FIANCES AIGUA POTABLE
No s’exigiran fiances en altes i canvis de nom de contractes d’aigua potable.
El Consell d’Administració de l’Entitat, en la primera sessió després de l’aprovació definitiva
d’aquesta ordenança, haurà d’aprovar un procediment específic per retornar l’import de les
fiances, previstes en anteriors ordenances, als titulars dels contractes que les haguessin
dipositat.

2.d.- DRETS DE CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM
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Base imp.
108,06 €
115,96 €
162,03 €
193,36 €
278,25 €
424,93 €
654,40 €
1.097,35 €

ACTA DE PLE

Diàmetre de comptador
Comptador d’aigua de 13 mm
Comptador d’aigua de 20 mm
Comptador d’aigua de 25 mm
Comptador d’aigua de 32 mm
Comptador d’aigua de 40 mm
Comptador d’aigua de 50 mm
Comptador d’aigua de 65 mm
Comptador d’aigua de 80 mm
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2.a.- DRETS DE SERVEI D’AIGUA POTABLE, QUALSEVOL ÚS

Drets de primera connexió al clavegueram
Per a cada immoble

Base imp.
167,00 €

3- EXECUCIÓ D’ESCOMESES I HIDRANTS

Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

417,96 €

Increment per metre lineal, fins a DN32, a partir dels 2 m de longitud

68,85 €

Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

546,48 €

Increment per metre lineal, fins a DN40, a partir dels 2 m de longitud

75,73 €

Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

898,84 €

Increment per metre lineal, fins a DN50, a partir dels 2 m de longitud

92,88 €

Escomeses en carrer no pavimentat

Base imp.

Escomesa fins a DN32 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

317,96 €

Increment per metre lineal, fins a DN32, a partir dels 2 m de longitud

52,00 €

Escomesa fins a DN40 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

446,48 €

Increment per metre lineal, fins a DN40, a partir dels 2 m de longitud

61,00 €

Escomesa fins a DN50 mm i fins a 2 m de longitud sense comptador

692,36 €

Increment per metre lineal, fins a DN50, a partir dels 2 m de longitud

72,00 €

Hidrants per a ús exclusiu de bombers

Base imp.

Subministrament i col·locació d’hidrant per a ús exclusiu de bombers,
connexió DN100 i una sortida ràcord Barcelona DN70. Inclou connexió a
xarxa i vàlvula DN100

877,73 €

Subministrament i col·locació d’hidrant per a ús exclusiu de bombers,
connexió DN100 i dues sortides ràcord Barcelona DN70. Inclou connexió a
xarxa i vàlvula DN100

1.228,82 €

3.b.- ESCOMESES DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS
Escomeses de clavegueram en carrer pavimentat

Base imp.

Arqueta registre d’escomesa de clavegueram (no inclou localització
d’escomesa)

419,65 €

Escomesa de menys de 3 metres de longitud

828,85 €

Escomesa de 3 a 4 metres de longitud

978,89 €

Escomesa de 4 a 5 metres de longitud

1.128,93 €

Escomesa de 5 a 6 metres de longitud

1.278,97 €

Increment per metre lineal a partir dels 6 metres de longitud

136,40 €

Escomeses en carrer no pavimentat

Base imp.

Arqueta registre d’escomesa de clavegueram (no inclou localització
d’escomesa)

359,65 €

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Base imp.
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Escomeses d’aigua potable en carrer pavimentat

ACTA DE PLE

3.a.- ESCOMESES D’AIGUA POTABLE i HIDRANTS

Escomesa de menys de 3 metres de longitud

726,72 €

Escomesa de 3 a 4 metres de longitud

847,50 €

Escomesa de 4 a 5 metres de longitud

967,84 €

Escomesa de 5 a 6 metres de longitud

1.088,16 €

Increment per metre lineal a partir dels 6 metres de longitud

109,40 €

Localització d’escomesa de clavegueram (si no es disposa d’arqueta, en
carrer pavimentat i no pavimentat)

300,00 €

72,03 €
63,56 €
95,34 €
72,03 €
56,26 €
56,26 €
206,26 €
206,26 €
76,26 €
76,26 €
206,26 €
237,96 €
55,09 €
122,88 €
135,59 €
82,25 €
29,66 €
33,89 €
25,42 €
21,19 €
1,00 €/ut
1,00 €/ut
42,37 €
114,41 €
1,38 €
6,02 €
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Base imp.
800,00 €
700,00 €
35,60 €
50,85 €

ACTA DE PLE

Concepte
Subministrament de clau giratòria
Abonament de clau giratòria subministrada per l’Entitat
Desprecintat i posterior precintat de comptadors
Subministrament i col·locació de clau de pas anterior al comptador
Subministrament i col·locació de clau de pas posterior al comptador (amb vàlvula
de retenció)
Verificació de comptador per personal de l’Entitat (comptador instal·lat en sèrie)
Despeses generades per a verificació oficial de comptador
Reposició de comptador per precinte d’instal·lació i reinici de subministrament
precintat
Desconnexió des de la clau de presa d’escomesa d’aigua
Reconnexió des de la clau de presa d’escomesa d’aigua
Desconnexió i anul·lació des de vorera d’escomesa d’aigua
Reposició d’escomesa d’aigua anul·lada des de vorera
Retirada de clau de pas de bateria i col·locació de placa
Reposició de placa de clau de pas (2a vegada i posteriors)
Precinte de connexió al clavegueram
Desprecintat d’escomesa de clavegueram i reposició del servei
Subministrament de tapa de comptador de paret (1 comptador)
Subministrament de tapa de comptador de paret (2 – 3 comptadors)
Subministrament de tapa de comptador de paret (4 – 5 comptadors)
Subministrament de tapa de comptador de paret i terra (fosa dúctil)
Hora d’inspecció tècnica (mínim 1 hora)
Hora d’encarregat (obra civil i/o fontaneria)
Hora d’oficial (obra civil i/o fontaneria)
Hora d’ajudant (obra civil i/o fontaneria)
Duplicats de factures en paper o pdf, per unitat (sempre i quan l’usuari les pugui
obtenir per mitjà d’oficina virtual)
Fotocòpies de documentació (DIN A4).
Equip acústic per a la detecció de possibles fuites (preu per cada hora de servei)
Hora d’equip mixt d’aigua a alta pressió i aspiració de llots a pressió
Preu per M3 d’aigua estimada no facturada en cas de malmesa de xarxa pública
Emissió de certificat de companyia (a partir del segon certificat en menys de 2
anys)

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

4- ALTRES TARIFES DE SERVEI

Despeses generades per notificació d’impagament de rebut dins el termini
establert, o per l’incompliment en el pagament d’algun termini de fraccionament
(recàrrec 1)
Despeses generades per la tramitació del procediment de suspensió (recàrrec 2)
Gestió notificació carta certificada
Gestió notificació burofax estàndard
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut i avís de rebuda
Fiança per reposició del servei en cas de manipulació d’instal·lacions (1a vegada)
Fiança per reposició del servei amb precintament d’escomesa (1a vegada)
Fiança per reposició del servei en cas de manipulació d’instal·lacions (2a vegada)

6,35 €
25,42 €
4,35 €
8,03 €
20,34 €
25,07 €
500,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €

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

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

ACTA DE PLE

En aquest punt es produeix debat.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Nota: tots els preus reflectits en aquestes tarifes són base imposable, sense impostos, cànons o
taxes.

6. Alcaldia. Expedient 727/2022. Sol·licitar, si escau, a l’Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias-ADIF el canvi de nom de l’estació d’alta velocitat
de l’Hospitalet de l’Infant perquè s’hi inclogui el nom de Miami Platja.
En aquest punt abandona la sessió el regidor Quique Moreno (Junts) per problemes amb la
connexió.
Durant el transcurs del debat d’aquest punt, en algun moment, la imatge dels regidors; Cristina
Llorens (PSC-CP) i Elvira Montagud (AMM-VX+), no es visualitza, encara que romanen
connectats a la videoconferència

Identificació de l’expedient: Canvi denominació estació/Sol·licitud ADIF
Número d’expedient: 727/2021
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Debat i votació del punt nº 5 de l'ordre del dia

Tràmit: Acord per sol·licitar a ADIF la inclusió de Miami Platja en el nom de l’estació ferroviària
de l’Hospitalet de l’Infant

Antecedents

4. Per raons de promoció, estratègiques i ecològiques, és palès l’interès del nostre Ajuntament
en promoure l’ús del transport ferroviari i, per tant, de l’estació de tren més propera, entre la
ciutadania i els milers de persones que ens visiten. Entenem, a la vegada, que pot ser interessant
per a l’Admininistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la promoció d’aquesta estació
entre els habitants, propietaris de segones residències i visitants de Miami Platja, el principal
nucli turístic de l’àrea d’influència de l’estació.
5. En aquest sentit, han estat diverses les peticions que ha rebut l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp per tal que l’actual estació de l’Hospitalet de l’Infant inclogui el nom de Miami Platja en la
seva nomenclatura. Així mateix, l’Alcaldia ha fet diverses gestions informals infructuoses amb
estaments d’ADIF per tal d’aconseguir el canvi de nom, una petició que es va formalitzar el 23
de juny de 2021 a través d’una carta a la Direcció General de Negoci i Operacions Comercials
d’ADIF.
6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció Econòmica de data 2 de
febrer de 2022.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

3. El març de 2021, la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya va aprovar la declaració de Mont-roig del Camp com a municipi
turístic tot l’any. Ho avalen dades com els 2.600 habitatges d’ús turístic declarats, les 1.359
places hoteleres, les prop de 12.000 places de càmping i les més d’11.000 segones residències
amb les quals compta el municipi. Unes dades que, segons consums d’aigua registrats a
l’empresa proveïdora del servei al municipi, Nostraigua, situen la població flotant en l’alta
temporada turística en unes 70.000 persones, i en una mitjana de població la resta de l’any de
30.000.

Codi Validació: 6GMDADX2DHHL2MK42H2Z6EWAW | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 92 de 119

2. Miami Platja, connectat per trama urbana al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, té
una població censada de pràcticament 7.000 habitants, i és un punt de referència per a un
nombrós grup d’urbanitzacions. Es tracta del nucli més poblat del municipi de Mont-roig del Camp
(que compta amb més d’una vintena d’urbanitzacions) i concentra la major part del potencial
comercial del terme municipal. És el nucli de població més important de l’àrea d’influència de
l’actual estació de l’Hospitalet de l’Infant, i és una de les destinacions turístiques de referència a
la Costa Daurada.

ACTA DE PLE

1. El 13 de gener de 2020 va entrar en funcionament la nova variant de Vandellòs del Corredor
del Mediterrani, que va suposar una reestructuració ferroviària al Camp de Tarragona i que, de
manera molt significativa i estratègica, ha permès reduir els temps de viatge entre Barcelona i
València, i connectar altres importants ciutats de l’arc mediterrani. Entre els canvis que preveia
aquest nou sistema ferroviari s’hi trobava el tancament definitiu de les estacions antigues de
Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant, i la posada en marxa de la nova estació de
l’Hospitalet de l’Infant, ubicada al camí de la Porrassa del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, a menys d’un quilòmetre del límit amb Mont-roig del Camp, més concretament de Miami
Platja, el principal nucli de població del municipi.

Fonaments de dret
Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
Art. 29, 137 i 140 de la Constitució Espanyola.
El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez
Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel
Redondo Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC),
Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Manel Vilajosana Ferrandiz
(ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia
Bargalló Castellnou (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 1 abstenció de: Armando
Franco Martí (C's) acorda:
1. APROVAR la sol·licitud formal a l’Administrador d’Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) perquè
introdueixi el nom de Miami Platja en la denominació de l’actual estació de l’Hospitalet de l’Infant.

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

ACTA DE PLE

En aquest punt es produeix debat.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

17. NOTIFICAR aquest acord a la presidència d’ADIF, la Direcció General de Negoci i
Operacions Comercials d’ADIF i a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

7. Afers sobrevinguts.
Es presenten dos afers sobrevinguts.

8. Apreciació de la urgència del punt número 9 de l'ordre del dia.
De conformitat amb el que disposen l’article 113 en relació amb l’article 91.4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals i l’article 35 en relació amb l’article 12.4 del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la
inclusió dels següents assumptes sobrevinguts en l’ordre del dia.

Votació de l'apreciació de la urgència del punt nº 9 de l'ordre del dia
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Debat i votació del punt nº 6 de l'ordre del dia

9. Afer sobrevingut. Expedient 522/2020. Modificar, si s'escau, el Reglament
regulador de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.

Durant el transcurs del debat d’aquest punt, en algun moment, la imatge dels regidors; Mei
Benach (PSC-CP), no es visualitza, encara que romanen connectats a la videoconferència

Expedient número

Serveis interns / Secretaria General / RRHH / mlp / 522 / 2020

Tràmit:

Proposta

1.- En data 16/01/2020 s’emet provisió d’alcaldia disposant la incoació d’expedient per tal de
modificar el Reglament de prestació de serveis en la modalitat de teletreball de l’Ajuntament en
el sentit de limitar, de manera general, el règim de teletreball a un màxim de dos dies setmanals,
establint un regim excepcional pels casos de conciliació familiar o derivats de l’estat de salut del
sol·licitant o per altres motius puntuals, tots ells degudament justificats i salvaguardant el bon
funcionament dels respectius Departaments i/o àrees i prioritzant el servei al ciutadà i preservant,
en tot cas, la supervisió i capacitat de decisió de les respectives regidories i, en especial de la
regidoria de Recursos humans.

2.- En data 8 de febrer de 2022 s’ha emès informe pel Secretari accidental, relatiu a la modificació
sol·licitada.
3.- La modificació del Reglament de Teletreball ha estat negociada amb la mesa de negociació
col·lectiva.

Fonaments de dret
1.-Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
2.-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
3.-Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
4.-Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre (TRLEBEP).

ACTA DE PLE

Fets

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Modificació del Reglament regulador de la prestació de serveis
en la
modalitat de teletreball.
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Identificació de l’expedient

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de prestació de serveis en la modalitat
de teletreball el qual restarà amb el contingut previst a l’Annex I.
Segon.- Publicar el present acord al tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant un termini de trenta
dies durant els quals es podran presentar reclamacions. En cas que no es formulin reclamacions
l’acord esdevindrà definitiu.

El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en la qual una part de la jornada laboral es
desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació. Aquesta forma d'organització del treball és un element inequívocament
modernitzador de les administracions públiques.
L'article 150 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) estableix que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei de les
administracions públiques catalanes i sobre l'ordenació i l'organització de la funció pública, així
com la competència compartida per al desenvolupament dels principis ordenadors de l'ocupació
pública, sobre l'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administratives
i els drets, els deures i les incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques. Així mateix, l'article 136 de l'EAC atribueix a la Generalitat la competència exclusiva
sobre l'ordenació i l'organització de la funció pública.
En l'àmbit de la Unió Europea, el 16 de juliol de 2002 es va signar a Brussel·les l'Acord marc
europeu sobre teletreball, adoptat, a iniciativa de la Comissió Europea, pels interlocutors socials
més rellevants de l'àmbit europeu amb la finalitat d'impulsar aquesta modalitat de prestació de
serveis.
L'article 47 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, habilita les administracions públiques per a
l'establiment de les jornades de treball dels funcionaris públics, i l'article 51 preveu, pel que fa al
règim de la jornada de treball del personal laboral, que s'ha d'atendre al que es disposa en aquest
mateix text legal i en la legislació laboral corresponent. Així mateix, el Reial Decret-Llei 29/2020,
de 22 de setembre, de treball a distància ha introduït un nou article 47 bis en l’esmentada norma.
Pel que fa a la normativa laboral, la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma
del mercat laboral, va regular per primera vegada el treball a distància i va modificar la redacció
de l'article 13 de la Llei de l'Estatut dels treballadors, actual text refós de la Llei de l'Estatut dels
treballadors, aprovat pel Reial decret llei 2/2015, de 23 d'octubre.

ACTA DE PLE

Exposició de Motius.
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REGLAMENT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA MODALITAT DE TELETREBALL.-

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

ANNEX I

L'article 108.2.g) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, estableix que la jornada i l'horari de treball es determinaran per reglament en funció de
la millor atenció als administrats, dels objectius assenyalats en els serveis i del bon funcionament
d'aquests. D'aquesta disposició es desprèn que la forma de prestació dels serveis en règim del
teletreball, atès que modifica el règim general de jornada i horari, s'ha de regular mitjançant
disposició reglamentària.

Els riscos que pot comportar implementar aquesta metodologia han estat a bastament analitzats.
Pel que fa al possible aïllament i pèrdua d'integració a l'organització, es preveu un sistema mixt
que combina el treball presencial i el no presencial amb un màxim de dues jornades diàries
senceres de prestació de serveis en la modalitat de teletreball a la setmana, sempre en jornades
diàries senceres i tret dels règims especials per raons de conciliació familiar, de salut o de
tasques específiques i puntuals que es preveuen. Pel que fa al risc de disponibilitat excessiva
que pot implicar l'ús de les tecnologies de la comunicació, es delimiten clarament les regles
preventives amb l'establiment de franges horàries de disponibilitat obligatòria per interconnexió i
coordinació, sempre dins l'horari de permanència obligatòria, la qual cosa permet garantir, així
mateix, el dret a la desconnexió digital.
S'aposta per un model construït sobre la base de les experiències i els resultats obtinguts durant
la situació de fet provocada per la COVID-19, així com la prova pilot impulsada per l’AlcaldiaPresidència, en data 15/01/2020, referent al lloc de treball de la Secretaria General d’aquest
Ajuntament, doncs s’ha evidenciat la utilitat del teletreball en situacions d'emergència i la viabilitat
de la seva implantació fora d’aquest supòsit excepcional.
Aquest Reglament s'ha elaborat de conformitat amb els principis de bona regulació previstos en
l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i en l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

És per tots aquests motius que el Govern Municipal entén necessari impulsar la metodologia del
teletreball com una forma d'organització del temps de treball dels empleats públics que permet
avançar en l'orientació del treball als resultats i oferir, alhora, més flexibilitat en l'organització del
temps de treball sense que això comporti reduir la qualitat del servei públic, sinó incrementar,
sense costos afegits, l'eficàcia i l'eficiència en la prestació dels serveis.
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L'optimització del temps de treball, a banda de tenir un efecte positiu en la productivitat, genera
més satisfacció en el personal, atesa la disponibilitat de temps que comporta, i aquesta major
satisfacció reverteix en l'organització en termes de major implicació. Finalment, però no menys
important, la implementació d'aquesta forma d'organització del treball contribueix clarament als
objectius en matèria de canvi climàtic i qualitat de l'aire, en tant que facilita un model de mobilitat
sostenible amb una clara reducció del nombre de desplaçaments, dels costos afegits i del
consum energètic, i evita l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i d'altres contaminats com
les partícules i, alhora que redueix el nivell de soroll dels nostres pobles i ciutats. La prevenció
dels riscos d'accidents laborals, així com una millor accessibilitat per a les persones amb mobilitat
reduïda, són també beneficis derivats d'aquesta mobilitat més sostenible. Així mateix, el
teletreball contribueix a impulsar decididament l'Administració electrònica, innovadora i digital a
què fan referència la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Es tracta, a més, d’una premissa concordant amb la Dimensió Estratègica 2, “Un municipi eficient
en la gestió i innovador”, del Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030.

ACTA DE PLE

A les administracions públiques, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball constitueix
un instrument per reforçar l'orientació del treball als resultats, que alhora permet superar la cultura
de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i l'autonomia dels servidors públics,
elements decisius amb vista a incrementar els nivells de motivació i, conseqüentment, el
rendiment i la productivitat. El teletreball, com a mesura de flexibilitat laboral interna, també
esdevé una de les formes de captació i retenció del talent a l'organització.

transparència, accés a la informació i bon govern. D'acord amb els principis de necessitat i
eficàcia, aquest Reglament es justifica per raons d'interès general, que consisteix a establir una
regulació general de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball pel personal al servei
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, i l'eficàcia queda garantida a través de l'establiment d'un
procediment d'autorització àgil i que requereix el menor cost possible.
D'acord amb el principi de proporcionalitat, la regulació que aquesta norma conté és la
imprescindible per a atendre les exigències que l'interès general requereix. No suposa restricció
de cap dret i les obligacions que imposa als seus destinataris són les indispensables per a
garantir un procediment reglat i ordenat.

Article 1. Objecte i finalitat.
1.1 Aquest Reglament té per objecte regular la prestació de serveis en la modalitat de teletreball
entesa com a forma d'organització del treball, de caràcter voluntari per a l’empleat públic, en virtut
de la qual una part de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant
l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
1.2 La regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball té com a finalitat avançar
en l'orientació del treball als resultats, potenciar l'autonomia i la iniciativa del personal en la
realització de les tasques encomanades i oferir més flexibilitat en l'ús i la distribució del temps de
treball, sense detriment de la prestació del servei públic. Aquest Reglament també contribueix
als objectius en matèria de canvi climàtic i mobilitat sostenible, i afavoreix la conciliació entre la
vida personal i familiar dels empleats públics.

Article 2. Àmbit d'aplicació.
2.1 Aquest Reglament és aplicable al personal al servei de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp,
amb les següents excepcions:
a) Personal del cos de la Policia Local.
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I, en aplicació del principi d'eficiència, aquest Reglament no crea càrregues administratives per
a la ciutadania i permet disposar d'un marc normatiu coherent i adequat per a la prestació de
serveis en la modalitat de teletreball pel personal al servei de d’aquest Ajuntament.

ACTA DE PLE

En aplicació del principi de transparència, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp possibilita l'accés
senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu procés
d'elaboració. Durant el procediment d'elaboració, en tractar-se d'una proposta normativa de caire
organitzatiu, s'ha sotmès al tràmit d'audiència mitjançant la participació dels representants
sindicals en la negociació col·lectiva.
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Atenent al principi de seguretat jurídica, la potestat reglamentària s'exerceix de manera coherent
amb la resta de l'ordenament jurídic, el Reglament s'integra en un marc normatiu estable i
coherent, resultant el seu contingut d'acord amb la regulació europea i amb l'establert en el Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic
de l'empleat públic, i en el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.

b) Personal que dugui a terme funcions estrictament assistencials (SAD), adscrit a Serveis
Socials.
c) Notificadors/notificadores.
d) Personal adscrit a l’Arxiu Municipal.
e) Personal de Biblioteques.
f) Personal adscrit a l’Oficina de Turisme
g) Personal adscrit al departament de Promoció econòmica que realitzi funcions d’atenció al
públic.

Article 3. Requisits per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.
3.1 Els requisits per accedir a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball són:
a) Ocupar un lloc de treball susceptible de ser exercit de forma autònoma i no presencial, sense
necessitat de supervisions presencials o guiatges continuats, atenent a les seves
característiques específiques i els mitjans requerits per al seu desenvolupament.

ACTA DE PLE

2.2 Els llocs de treball no inclosos en el punt anterior són susceptibles de prestar-se en aquesta
modalitat distingint, en aquest cas, un règim general de teletreball i règims i autoritzacions
especials, el quals es detallen en els articles 4, 5 i 6 del present reglament.
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h) Conserges.

b) Disposar d’equip informàtic propi o subministrat per l’Ajuntament, així com dels sistemes de
comunicació i de connectivitat a internet suficients i segurs, amb les característiques que defineixi
el departament d’informàtica. En cas d’utilitzar equip informàtic propi es configurarà d’acord amb
les directrius del departament d’informàtica de l’Ajuntament.
c) Disposar de l'autorització que inclou el pla personal de teletreball que es regula en l'article 7.
d) Haver formalitzat la corresponent sol·licitud que inclou la declaració responsable pertinent.
3.2 El requisits s'han de continuar complint durant tot el període de vigència de la prestació de
serveis en la modalitat de teletreball.

Article 4. Règim general de prestació de serveis en la modalitat de teletreball.
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No són susceptibles de ser exercits mitjançant la modalitat de teletreball els llocs de treball la
prestació efectiva dels quals només queda garantida amb la presència física de l'empleat o
empleada en el centre de treball.

4.1 Les autoritzacions de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball seran per un màxim
de 6 mesos prorrogables sempre que els informes de funcionament siguin positius i revocables
anticipadament si és considera convenient.
4.2 La vigència de l’autorització per prestar serveis en aquesta modalitat estarà subjecta a una
avaluació positiva del compliment dels objectius inclosos en el pla personal de treball.
4.3 Aquesta avaluació es durà a terme pel cap de servei o unitat administrativa, segons escaigui,
amb una periodicitat mínima de caràcter trimestral, o bé, si així es determina per la persona
supervisora, amb una periodicitat inferior per raó de la naturalesa dels objectius inclosos en el
pla personal de treball.
4.4 Així mateix, la vigència de l’autorització estarà subjecta a la invariabilitat de les condicions
del lloc de treball, d’acord amb el que es determini en la relació de llocs de treball.

4.8 Entre les 9.15 i les 14.00 hores de la jornada diària es determina com a franja horària de
disponibilitat obligatòria per a la interconnexió i comunicació amb l’empleat públic, restant obligat
el treballador a facilitar la seva disponibilitat per tots els mitjans a l’abast (connexió telefònica,
correu...).
La resta del còmput horari de la jornada de treball es determinarà per l’empleat públic en ús de
la seva facultat d’autoorganització del treball facilitant en tot cas la seva disponibilitat segons
indicat al paràgraf anterior.
4.9 El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té els mateixos drets i deures que
la resta del personal al servei de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, sense que hi pugui haver
per aquest motiu cap afectació retributiva, ni diferència respecte a les oportunitats de formació,
de promoció professional, ni de cap altre dret reconegut normativament per als empleats públics.
4.10 El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té dret a la desconnexió digital
en els termes establerts en l'article 88 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals i se li ha de garantir, fora de la franja horària de
disponibilitat establerta, el respecte al seu temps de descans, permisos i vacances, així com la
seva intimitat personal i familiar.

Article 5. Règim especial de teletreball.
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4.7 En qualsevol cas, serà obligatori que tots els empleats adscrits a una mateix
servei coincideixin fent treball presencial al menys un dia a la setmana, amb la finalitat de
fomentar i garantir la interrelació entre els empleats públics, la coordinació efectiva i la generació
de dinàmiques de treball col·laboratiu i sinergies.
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4.6 La determinació exacta del número de jornades de teletreball i de pressencialitat, així com la
possibilitat de fraccionar la jornada entre ambdues modalitats, correspondrà proposar-la als caps
de servei o d’unitat administrativa, segons s’escaigui, de forma motivada, en atenció a criteris
d’atenció efectiva a la ciutadania, garantia de presència d'un mínim d'efectius per unitat, servei o
centre de treball, criteris estrictament vinculats a raons del servei o a d'altres criteris objectius i
hauran de ser autoritzades pel Regidor/a d’àrea al qual estigui adscrit el treballador, el Regidor
de Recursos humans o l’Alcaldia tindrà en tot cas la potestat de modificar o revocar les
autoritzacions.

ACTA DE PLE

4.5 La jornada setmanal es distribuirà de tal manera que durant un màxim de dues jornades
diàries es prestin serveis en la modalitat de teletreball.

5.1 La determinació del número màxim de jornades amb la modalitat de teletreball que estableix
l’article 4.5, així com la distribució concreta de la jornada de treball, restarà condicionada als
departaments que es relacionen en el punt següent pel nombre limitat dels efectius adscrits a la
unitat administrativa i la necessitat de garantir la presència d’un mínim d’efectius en règim de
presencialitat, o bé, per la necessitat de determinar un quadrant d’efectius concret que garanteixi
la prestació efectiva del servei en atenció a les característiques pròpies de determinats llocs de
treball, podent reduir-se el número de jornades de teletreball establert.

OMAC

b)

Informàtica

c)

Gabinet d’Alcaldia

d)

Festes

e)

Joventut

f)

Cultura
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a)

ACTA DE PLE

5.2 El règim especial es determinarà, a proposta motivada del/la cap de la unitat administrativa
que correspongui segons quadrant elaborat per aquest i supeditat a les necessitats del servei,
pèl/la regidor/a de l’àrea a la qual estigui adscrit el treballador i amb reserva al Regidor/a de
Recursos humans de la potestat de modificar o revocar el règim autoritzat en els
següents departaments:

6.1 Autoritzacions per encàrrecs específics i concrets.
6.1.1 Prèvia autorització de l’Alcaldia o Regidor/a delegat en matèria de recursos humans, es
podrà realitzar fins el 100% de la jornada en la modalitat de teletreball si concorren les causes
previstes en l’article 6.2 i dins els límits que preveu l’article 6.3.
6.1.2 Aquesta autorització especial procedirà quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs
específics i concrets que calgui executar en un breu període de temps, o bé, quan per raó de la
gestió de projectes normatius i tècnics que exigeixin un elevat nivell d’estudi, reflexió i capacitat
cognitiva i de concentració sigui més efectiu i adequat emprar la modalitat de teletreball,
considerant que permet una gestió del temps més eficient al evitar desplaçaments i interrupcions
que el treball presencial comporta.
6.1.3 Aquesta autorització especial es podrà atorgar als titulars dels llocs de treball garantit el
normal funcionament del servei i amb un horitzó temporal no superior a 3 setmanes.
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Article 6. Autoritzacions especials temporals.

6.2 Autoritzacions excepcionals per motius de salut.
Excepcionalment, per autorització de l’Alcaldia o Regidor/a delegat en matèria de recursos
humans, previ informe del/la cap de servei o de la unitat administrativa i autorització del Regidor/a
corresponent, es podrà realitzar fins el 100% de la jornada en la modalitat de teletreball si
concorren circumstàncies de salut del treballador que aconsellin la prestació de serveis en
modalitat que no impliqui el contacte amb tercers.
Aquestes circumstàncies de salut hauran de ser suficientment acreditades mitjançant informes
mèdics que aconsellin la prestació de serveis en la modalitat no presencial i acompanyant
declaració responsable del/la sol·licitant.

Les autoritzacions extraordinàries previstes als articles 6.2 i 6.3 restaran condicionada a la
viabilitat de la prestació del servei sense menyscabament de la seva qualitat i la valoració de les
circumstàncies i de la documentació aportada als efectes de l’atorgament de l’autorització serà
atribució de l’Alcaldia o Regidor/a delegat en matèria de recursos humans.
Aquestes autoritzacions s’atorgaran per un període màxim de 6 mesos renovables, revisables i
revocables.

Article 7. Procediment ordinari d'autorització per a la prestació de serveis en la modalitat
de teletreball.
7.1 El personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament que compleixi els requisits a
què fa referència l'article 3 ha de presentar telemàticament la sol·licitud d'autorització de
teletreball adreçada al departament de recursos humans de l’Ajuntament, segons model que
s’adjunta en el present text normatiu.
7.2 En el termini màxim d’un mes a comptar de la presentació de la sol·licitud, el cap de servei o
de la unitat administrativa a la qual s’adscriu la persona interessada emetrà informe on es detallin
els següents extrems:
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Excepcionalment, per autorització de l’Alcaldia o Regidor/a delegat en matèria de recursos
humans, previ informe del/la cap de servei o de la unitat administrativa i autorització del Regidor/a
corresponent, es podrà realitzar fins el 100% de la jornada en la modalitat de teletreball en els
casos de necessitat per motius de cura de fills menors de 12 anys cas d’acreditar-se les especials
necessitats dels fills, i justificar la impossibilitat del cònjuge o parella de la cura dels fills en horari
laboral i durant tots els dies en els quals es sol·liciti el règim de teletreball, mitjançant certificats
acreditatius detallats i actualitzats amb una declaració responsable del/la sol·licitant.
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6.3 Autoritzacions excepcionals per motius de conciliació familiar.

ACTA DE PLE

Si es considera necessari, es podran sol·licitar informes a les mútues mèdiques i de prevenció
de riscos laborals que tingui contractades la Corporació.

(a) Número de jornades setmanals a realitzar en la modalitat de teletreball i presencialment.
Una de les jornades presencials serà la que es determini per Decret d’Alcaldia o
Regidor/a delegat/da de recursos humans, segons el que preveu l’article 4.6 del present
reglament.
(b) Possibilitat de fraccionar la jornada en ambdues modalitats.
(c) Determinació, si s’escau, de torns o quadrants específics en el supòsit del règim especial
previst a l’art. 5 d’aquest reglament.
(d) Motivació prevista als articles 4.7 i 5.1, segons s’escaigui.
(e) Pla personal de teletreball amb el contingut que preveu l’article 8 del present reglament.

a)

Suspensió per necessitats dels serveis degudament justificades. La suspensió serà
vigent fins que canvií la situació de fet.

b)

Suspensió pel funcionament deficient, per un període superior a dos dies, de l'equip
informàtic i dels sistemes de comunicació i connectivitat. En aquest supòsit la persona
afectada ha de prestar serveis en règim presencial fins que es resolguin els problemes
tècnics.

c)

Revocació per l'avaluació desfavorable per part de la persona supervisora dels objectius
fixats. En aquest cas no es podrà tornar a sol·licitar la modalitat de teletreball fins que no
hagin transcorregut, al menys, sis (6) mesos.

d)

Revocació per l'incompliment greu dels compromisos en matèria de seguretat, protecció
de dades i confidencialitat, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en què s'hagi
pogut incórrer. En aquest cas no es podrà tornar a sol·licitar la modalitat de teletreball
fins que no hagi transcorregut, al menys, un (1) any.

e)

Revocació pel canvi de lloc de treball, sense perjudici d’atorgar una nova autorització si
el teletreball és compatible amb la naturalesa de les noves tasques a desenvolupar.

f)

Extinció per renúncia de la persona autoritzada.
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7.5 L'autorització de prestació de serveis en la modalitat de teletreball es suspendrà
temporalment, es revocarà, o bé s’extingirà, amb l'audiència prèvia de la persona afectada, en
els següents supòsits:

ACTA DE PLE

7.4. L’informe es traslladarà a la Regidoria al qual estigui adscrit el treballador per a la seva
autorització i al departament de recursos humans per tal que formuli la resolució d’autorització
que correspon signar a l’Alcaldia o Regidor/a Delegat/da de recursos humans.
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7.3. Podrà elaborar-se un únic informe referit al conjunt dels empleats adscrits a un mateix
departament o unitat administrativa.

Article 8. Pla personal de teletreball.

8.1 El pla personal de teletreball ha de tenir el contingut següent:
a) Relació de les tasques a realitzar.
b) Objectius a assolir i el seu horitzó temporal.
c) Indicadors que permetin avaluar el compliment dels objectius.

9.3 En qualsevol cas, l'Ajuntament prestarà el servei de suport en relació amb les eines i els
mitjans que utilitzin les persones teletreballadores.
9.4 Les despeses de connexió seran, en tot cas, a càrrec de la persona que té autoritzat el
teletreball.

Article 10. Formació per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.
10.1 Les persones que presten serveis en la modalitat de teletreball i les persones supervisores
han de realitzar obligatòriament, i amb la periodicitat que es determini, una formació específica
en aquesta matèria, i especialment, en les vessants de ciberseguretat, protecció de dades,
prevenció de riscos laborals i seguiment per objectius.
10.2 Aquesta formació podrà impartir-se pel personal al servei de l’Ajuntament, o bé, per personal
extern.
10.3 Fins que no s’organitzi una formació específica per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, la
formació es realitzarà a través dels continguts en obert que ofereixen I'EAPC i l'AOC als següents
enllaços:

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/tlt/inici.html
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9.2 Quan, transitòriament, la persona teletreballadora empri mitjans propis, seran al seu càrrec
les despeses d'assistència tècnica corresponents a l'ús o reparació de l'equip personal. Quan la
persona teletreballadora empri mitjans cedits per l’Ajuntament, aquest assumirà les despeses
d’assistència tècnica i reparació.

ACTA DE PLE

9.1 L'Ajuntament proporcionarà i mantindrà, a les persones que treballin en aquesta modalitat,
els mitjans tecnològics necessaris per a la seva activitat, sense perjudici del que es preveu en la
Disposició Transitòria Primera d’aquest Reglament.
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Article 9. Mitjans tecnològics per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.

https://www.aoc.cat/guia-teletreball/

Article 11. Equivalències horàries i règim de control horari.
11.1 La dedicació horària dels dies en què es prestin serveis mitjançant la modalitat de teletreball
s'ha de computar de forma equivalent a la modalitat presencial.
11.2 L'Ajuntament habilitarà els mecanismes de control horari a efectes de registrar la jornada
realitzada en la modalitat de teletreball i, si escau, dictarà les instruccions que siguin necessàries.

Disposició Transitòria Segona.
L’aplicació de les disposicions relatives al número màxim de jornades en règim de teletreball i la
distribució de la jornada no seran aplicables mentre perduri la declaració de l’Estat d’Alarma i es
produeixi qualsevol altra circumstància catastròfica o de risc greu per a la salut dels treballadors
que exigeixi evitar la pressencialitat en els centres de treball.
En aquests casos, sempre que la naturalesa de les funcions pròpies del lloc de treball ho permeti
i resti garantit el normal funcionament del servei, els serveis es podran prestar totalment en la
modalitat de teletreball previ l’informe favorable del/la cap de servei o de la unitat administrativa
i l’autorització del Regidor/a corresponent i de l’Alcalde o Regidor/a Delegat/da de recursos
humans .
Quan no sigui possible, les condicions de treball es determinaran en el Pla de Contingència de
Recursos Humans que s’elabori a l’efecte.

Disposició Derogatòria.
Queden sense efecte les previsions relatives al teletreball contingudes en la Instrucció de la
Regidoria de Recursos Humans i Secretaria General sobre actuacions extraordinàries amb motiu
de l'epidèmia ocasionada pel COVID-19, dictada en data 13/03/2020.

Disposició Final. Entrada en vigor.

ACTA DE PLE

Aquesta transitorietat es justifica en l’antelació temporal que es precisa per tal de planificar la
licitació que tingui per objecte l’adquisició dels equips personals que són necessaris per assolir
aquest objectiu d’inversió, així com per la necessitat de planificació pressupostària que comporta.
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Es preveu un període transitori d’un any, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament,
per tal que l’Ajuntament posi a disposició de la totalitat dels empleats que teletreballin els mitjans
tecnològics necessaris.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Disposició Transitòria Primera.

Aquest Reglament entra en vigor un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Model de sol·licitud de prestació de serveis en la modalitat de teletreball.

Nom i cognoms:

1)

Que l’espai/lloc que destinarà al teletreball compleix amb els requisits de prevenció de
riscos laborals que determina la normativa aplicable.

2)

Que es compromet a complir les obligacions i instruccions en matèria de prevenció de
riscos laborals, ciberseguretat i protecció de dades personals que preveu el reglament
de teletreball.

4)

5)

Que es compromet a fer la formació prevista en el reglament de teletreball.
Que disposa de connexió a internet amb qualitat suficient per a poder teletreballar i
utilitzar sistemes de reunió per videoconferència.
Que assumirà els costos de connexió a internet.

6)

Que assumirà les despeses de manteniment i reparació si utilitza un equip informàtic
propi.

7)

Que es compromet a configurar l’equip informàtic d’acord amb les directrius del
departament d’informàtica, si n’utilitza un de propi.

8)
9)

Que es compromet a complir el Pla de Treball que se li assigni.
Que es compromet a estar localitzable al número de telèfon facilitat dins la franja horària
de connexió obligatòria.

10) Que coneix i comprèn el contingut íntegre del reglament regulador de la prestació de
serveis en la modalitat de teletreball.
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3)

ACTA DE PLE

El/la treballador/a DECLARA responsablement:

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Número de telèfon de contacte durant la franja horària de connexió obligatòria:

11) Que accepta les condicions reguladores de la modalitat de teletreball previstes en el
reglament.
12) Que autoritza als serveis informàtics de l’Ajuntament a monitoritzar pel control remot el
seu equip en cas que comuniqui alguna incidència pel sistema CAU.

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

Votació de l'apreciació de la urgència del punt nº 11 de l'ordre del dia

11. Afer sobrevingut. Serveis Econòmics. Expedient 1583/2022.Aprovar, si escau,
la proposta de l’expedient de modificació de crèdits número 4/2022 de
concessió de crèdits extraordinaris, finançats amb baixes i/o anul·lacions
d’altres aplicacions pressupostaries i, Modificació de l’Annex d’Inversions

Durant el transcurs del debat d’aquest punt, en algun moment, la imatge dels regidors; Ferran
Pellicer (AMM-VX+), no es visualitza, encara que romanen connectats a la videoconferència

Identificació de l’expedient

Modificació de crèdits núm. 4/2022, concessió de crèdits
extraordinaris finançat amb Baixes o anul·lacions d’altres
partides pressupostàries i, modificació en
l’Annex
d’Inversions del Pressupost.

Expedient número

1583/2022- Serveis Econòmics/acb

Tràmit:

Proposta al Ple
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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.

ACTA DE PLE

10. Apreciació de la urgència del punt número 11 de l'ordre del dia.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Votació del punt nº 9 de l'ordre del dia

Fets

1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no es
poden demorar fins a l’exercici següent sense perjudicar els interessos d’aquest Ajuntament,
els regidors proposen la incoació de l’expedient modificació de crèdits i modificació de l’annex
d’inversió.
2. En data 8 de febrer de 2022 s’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris número
11/2021 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides. L’expedient Inclou una
Modificació sobre l’annex d’Inversions del Pressupost de les aplicacions afectades per la
Modificació pressupostària, així com la distribució del seu finançament.
3. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades.

1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la
seva Aplicació a les Entitats Locals.
5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
6. L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb
les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures per al
Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals.
8. Bases d’Execució del Pressupost.

El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor de: Fran Morancho López (PSC), Yolanda Pérez
Díaz (PSC), Jordi Alemany Ardit (PSC), Maria del Remei Benach Font (PSC), Angel
Redondo Ruizaguirre (PSC), Cristina Llorens Pardo (PSC), Francisca Ortiz Sánchez (PSC),
Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez (AMM-VX+), Manel Vilajosana Ferrandiz

ACTA DE PLE

Fonaments de dret
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5. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que ha
de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

4. Vistos els informes de la Intervenció Municipal.

(ERC-MÉS), Abbas Amir Aarab (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia
Bargalló Castellnou (Junts), Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+) i 1 abstenció de: Armando
Franco Martí (C's) acorda:

1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 4/2022 de concessió de crèdits
extraordinaris finançats amb baixes i/o anul·lacions d’altres aplicacions pressupostaries, per un
import de 660.000 €, i la modificació de l’annex d’Inversions del pressupost, amb els canvis de
finançament per a la realització de la despesa proposada conforme al detall següent:
Classe de modificació que ha de ser realitzada:

La Modificació de crèdit que es proposa és la següent:

ALTES

ANY

ORG. PROG. ECON.

2021

160

15100

60000

Descripció

Cr definitius
abans exp

Augments

Definitius

URBANISME. INVERSIONS EN
TERRENYS POLÍGON ELS
COMELLARETS

0,00

660.000,00

660.000,00

TOTAL

0,00

660.000,00

660.000,00

ACTA DE PLE

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

A) Aplicacions pressupostàries de despeses els crèdits de les quals s’incrementen:

B) Aplicacions pressupostàries de despeses els crèdits dels quals es minoren:

ANY

ORG. PROG. ECON.

2021

161

15320

61909

Descripció

Cr definitius
abans exp

VIES PÚBLIQUES. ADEQUACIÓ
3A FASE AVDA BARCELONA

1.868.892,46

660.000,00 1.208.892,46

TOTAL

1.868.892,46

660.000,00 1.208.892,46

Disminucions

A NIVELL RESUM PER CAPÍTOLS:

DESPESES

Altes
Cap VI

Augments
INVERSIONS REALS

IMPORT
660.000,00

Definitius
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BAIXES

TOTAL AUGMENTS

660.000,00

Baixes

Recursos financers emprats:

IMPORT

Cap VI

INVERSIONS REALS

660.000,00

TOTAL FINANÇAMENT

660.000,00

La quantia dels crèdits que es minoren és igual a la dels crèdits que s’incrementen, mantenintse així l’equilibri del pressupost que imposa l’article 16.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril

16100
16101
15320
15320
15320
15100
17206
43200
92000
92002
92002
92600
92600
92600
42500
42500
42500
15100
34200
33700
33705
34200
16210
92000

63300
62300
61909
61910
61908
60000
60100
62200
64100
62600
64100
62200
62600
62602
62200
62300
62301
60900
63200
62206
63200
62200
62500
62300

Import crédits
definitius
2022
166.919,43
217.895,13
1.208.892,46
21.172,07
2.207.475,02
660.000,00
10.000,00
239.201,25
100.000,00
38.123,89
5.000,00
28.000,00
7.545,84
15.000,00
138.534,81
994.134,43
78.847,51
200.000,00
308.926,32
1.785.552,60
410.274,27
15.000,00
125.000,00
9.113,45
8.990.608,48

RTA
2020

Prèstec
Eco. Subvencions
finançament
2021

59.896,09
88.486,73

74032

75303

129.408,40

584.570,86
21.172,07
1.766.879,90
660.000,00
10.000,00
100.666,44

Total
Finançament

107.023,34

166.919,43
217.895,13
624.321,60 1.208.892,46
21.172,07
74930
440.595,12 2.207.475,02
660.000,00
10.000,00
239.201,25
100.000,00
38.123,89
5.000,00
28.000,00
7.545,84
15.000,00
138.534,81
994.134,42
78.847,51
200.000,00
308.926,32
1.785.552,60
410.274,27
15.000,00
125.000,00
9.113,45
######## 1.171.940,06 8.990.608,48
74931

72390

138.534,81

100.000,00
38.123,89
5.000,00
28.000,00
7.545,84
15.000,00
77002 138.534,81
72390 497.067,21
53.703,45 75007 25.144,06
200.000,00
33.926,32 55.738,61 76114 219.261,39
985.552,60 669.570,35 75082 130.429,65
40.274,27
76114 370.000,00
15.000,00
125.000,00
9.113,45
1.814.983,11 4.355.304,97
1.648.380,33
497.067,21

Eco. Aportacions EPE

2. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin
reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han indicat.

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

ACTA DE PLE

2021042 111
2021004 111
2021016 161
2021017 161
2021015 161
2022001 160
2021024 170
2021014 190
2021028 200
2021029 200
2021030 200
2021031 200
2021030 200
2021030 200
2021045 221
2021038 221
2021035 221
2021046 160
2021007 133
2021018 161
2021019 161
2021020 161
2021025 171
112

Import
abans
Modificació
de la modificacióaltes i baixes
mc4/2022
OBRES REP. CANON.DIST.AIGUA BAIX.PL.CRISTALL 8706/2021
166.919,43
CONNEXIONS MASSOS EN BLADER I GUARDAMAR EXP. 8705/2021
217.895,13
VIES PÚBLIQUES. ADEQUACIÓ 3A FASE AVDA BARCELONA
1.868.892,46 -660.000,00
VIES PÚBLIQUES.PASSEIG DE LES CALES
21.172,07
VIES PÚBLIQUES. ADEQUACIÓ FASE II AVGDA BARCELONA
2.207.475,02
URBANISME. INVERSIONS EN TERRENYS POLIGON COMELLARETS
0,00 660.000,00
PLATGES MANTENIMENT
10.000,00
TURISME. OFICINA DE TURISMO
239.201,25
NOVES TECNOLOGIES.PROJECTE MODERNITZACIÓ EN PROCESSOS 100.000,00
ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATIC
38.123,89
ADM.G.NT. SOFTXARE-PROGRAMES
5.000,00
COMUNIC .INTERNES.RENOVACIÓ CABLEJAT OF. MIAMI
28.000,00
COM. INTERNES. COMPRA SERVIDORS
7.545,84
COMUNIC. INT. INSTAL WIFI AJUNTAMENT I OFICINES MUNICIPALS
15.000,00
ECOESPAI
138.534,81
TRANSICIÓ ENERGETICA. DOTAR I.D.A.E
994.134,43
TRANSICIÓ ENERGETICA. PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ICAEN
78.847,51
POLÍGON COMALLERETS
200.000,00
EQ. ESPORTIUS.NOUS VESTIDORSZ. ESPORTIVA MONT-ROIG - BAR
308.926,32
SOCIO-CULTURAL MONT-ROIG SOCIO-CULTURAL MONT-ROIG
1.785.552,60
CASAL AVIS DE MONT-ROIG
410.274,27
POLIESPORTIU LLEUGER
15.000,00
REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS,PAPERERES I CAIXES
125.000,00
ADM.G.S.GENERALS PUNT DE CARREGA ELECTRICA
9.113,45
Total Incorporació de romanents obligatoris
8.990.608,48
0,00
Descripció
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FINANÇAMENT
Número Org. Prog. Econ.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

3.2 De la Modificació de l’annex d’inversions

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

Debat i votació del punt n 11 de l'ordre del dia

B) ACTIVITAT DE CONTROL
12. Donar compte dels decrets dels número
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 abandona la sessió el regidor Ferran Pellicer Roca (AMM-VX+)
Durant el transcurs del debat d’aquest punt, en algun moment, la imatge dels regidors; Alcalde,
Mei Benach (PSC-CP), Armando Franco (C’s) i Elvira Montagud (AMM-VX+) no es visualitza,
encara que romanen connectats a la videoconferència

Identificació de l’expedient: Pròrroga del Pressupost d'Exercici Anterior 2021 pel 2022
Número de l’expedient:

14601/2021– Serveis Econòmics/Intervenció

Tràmit: Donar compte al Ple

Fets
Segons preveu la Llei, si per qualsevol motiu, en iniciar-se l'exercici econòmic no hagués entrat
en vigor el Pressupost corresponent, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 169.6 del
Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior, amb el límit dels
seus crèdits inicials.
No obstant això, d'acord amb l’esmentat article i amb l'article 21.2 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, en cap cas tindran la consideració de prorrogables les modificacions de crèdit ni els
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13. Hisenda. Expedient 14601/2021. Donar compte al ple, de la resolució d’alcaldia
per la que s’aprova la pròrroga del pressupost de l’exercici 2021 per al 2022

ACTA DE PLE

Debat del punt nº 12 de l'ordre del dia

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

En aquest punt es produeix debat.
El contingut del debat del punt nº 12 es pot consultar al següent enllaç:

crèdits destinats a serveis o programes que hagin de concloure en l'exercici anterior o que
estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos específics o afectats que exclusivament es
percebin en dit exercici.
Amb finalitat d’aprovar la pròrroga del pressupost del 2021 a l’exercici 2022, així com de no
prorrogar els crèdits recollits per l'article 21.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s’ha
dictaminat la Resolució d’Alcaldia que tot seguit es transcriu.
DECRET D’ALCALDIA
Considerant que no resulta possible complir, abans de 31 de desembre, els tràmits necessaris
perquè el Pressupost de l’exercici 2021 entri en vigor l'1 de gener de 2022,

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe-proposta de la Regidoria d’Hisenda,
i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 169.6 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 21.4, segon
paràgraf, del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,

RESOLC
PRIMER. Aprovar la Pròrroga del pressupost de l’exercici 2021, per a l’exercici 2022.

ACTA DE PLE

Vist que en data 30 de desembre de 2021 la intervenció municipal ha emès Informe d'Avaluació
del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària, de la Regla de Despesa i el Deute
Públic.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Vist l'informe d'Intervenció de data 30 de desembre de 2021, annex a l’expedient sobre la
pròrroga per a l'any 2022 del Pressupost municipal en vigor el 2021 i les baixes de crèdits
improrrogables que procedeixen.

Els ajustos a la baixa que s'efectuaran sobre els crèdits inicials del Pressupost anterior, a fi que
no es prorroguin els crèdits recollits per l'article 21.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, són
els següents:

A)

Ingressos

Org.
1

Econ.
30100

Descripció
SERVEI DE CLAVEGUERAM.

1

34906

ALTRES PREUS PÚBLICS.

1

42190

1

45054

D’ALTRES ORGANISMES AUTÒNOMS I
AGÈNCIES.
TRANSF.CORRENTS CONVENIS OCUPACIO
OADL

Saldos inicials
pressupost
prorrogat

Previsions
inicials
51.958,00

Ajustos
-51.958,00

450.245,95

-450.245,95

-

191,78

-191,78

-

36.000,00

-36.000,00

-

-
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SEGON. Aprovar i aplicar als ajustos per a fer efectiu el pressupost prorrogat per a l'any 2022,
amb el contingut dels ajustos assenyalats en informe d'Intervenció que es detallen a continuació.

55000

1

74904

1

74920

1

74930

1

74931

1

75007

1

75082

1

75300

1

75301

1

75303

1

75304

1

76114

1

76115

1

91304

62.885,87

-62.885,87

-

81.500,00

-81.500,00

-

30.153,66

-30.153,66

-

CONNEXIONS MASSOS EN BLADER I
GUARDAMAR
VIES PÚBLIQUES. ADEQ AV.BCN-TRAM
CADIZ/JAEN
VIES PÚBLIQUES. ADEQ AV.BCN-TRAM
TGNA/CRISTINA
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES
OF.MUNICIPALS
PUOSC/204-07 CONSTRUCCIO VIAL CTRA
COLLDEJOU
AGENCIA CATALANA AIGUA REPOSICIÓ I
MILLORES
ACA REPOSICIÓ MILLORES 2A ATRIBUCIO AF
17000175
ACA AF18000108 REPARACIÓ
OBRESTRENCAMENT CARREGA EMISSARI
TERRRESTRE
DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS
PÚBLIQUES EMPRESARIALS I ALTRES
ORGANISMES PÚBLICS DEPENDENTS DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES.
DIPUTACIÓ PAM. CONSTRUCCIÓ CASAL AVIS I
VESTIDORS MTROIG
DIPUTACIÓ. REDUCTOR DE BANDES MOBILITAT

94.335,60

-94.335,60

-

440.595,12

-440.595,12

-

624.321,60

-624.321,60

-

25.144,06

-25.144,06

-

130.429,65

-130.429,65

-

130.000,00

-130.000,00

-

68.000,00

-68.000,00

-

129.408,40

-129.408,40

-

117.461,34

-117.461,34

-

589.261,39

-589.261,39

-

119.931,00

-119.931,00

-

5.891.010,54

-5.891.010,54

-

PRÉSTECS REBUTS A LLARG TERMINI D’ENS DE
FORA DEL SECTOR PÚBLIC.

TOTAL

-9.072.833,96

B) Despeses

Crèdit inicial
8.243,86

Ajustos
-8.243,86

Saldos inicials
pressupost
prorrogat
-

PLA DE BARRIS. COMPL. DESTÍ

3.026,21

-3.026,21

-

PLA DE BARRIS. COMPL. ESPECÍFIC

3.208,33

-3.208,33

-

16000

PLA DE BARRIS SEG.SOCIAL

4.343,52

-4.343,52

-

23104

16209

PLA DE BARRIS DESPESESA SOCIAL

300,00

-300,00

-

100

24106

14000

30.464,84

-30.464,84

-

100

24106

16000

9.748,75

-9.748,75

-

100

24108

14000

35.280,00

-35.280,00

-

100

24108

16000

11.642,40

-11.642,40

-

111

16101

62200

FOMENT A L'OCUPACIO. AODL. ALTRE
PERSONAL
FOMENT A L'OCUPACIO. AODL.
SEGURETAT SOCI
FOMENT A L'OCUPACIO. DIPUTACIÓ
AGENTS CÍVICS
FOMENT A L'OCUPACIO. DIPUTACIÓ
AGENTS CÍVICS
ACA POU SANT MIQUEL I RUSTICAL

147.615,00

-147.615,00

-

111

16101

62300

223.744,00

-223.744,00

-

111

16101

62700

68.000,00

-68.000,00

-

111

16101

63300

130.000,00

-130.000,00

-

111

16400

63200

5.000,00

-5.000,00

-

111

16500

63200

5.000,00

-5.000,00

-

111

23101

62300

2.000,00

-2.000,00

-

Org.
100

Prog.
23104

Econ.
12001

Descripció
PLA DE BARRIS. RETRIB. BÀSIQUES A2

100

23104

12100

100

23104

12101

100

23104

100

CONNEXIONS MASSOS EN BLADER I
GUARDAMAR
AGENCIA CATALANA AIGUA REDACCIO
DESVIAMENT EMISSARI
AGENCIA CATALANA AIGUA REPOSICIÓ I
MILLORES
CEMENTIRI. AMPLIACIÓ
D'INSTAL.LACIONS I COMPRES
ENLLUMENAT INSTAL·LACIONS I ALTRA
MAQUIN
ADM.G.S. SOCIALS EQUIPAMENTS EN
OFICINES

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

1

DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL C.A. PLA DE
BARRIS
DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB
CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA.
ACA. POU ST MIQUEL I RUSTICAL
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1

FUNC. ENSENY. EQUIPAMENTS(INFANTIL,
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA) LLARS I
ESCOLES
CULTURA MANTENIMENT EQUIPAMENTS
CASA CULTURA, ESGLÈSIA VELLA,
BIBLIOTEQUES
JOVENTUT MANTENIMENT
EQUIPAMENTS K1 I SOTERRANI PISTA
D'ESTIU
SERVEIS SOCIALS MANTENIMENT
EQUIPAMENTS CASALS AVIS
ESPORTS SOCIALS MANTENIMENT
EQUIPAMENTS POLIESPORTIUS +
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
TURISME INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS
OFICINES
PROMOCIÓ ECONÒMICA.MANTENIMENT
EDIFICIS
ADM.G.S.GENERALS.. ADQ. MAQUINARIA
(4 SPL
ADM.G.S.GENERALS.GENERAL MOBILIARI

4.000,00

-4.000,00

-

111

33000

63600

2.500,00

-2.500,00

-

111

33701

63300

1.000,00

-1.000,00

-

111

33705

63399

1.500,00

-1.500,00

-

111

34000

62300

1.500,00

-1.500,00

-

111

43200

62300

1.000,00

-1.000,00

-

111

43300

62300

500,00

-500,00

-

111

92000

62300

4.000,00

-4.000,00

-

120

92000

62500

2.000,00

-2.000,00

-

120

92000

62600

ADM.G.S.GENERALS.EQUIPS PER
PROCESSOS D'I
JOVENTUT. REP. EDIFICIS I ALTRES
CONST
EQ. ESPORTIUS.NOUS VESTIDORS Z.
ESPORTIVA MONT-ROIG - BAR -PISCINA
ADM. GENERAL. S.SOCIALS MOBILIARI

6.000,00

-6.000,00

-

131

33701

63200

4.500,00

-4.500,00

-

133

34200

63200

275.000,00

-275.000,00

-

140

23101

62599

1.000,00

-1.000,00

-

140

33705

62500

COMPRA MATERIAL ACTIVITATS GENT
GRAN/ INVERSIO
FUNC. ENSENY. INFANTIL.MAQUINARIA I
UTILL
FUNC. ENSENY. INFANTIL.MOBILIRI

9.000,00

-9.000,00

-

141

32300

62300

1.500,00

-1.500,00

-

141

32300

62500

1.000,00

-1.000,00

-

141

32603

76201

2.500,00

-2.500,00

-

3.500,00

-3.500,00

-

62301

CONVENI UEC AJ. VANDELLÓS TRANFS.
CAP ALT
SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA
DESFIBRILAD
COMPRA MATERIALS DESFIBRIL·LADORS

150

31201

62300

150

31201

2.000,00

-2.000,00

-

150
161

31201

62500

SERVEIS ASSITENCIALS. MOBILIARI.

15320

61908

161

15320

61909

161

15320

61910

VIES PÚBLIQUES. ADEQUACIÓ AV.
BARCELONA - TRAM CADIZ/JAEN
VIES PÚBLIQUES. ADEQUACIÓ AV.
BARCELONA - TRAM
TARRAGONA/CRISTINA
VIES PÚBLIQUES.PASSEIG DE LES CALES

161

15320

62500

161

17100

61911

161

33700

62206

161

33705

161

1.000,00

-1.000,00

-

1.807.475,02

-1.807.475,02

-

1.868.892,46

-1.868.892,46

-

700.000,00

-700.000,00

-

VIES PÚBLIQUES. MOBILIARI.

100.000,00

-100.000,00

-

100.000,00

-100.000,00

-

800.000,00

-800.000,00

-

63200

PARCS I JARDINS. ADEQUACIÓ DE
PARCS Y ZONES VERDES
D’URBANITZACIONS.
CONSTRUCC. ESPAI SOCIO-CULTURAL
MONT-ROIG
CASAL AVIS DE MONT-ROIG

370.000,00

-370.000,00

-

34200

62200

POLIESPORTIU LLEUGER

15.000,00

-15.000,00

-

170

17206

60100

10.000,00

-10.000,00

-

170

17206

61900

PLATGES MANTENIMENT MOBILIARI
PLATGES
PLATGES REPOSICIÓ (TEMPORALS)

18.000,00

-18.000,00

-

170

17206

62500

PLATGES.MOBILIARI.

30.000,00

-30.000,00

-

171

16210

22715

2.099.266,49

-440.911,04

171

16210

62500

125.000,00

-125.000,00

-

181

13400

61901

126.931,00

-126.931,00

-

190

43200

62500

REC. DE RESIDUS.TREBALLS QUE ES
REALITZ A
REC. DE RESIDUS. COMPRA
CONTENIDORS,PAPERERES I CAIXES
MOBILITAT URB. PAM DIPU REDUCCIÓ
VELOCITA
TURISME SENYALITZACIÓ I MOBILIARI

500,00

-500,00

-

190

43208

62500

TURISME PROM. TUR.SENYALITZACIÓ

5.000,00

-5.000,00

-

190

43208

62599

PROMOCIO TURISTICA, SENYALITZACIÓ

500,00

-500,00

-

1.658.355,45

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022
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111

TURISME. CLUB DE MAR

1.500,00

-1.500,00

-

190

43210

62500

191

17900

22602

191

23108

22000

TURISME MATERIAL NAUTIC I ALTRE
MOBILIARI
PLA DE BARRIS.CAMPANYA DE
SENSABILITZACIÓ
PLA DE BARRIS. MATERIAL OFICINA

300,00

-300,00

-

30.000,00

-30.000,00

-

100,00

-100,00

-

191

23108

22601

100,00

-100,00

-

191

23108

22602

2.000,00

-2.000,00

-

191

23108

22706

10.000,00

-10.000,00

-

191

23108

22799

5.000,00

-5.000,00

-

191

23110

22799

10.000,00

-10.000,00

-

191

23111

22799

2.500,00

-2.500,00

-

191

23112

22609

3.000,00

-3.000,00

-

191

33705

22799

10.000,00

-10.000,00

-

191

43221

22799

7.000,00

-7.000,00

-

200

92000

64100

100.000,00

-100.000,00

-

200

92002

62600

55.000,00

-55.000,00

-

200

92002

64100

5.000,00

-5.000,00

-

200

92600

62200

28.000,00

-28.000,00

-

200

92600

62600

10.000,00

-10.000,00

-

200

92600

62602

201

1100

31001

201

1100

31002

COMUNIC. INT. INSTAL WIFI AJUNTAMENT
IO
17001.INTERESSOS PRESTEC BSCH
FOMIT
INTERESSOS PRESTEC INV 2017-20

15.000,00

-15.000,00

-

8.546,83

-2.615,16

5.931,67

15.847,82

-4.346,75

11.501,07

201

1100

31003

INTERESSOS 17003.B. SABADELL I

201

1100

31006

INTERESSOS BANC DE SABADELL 17

2.269,75

-663,91

1.605,84

3.677,32

-2.040,69

1.636,63

201

1100

31007

INTERESSOS BBVA PRESTEC 2016.

7.209,29

-1.341,52

5.867,77

201

1100

31010

201

1100

31011

201

1100

31015

INTERESSOS. BANC SABADELL
INVERSIONS 2020 (17018)
BANC DE SABADELL. PRÉSTEC 2021
(17011) (5.855.010,54)
INTERESSOS FOMIT 2008 17008

546,36

-122,19

424,17

14.727,53

7.521,51

22.249,04

802,75

-355,67

447,08

201

1100

31019

201

1100

31022

INTERESSOS BANC SABADELL 17016

503,88

-503,88

INTERESSOS CAIXA ENGINYERS 17022

846,40

-811,38

201

1100

35300

INTERESSOS SWAP BANC DE SABADE

11.500,00

-11.500,00

201

1100

91302

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC INVERSION

206.153,85

0,00

206.153,85

201

1100

91303

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC INVERSION

129.811,99

461,50

130.273,49

201

1100

91307

AMORTITZACIÓ BBVA PRESTEC 2016

165.392,84

0,00

165.392,84

201

1100

91310

104.665,84

104.665,84

201

1100

91318

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC INVERSIONS
2020
AMORTITZACIÓ BANC SABADELL 17

201

1100

91319

201

1100

201

PLA DE BARRIS. ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES
PLA DE BARRIS. PUBLICITAT I
PROPAGANDA
PLA DE BARRIS. ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS
PLA DE BARRIS. CURSOS FORMACIÓ
AULA TIC
PLA DE BARRIS.PROGR.DE FOMENT DE
LA INTEG
PLA DE BARRIS. INTEGRACIÓ
NOUVINGUTS
PLA DE BARRIS. BANC DE TEMPS
PLA DE BARRIS.PROGRAMA A LA GENT
GRAN
PLA DE BARRIS. TAULA TURISME DE
QUALITATNOVES TECNOLOGIES.PROJECTE
MODERNITZACIÓ EN PROCESSOS
INFORMÀTICS
ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS
D'INFORMATIC
ADM.G.NT. SOFTXARE-PROGRAMES
INFORMÀTICS
COMUNIC .INTERNES.RENOVACIÓ
CABLEJAT OF. MIAMI
COM. INTERNES. COMPRA SERVIDORS

-

35,02
-

103.258,98

-103.258,98

-

AMORTITZACIÓ FOMIT I BSCH 170

71.049,28

355,67

71.404,95

91321

AMORTITZACIÓ FOMIT II BSCH 17

522.379,48

2.615,17

524.994,65

1100

91322

55.583,33

18.527,78

74.111,11

201

1100

91323

17022.AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS
CAIXA ENGINYERS
AMORTITZACIÓ CAIXA BANC RDL 4/

373.704,85

0,00

373.704,85

201

1100

91325

AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A LLA

443.052,36

0,00

443.052,36

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022
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190

203

16210

74903

203

16300

74903

203

32300

74903

203

33400

74903

203

34000

74903

203

92000

74903

221

42500

62301

NOSTRESERVEIS. RECOLLIDA PODA INVERSIONS
NOSTRESERVEIS. NETEJA VIÀRIA INVERSIONS
NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT
CENTRES DOCENT
NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL
(AULA/ESC
NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT.
COMPRA MAT
NOSTRESERVEIS. OFICINES MUNICIPALS

262.000,00

-262.000,00

-

877.247,36

-877.247,36

-

8.000,00

-8.000,00

-

3.000,00

-3.000,00

-

15.000,00

-15.000,00

-

10.000,00

-10.000,00

-

78.847,51

-78.847,51

-

TOTAL

-9.072.833,96

TRANSICIÓ ENERGETICA. PUNTS DE
RECÀRREGA VEHICLES OFICINES
MUNICIPALS

· Per part dels Ingressos:

o El Preu públic de la recollida d’escombraries dels càmpings
o Les Subvencions de Pla de barris, amb data finalització 2021
o La finalització del conveni d’ocupació OADL
o La reducció d’ingressos de concessions administratives amb contraprestació
(Guinguetes) no recurrents.

ACTA DE PLE

o L’eliminació del Servei de clavegueram

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Els principals ajustos són:

o La baixa de subvencions de capital de caràcter finalista.

· Per part de la despesa:
o La reducció dels imports de les Inversions anuals previstes en l’exercici 2021.
o La reducció de despesa per recollida d’escombraries dels Càmpings.
o La Reducció de les despeses del Pla de barris amb data de finalització 2021.
o La reducció de la despesa del conveni d’ocupació OADL i dels Agents Cívics(Diputació)
o Les transferències de capital per a Inversions 2021.
o S’ajusten les interessos i les amortitzacions significatives a la realitat del nou exercici.
(art. 21.3.a RD 500/1990)
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o L’eliminació del préstec d’inversions 2021.

TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple en la pròxima sessió que celebri.

En aquest punt es produeix debat.
El contingut del debat es pot consultar al següent enllaç:
Contingut del debat del punt nº 13 de l'ordre del dia

14. Mocions
Es presenten dues mocions pel part del grup municipal ERC-MÉS-AM.

S’estima que l’endometriosi afecta, en més o menys grau, una de cada deu dones en edat fèrtil.
És la malaltia ginecològica més freqüent. Sovint se’n retarda el diagnòstic, perquè pot ser
asimptomàtica o associar-se a dolors menstruals. Malgrat la gran quantitat de dones afectades,
aquesta malaltia és pràcticament desconeguda per la societat i, fins i tot, per la comunitat mèdica.
La mitjana de diagnòstic se situa entorn dels 9 anys, minvant la qualitat de vida de la dona i
arribant en alguns casos a ser invalidant. A més, entre el 30% i el 50% de les dones que la
pateixen són estèrils.
Els símptomes mes comuns de l’endometriosi son: menstruacions doloroses, dolor durant o
després de les relacions sexuals. Problemes reproductius: infertilitat / esterilitat, dolors
abdominals o pèlvics durant o fora de la menstruació, sagnat abundant durant la menstruació,
trastorns digestius i intestinals, dolor amb la micció i trastorns urinaris, cansament, astènia o
fatiga.
El patiment per la manca d’informació, el desconeixement per part de la societat en general, el
dolor perllongat en les formes més greus, la lentitud per aconseguir el diagnòstic, problemes
reproductius o les conseqüències del tractament fan que algunes dones no puguin desenvoluparse normalment en el dia a dia. És habitual que la malaltia vagi acompanyada de trastorns com la
depressió i l’ansietat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp realitzi una encesa de llums grogues als edificis
o monuments emblemàtics del municipi per a la visibilització de l’endometriosi el 14 de març, dia
mundial d’aquesta malaltia, a partir de les 19:00h.
Segon. Fer publicitat de la iniciativa a través dels canals de difusió i xarxes socials de
l’Ajuntament i, a poder ser, incloent els hastags de les associacions (#ADAEC, #Endo&Cat i
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L’endometri és la capa interna que recobreix l’úter, amb cada regla aquesta capa es descama i
sagna, i forma part de la regla. A les dones amb endometriosis aquesta capa (endometri) creix
fora de la seva cavitat original.

ACTA DE PLE

L’endometriosi en una malaltia crònica no cancerosa que afecta la qualitat de vida de les dones
que la pateixen amb impossibilitat d’esforços físics i una activitat quotidiana normal, altera les
dinàmiques familiars, afecta les habilitats socials, i disminueix la capacitat de treball.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

15. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS-AM de suport per la
visibilització de l'endometriosi (caràcter no resolutiu)

#MoviEndo) i els hastags mundials del mes de la visibilització (#MarchIntoYellow2022) i de la
malaltia (#Endometriosi).
Tercer. Traslladar aquests acords a les associacions convocants de la iniciativa: Associació
d’Afectades d’Endometriosi a Catalunya (Endo&Cat), Asociación de Afectades de Endometriosis
Crónica (ADAEC) i l’Associació Moviendo.

En aquest punt es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat dels membres presents.
El contingut del debat i la votació es pot consultar al següent enllaç:

A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la disposició
de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet es va crear un cànon en l’àmbit dels
residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, i un en l’àmbit de residus
industrials per fer-los més efectius i adequats al seu àmbit.
No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest instrument
fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa relativament modesta,
multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la jerarquia de gestió de residus que
impulsa la directiva i la normativa estatal de residus.
Els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan l’any 2004, es
situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims anys incentiva que els
municipis i tot el sector productiu s’esforcin de forma explícita cap a la millora dels seus sistemes
de recollida i de gestió de residus per a aconseguir, l’any 2035 un reciclatge del 65% dels residus
municipals que es produeixin i que no vagi a disposició més del 10%.
De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació total de 647
milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 2021 ha anat modificant
a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el 2020, ha suposat un ingrés de 82
milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà a una recaptació superior als 90 milions d’euros.
D’aquests, 170 milions d’euros han estat destinats al finançament d’infraestructures de gestió de
residus municipals i tota la resta, és a dir més de 450 milions d’euros han anat destinats a
equilibrar els costos de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió,
afavorint que la recollida selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al
tractament de la fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció
resta.
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El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita contra el canvi
climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a terme una bona gestió dels
residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria d’una altra manera en plena crisi
climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los Diputados va aprovar el passat 23 de
desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

ACTA DE PLE

16. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS-AM en defensa del cànon de
residus a Catalunya (caràcter no resolutiu)

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

Debat i votació del punt nº 15 de l'ordre del dia

Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, un total
de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la construcció s’han recaptat
un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat retornada, completament, als sectors en forma
de subvencions i actuacions específiques de manera que s’ha afavorit la prevenció de la
generació i la valorització de residus, i també l’impuls de l’activitat econòmica

Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i
defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i demanem als grups
polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual debat parlamentari,
El Ple de l’Ajuntament amb 4 vots a favor de: Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), Abbas
Amir Aarab (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou
(Junts) i 9 abstencions: 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), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira
Montagud Pérez (AMM-VX+), acorda:

PRIMER.- L’Ajuntament de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp dona suport al cànon residus de
Catalunya i es suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la
seva defensa.
SEGON.- L’Ajuntament de Mont-roig del Camp demana que es modifiqui l’articulat de la Ley de
Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els cànons establerts
a l’esmentada Ley només s’apliquin a aquelles comunitats que no disposin d’un impost amb les
mateixes característiques, així com es blindi el cànon català tal com es coneix fins ara un model
de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya.

TERCER.- De no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra de la seva
aprovació al Congrés de Diputats i al Senat.
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Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la previsió
d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les diferents actuacions
programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria importants afectacions a la
capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya.

ACTA DE PLE

Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía
Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat no té actualment la
mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un caràcter finalista, en segon lloc
perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns
efectes desincentivadors per al món local, també la industria i l’àmbit de la construcció, de
manera que s’aturi la progressió de creixement per assolir els objectius de la Unió Europea en
matèria de reciclatge i estalvi del dipòsit de residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la
construcció.

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre l’activitat
d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució dels objectius de la
normativa de residus, tot incentivant un comportament més respectuós amb el medi ambient i
impulsant mesures de minimització i de valorització material dels residus. També pel model de
retorn dels fons recaptats que ha donat impuls a la jerarquia de gestió de residus i el finançament
de les infraestructures de gestió de residus.

QUART.- Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es compromet a continuar donant suport als
programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l’aplicació de
l’economia circular.
CINQUÊ.- L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es compromet a donar suport a l’Agència de
Residus de Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa d’aquesta
mesura fiscal.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al Departament
d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris catalans al Congreso i
Senat i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Debat i votació del punt nº 16l'ordre del dia
C) PRECS I PREGUNTES
Abandona la sala la regidora Amèlia Bargalló (Junts).
Abandonen la sala momentàniament per problemes de connexió: Cristina Llorens (PSC-CP) i
Jordi Alemany (PSC-CP) i Vicente Pérez Mula (IMM).
Durant el transcurs dels precs i preguntes hi ha moments que no es visualitzen les imatges dels
regidors: Alcalde, Yolanda Pérez, Elvira Montagud, Abbas Amir.

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

ACTA DE PLE

El contingut del debat i la votación es pot consultar al següent enllaç:
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El punt s’aprova amb 4 vots a favor de: Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-MÉS), Abbas Amir
Aarab (ERC-MÉS), Francisco Chamizo Quesada (Junts), Amèlia Bargalló Castellnou (Junts) i 9
abstencions: 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), Francisca Ortiz Sánchez (PSC), Vicente Pérez Mula (IMM), Elvira Montagud Pérez
(AMM-VX+).

Número: 2022-0003 Data: 28/03/2022

En aquest punt no es produeix debat.

