ACTA DE LA SESSIÓ
Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2019/10 (Legislatura 2019-2023)
Extraordinari
21 de juny de 2019
26 de juny de 2019
13:05 h. – 13:40 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP
Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP

Vicente Pérez Mula, regidor IMM

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts
Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts
Quique Moreno Herrero, regidor Junts
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:
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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
Sr. Alcalde: Molt bé. Bon dia a tothom. Donaríem inici al ple extraordinari, és el ple organitzatiu
de la Corporació 2019-2023.

1. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
Sr. Alcalde: El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació, si s’escau, de la modificació del
Reglament Orgànic Municipal de l’ajuntament de Mont-roig del Camp. Amb aquest punt el que
fem és adaptar dintre del ROM les noves comissions informatives que s’han creat, així com les
seves competències i l’horari. Tanmateix, modifiquem també el ROM en el sentit de que no
estava especificat on s’havien de fer els plens, bueno, especificava que era a l’ajuntament i,
com que a l’ajuntament no es fa, especifiquem que els plens es fan a la Casa de Cultura del
carrer Agustí Sardà. I, per una altra banda, també s’introdueix el fet de que al mes d’agost no
se celebren sessions plenàries i al ROM tampoc hi era i el que es fa és introduir aquests canvis
dintre del ROM. Per part dels grups hi hauria alguna pregunta o aclariment a fer? Ibana? No.
Ferran? És al carrer Mare de Déu de la Roca[Inaudible 01:19] Sí, he dit carrer, em penso, m’he
equivocat, perdó, sí, sí. Vale. Per part del grup d’Esquerra, demanava la paraula.
Sra. Aragonès: Bé, bon dia. Repassant una miqueta el document que adjunten, nosaltres
tornem a reivindicar l’horari de la convocatòria dels plenaris que torna a sortir a la mateixa hora,
a la una dels dimecres, pensem que més aviat sembla que es procuri que els veïns i les veïnes
no puguin assistir. Segueix sent una reivindicació d’Esquerra el fet d’intentar poder arribar a un
acord de poder celebrar els plens en horari de vespre i la raó principal, d’alguna manera, que
vostè va justificar la celebració del ple quan es va fer el ple de constitució a Miami Platja va ser
la de permetre i també facilitar l’assistència de la ciutadania en general. Pensem que els criteris
aquests s’haurien d’anar també generalitzant i per afavorir l’assistència a veure si seria possible
que, d’alguna manera, si nosaltres volem aquest municipi participatiu i que realment ens creiem
els objectius del Pla Estratègic al qual fa molta referència tot el que fa a la transparència, al
govern obert, a tots els mecanismes establerts de la participació ciutadana, pensem que si el
ple és el màxim òrgan on es prenen les decisions principals de tot el Consistori ens sap greu
que no formi part d’una de les prioritats de l’equip de govern poder celebrar els plens al vespre.
Nosaltres estem convençuts que poder acordar alguns plens siguin en horari de tarda-vespre
facilitaria aquesta participació i el seguiment de l’actualitat política per part dels veïns i veïnes i
seria una manera també d’acostar aquest Consistori a la ciutadania a la qual representa.
Esquerra el que proposem, si per proposar suposo que no queda, és a veure si hi hauria la
possibilitat de que es pogués contemplar un ple en horari de tarda-vespre al trimestre.
Sr. Alcalde: Molt bé. És la mateixa intervenció pràcticament que ens va fer fa quatre anys
respecte l’horari. En aquell moment ja els hi vam dir o els hi vaig dir que és molt relatiu que ferho als vespres la gent tingui més disponibilitat d’anar al ple. Ja vam comentar que en aquell
moment a lo millor si ho féssim a les set del vespre o a les vuit la gent està a casa, està amb
els nens, els està banyant, els està dutxant, hi ha gent que encara treballa a les vuit i a les set,
hi ha gent que no treballa a la una...això és molt relatiu. Tot i així, si en algun moment es pot
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convocar algun ple extraordinari, perquè entenc que es poden convocar fora de l’horari que
està establert pels plens ordinaris, ho valorarem i ho farem per les tardes.
Sra. Aragonès: És que vostè també m’està donant la mateixa resposta de fa quatre anys, que
valorarien la possibilitat de convocar algun ple extraordinari, i no va ser així. Per tant, clar,
nosaltres, la nostra voluntat és aprovar, fer un vot favorable al ROM però el que sí que
nosaltres voldríem és un compromís en ferm perquè nosaltres poguéssim fer un vot favorable a
aquest punt de l’ordre del dia, que hi hagués un compromís ferm de que hi hagués la
convocatòria d’un ple extraordinari, en aquest cas, o d’una convocatòria ordinària en el
trimestre perquè la voluntat hi pot ser però la prova i la pràctica ens han demostrat que no ha
estat així.
Sr. Pérez: Yo solamente hacer un pequeño inciso. Este ayuntamiento hace unos años ya hacía
plenos por las tardes, a las ocho de la tarde en concreto, y entonces ni se grababan como
ahora ni había la retransmisión que ahora ofrece TV Reus, que la gente está en su casa y ve el
pleno. Algunos de los que estamos aquí que estábamos en esos plenos te puedo asegurar que
había días que habían cinco personas y habían tardes que habían seis personas y había días
que estábamos solos, más o menos como ahora. Yo creo que la repercusión de que lo hagas
por la mañana o por la tarde en incidencia de público…eso no quiere decir que uno puntual a lo
mejor por el interés que sea puede venir la gente y sí que es cierto que tiene más
predisposición a venir a las siete u ocho de la tarde que no a la una del mediodía pero por
asistencia general del público te puedo asegurar que era igual que ahora, exactamente igual.
Sra. Aragonès: Sí però el que passava vuit anys enrere no té per què passar ara i, per tant, la
qüestió seria aprovar-ho i donar una oportunitat com a mínim.
Sr. Alcalde: Molt bé. Per part del grup de Junts?
Sr. Chamizo: Bon dia a tothom. Nosaltres anàvem també en la mateixa línia per intentar obrir a
la participació ciutadana tot el tema, sobretot, dels plens. Nosaltres pensàvem que per donar
com una mica d’inici a tot aquest mandat, a aquesta obertura que podíem fer de participació
ciutadana que ja ho portàvem molts en els nostres programes, a lo millor, la proposta que
nosaltres havíem valorat és al menys els plens...per començar a entrar en la dinàmica de fer
plens a la tarda, a lo millor els plens importants, com poden ser ordenances o poden ser
pressupostos, que en teoria sembla ser que són els més interessants per a la ciutadania, doncs
poguéssim aquesta vegada o en aquest mandat començar a fer-los a les tardes-nit o als
vespres per anar introduint aquesta participació ciutadana. Tampoc veiem correcte en el sentit
de que també aquí parla dels horaris de la comissió informativa que després hi ha un punt
expressament per parlar dels horaris de la comissió informativa en el que nosaltres no estem
d’acord. Per tant, nosaltres no votarem a favor d’aquesta modificació del ROM.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat.
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
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En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals i també per tal de dotar-se d’un instrument sòlid i amb vocació de
permanència més enllà d’una legislatura, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en
sessió de 9 de març de 2016, va aprovar el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del
Mont-roig del Camp.
L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local preveu la
potestat reglamentària i d’autoorganització dels municipis. L’article 4 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu la
potestat d’ordenació dels ens locals en l’àmbit de les seves competències.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2 d) de la Llei 7/85 de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2 d) 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.
Vista la proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, el tenor literal de la qual és el següent:
Article 6. Classes de sessions
1.

Les sessions del Ple poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries Urgents.

2.

La sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp tindrà lloc amb una
periodicitat mensual, celebrant-se el segon dimecres del mes que correspongui, i
començarà a les tretze hores. Si aquest dia és festiu la sessió es traslladarà al primer
dia feiner següent. Al mes d’agost no es celebraran sessions ordinàries del Ple.

3.

És sessió Extraordinària la que es convoca per iniciativa de l'Alcalde o de la quarta
part, al menys, del nombre legal de membres de la Corporació en els termes establerts
en l'article 46.2 de la Llei 7/1985. En aquests darrers casos, la petició anirà signada
pels regidors que la demanin i portarà, a més a més, els temes que s’hauran de tractar
i la documentació escaient. La celebració no es pot endarrerir més enllà de quinze dies
hàbils des que ha estat sol·licitada.

4.

Si la urgència dels temes ho aconsellés, es podrà convocar la sessió Extraordinària
Urgent, qualsevol dia i hora i sense complir el termini de dos dies hàbils exigits per la
Llei 7/1985. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, analitzarà com a primer punt els
motius de la urgència i es pronunciarà, per majoria simple, sobre si es realitza o si,
contràriament, es clou.

Article 7. Lloc de realització, quòrum i publicitat de les sessions
1.

Les sessions del Ple de l’Ajuntament tindran lloc a la sala de sessions municipal, sens
perjudici que per causa de força major degudament motivada es pugui utilitzar un altre
edifici municipal. Mentre l’edifici on té la seu l’Ajuntament de Mont-roig del Camp no
disposi de cap espai apte per a garantir la publicitat de les sessions del Ple, la sala de
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sessions del Ple serà la que es ve utilitzant amb aquesta finalitat a la Casa de Cultura
Agustí Sardà.
2.

El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus
membres, i aquest mínim d’assistència caldrà que es mantingui al llarg de tota la
sessió. En qualsevol cas caldrà que hi assisteixin l’alcalde i el secretari o qui legalment
els substitueixi.

3. Les sessions de l’Ajuntament seran públiques, llevat del cas en què així ho acordi el Ple
per majoria absoluta, atès que els temes que s’hagin de tractar afectin el dret a l’honor,
a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones.

Article 37. Objecte
1.

La Comissió de coordinació de Govern i seguiment de Plans Estratègics és l’òrgan
col·legiat, per tal que els regidors-delegats puguin coordinar la seva actuació i informar
de la tasca executiva de les seves regidories, en relació als projectes estratègics
municipals. Avaluarà la posada en marxa dels projectes més importants per al futur del
municipi, dissenyarà el procés participatiu lligat al seu desenvolupament, farà un
seguiment dels tràmits administratius i tècnics per a la seva execució, i vetllarà per al
correcte desenvolupament de cada obra o programa d’acord amb el full de ruta
aprovat. També s’encarregarà d’impulsar projectes estratègics per al funcionament del
municipi i la seva gestió lligat a les persones, creació de districtes i constitució de les
juntes de districte, procés de participació ciutadana per a l’aprovació del pla d’acció
municipal i el seu desenvolupament, creació i aprovació d’un reglament de participació
ciutadana, adequació de l’estructura administrativa i política a la legislació sobre
transparència.

2.

Aquesta comissió s’estableix sense perjudici de les competències que li corresponen al
Ple de l’Ajuntament en matèria de control dels òrgans que ostenten delegacions.

Article 38. Composició i funcionament

1.

La Comissió de coordinació de Govern i seguiment de Plans Estratègics es composarà
de la totalitat dels regidors que ostentin delegacions.

2.

La Comissió de coordinació de Govern i seguiment de Plans Estratègics es reunirà
setmanalment en l’horari que determini el Ple, a les dependències municipals.

3.

Presideix la Comissió l’Alcalde/essa de la Corporació, que ostentarà totes les
atribucions pròpies dels òrgans col·legiats i, en especial, la de convocar i aprovar els
ordres del dia, la de dirigir els debats, suspendre les sessions per raons d’ordre, i
executar els seus acords quan els òrgans de govern li hagin delegat funcions o
competències.
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Article 39. Competències
1.

La Comissió de coordinació de Govern i seguiment de Plans Estratègics podrà emetre
dictamen o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos. En cap
cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.

2.

La Secretaria de la Comissió de Projectes Estratègics l’assumirà el Secretari/ària de la
Corporació o el funcionari/ària en qui delegui, que aixecaran les actes de la Comissió.
Els dictàmens i observacions de la Comissió s’incorporaran a l’expedient administratiu
de l’assumpte corresponent.

3.

A les sessions de la Comissió tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres
persones, regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només
podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la Comissió.

Article 43. Objecte de les Comissions Informatives
1. Les Comissions Informatives tenen per funció informar i debatre prèviament a la
celebració del Ple els assumptes, la importància dels quals ho requereixi.
2. La Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les persones és
competent en les matèries següents: acció social, habitatge social, solidaritat i
cooperació, llars d’infants, infància i famílies, joventut, gent gran, polítiques d’igualtat i
dones, educació i formació, esports, cultura, festes i entitats, seguretat ciutadana i
protecció civil, mobilitat, pla de barris i policia administrativa.
3. La Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat és competent en
les matèries següents: urbanisme, obra pública, noves infraestructures per al municipi,
nous parcs, places, projectes estratègics, manteniment d’infraestructures i espais
públics, edificis públics, via pública, parcs i jardins, serveis generals, medi ambient i
sostenibilitat, medi natural, salut pública i eficiència energètica, recollida i tractament de
residus i neteja viària, transició energètica i ecològica.

4. La Comissió informativa de l’àrea de promoció econòmica i de municipi és competent
en les matèries següents: impuls econòmic, ocupació, turisme, platges, diversificació
econòmica, polígons, industrials, comerç i indústria, activitats i mercats, agricultura.
5. La Comissió informativa de l’àrea de gestió interna i govern obert és competent en les
matèries següents: organització, modernització i qualitat de l’administració, serveis
jurídics, patrimoni, recursos humans,
hisenda, oficines d’atenció al ciutadà i
contractació.
La Comissió informativa de l’àrea de gestió interna i govern obert també actuarà com a
Comissió Especial de Comptes per a l’examen, estudi i informe de tots els comptes,
pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d’aprovar el Ple de la Corporació.
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6. Això no obstant, el Ple podrà debatre i votar els assumptes encara que no hagin estat
informats per la Comissió Informativa, excepte en el cas en què el Ple hagués requerit
expressament un dictamen previ de la Comissió Informativa.
7. L’objecte final d’aquestes comissions és la de informar i propiciar l’apropament i
afavorir la síntesi de les postures dels diversos grups municipals.

Article 44. Composició i funcionament
1. Aquestes Comissions Informatives estaran integrades per un representant de cada
Grup Municipal, fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada Grup Municipal,
actuant amb vot ponderat, de manera que cada representant de grup municipal tingui
tants vots com membres del ple de l’Ajuntament tingui el seu grup. El vot de l’Alcalde
es descomptarà del nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al
que pertanyi que formi part de la respectiva Comissió Informativa.
2. Les Comissió Informatives es reuniran mensualment en l’horari que determini el Ple a
les dependències municipals. Així mateix, es reuniran quan es convoquin
expressament. El mes d’agost no es reuniran les Comissions Informatives, a no ser que
la urgència d’algun assumpte així ho requereixi.
3. El president ostentarà totes les atribucions pròpies dels òrgans col·legiats i, en
especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats, suspendre
les sessions per raons d’ordre, i executar els seus acords quan els òrgans de govern li
hagin delegat funcions o competències.

El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; C’S), 6 vots
en contra (grups municipals: Junts; ERC-MES-AM) i 2 abstencions (grup municipal:
AMM-VX+) acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del
Mont-roig del Camp.
Segon.- Aprovar la derogació dels articles 40 a 42 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Mont-roig del Camp.

Tercer.- Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte al BOP,
al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovant-se
automàticament l’Ordenança sense necessitat de l’adopció d’un nou acord en cas que no es
presentin al·legacions en el període d’informació pública.
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2. Aprovació, si escau, de la composició i l’horari de les sessions ordinàries de
les Comissions Informatives
Sr. Alcalde: El punt 2, aprovació, si s’escau, de la composició i l’horari de les sessions
ordinàries de les comissions informatives. Es proposen...la composició, perdó, la composició i
l’horari de les sessions ordinàries de les comissions informatives. A la proposta no estan els
integrants. Entenc que ja els grups han nomenat els integrants de les comissions. Es creen
quatre comissions que és la comissió de l’Àrea de Drets socials i serveis a les persones amb un
membre de cada grup municipal representant i president, l’alcalde. Es crea la comissió de
l’Àrea de Drets socials, perdó, la comissió del Territori i Sostenibilitat, també amb un membre
de cada grup municipal i l’horari que és a les dotze...a mi em falten pàgines, ho sento. A veure,
no, no em falten pàgines, sóc jo que estic desordenat. L’àrea, perdó, la comissió informativa de
l’Àrea de Promoció econòmica que es celebrarà a les 12:40 h. L’Àrea de Gestió interna i de bon
govern que es celebrarà a la una. L’Àrea de Drets socials que es celebrarà a les dotze i totes
elles seran el primer dimecres de cada mes. Alguna pregunta o aclariment tot i que ho he
explicat molt malament? Sí. No? Per part del grup de Ciudadanos? No?
Sra. Aragonès: No pel que fa a l’organització i la distribució, de la nova distribució de les
comissions informatives sinó en tant a l’horari de convocatòria. Pensem que convocar les
comissions informatives a partir de les dotze del migdia, no, a partir no, a les dotze del migdia
la primera i entenent que l’objectiu de la comissió informativa és la de debatre i la de informar,
sobretot, als membres de l’oposició perquè si no les comissions informatives no tindrien sentit,
no tindrien cap finalitat si no que d’alguna manera van adreçades, el seu motiu d’existir és tenir
informada a l’oposició i veiem que s’avança una hora en l’horari establert que es tenia fins ara,
abans es començava a la una del migdia que això permetia compaginar els horaris laborals
dels membres de l’oposició de forma una mica més racional i el que estan fent és partir una
jornada laboral dels que estem a l’oposició i estem treballant. No sé, pensem que no sé quin
inconvenient hi ha, aquest marge d’aquesta hora, fer-les a les dotze del migdia, que a nosaltres
sí que ens pot ocasionar tota una sèrie de muntatges a la feina, i no pas fer-les a la una, que
sembla que ja ha passat tot el matí de la jornada o com a mínim de la mitja jornada laboral, i
volíem saber una mica que ens expliquessin el perquè d’aquest canvi horari i si hi hauria la
possibilitat que en lloc de les dotze es convoquessin a partir de la una.
Sr. Alcalde: Gràcies. Bueno, el que hem fet és intentar concentrar totes les comissions i els
consells d’administració entre dimecres i dijous dintre de l’horari que entenem i que s’adapta
millor a dintre de l’equip de govern. Ni dilluns ni dimarts ni divendres pràcticament mai hi ha res
i dimecres i dijous estan les comissions informatives i, quan hi ha consells d’administració, els
consells d’administració i aquest horari és el que més, el que millor s’adapta a les tasques
[Inaudible 13:07] que estan previstes dintre de l’equip de govern i a la disponibilitat dels
membres de l’equip de govern.
Sra. Aragonès: És un debat bastant estèril perquè vostès defensen la seva organització però jo
torno a prioritzar el sentit de les comissions informatives. És a dir, si vostès els dimecres, quant
a organització, que tenen altres coses, no sé quin perjudici els pot ocasionar convocar les
comissions informatives a la una i fer d’alguna manera que això impliqui un mal menor en la
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distribució horària de les persones que treballem. Però veig que la disponibilitat no hi és, per
tant, no hi ha res a fer però, vull dir, em costa trobar un argument sòlid que vostès puguin
defensar perquè les comissions informatives que van adreçades a l’oposició no es puguin
celebrar a la una.
Sr. Alcalde: Les comissions informatives no van adreçades a l’oposició. La comissió informativa
és un òrgan en el qual es dictaminen els punts que van al Ple o a la Junta de Govern però no
van adreçades únicament a l’oposició perquè si no estaria representada únicament l’oposició i
no caldria. Li torno a dir, organitzativament, dintre de l’equip de govern, s’ha cregut oportú en
funció de les responsabilitats dels diferents regidors i de les obligacions dels diferents regidors
de ficar-ho en aquest horari. Per part del grup de Junts?
Sr. Chamizo: Nosaltres anàvem en la mateixa línia. Ja ho ha deixat clar vostè que és per
organització de l’equip de govern i aquí l’oposició poc podem dir. Nosaltres pensàvem que a la
una ja anava bé a tothom, que a la una ja anava bé a tothom i després veiem a vegades lo poc
que duren les comissions informatives, és a dir...però, bé, és la vostra organització, nosaltres
no estem d’acord amb aquest horari, per tant, tornem a insistir que votarem en contra per
l’horari de les comissions informatives.
Sr. Alcalde: Molt bé. Motles gràcies. Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat.

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Vist el que disposa l’article 60 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, en relació a les comissions
d’estudi, d’informe i de consulta.
Vist el que disposen l’article 43 i següents del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del
Mont-roig del Camp.
Vistes les propostes dels grups polítics municipals de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per
formar les Comissions Informatives.

El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; C’S), 6 vots
en contra (grups municipals: Junts; ERC-MES-AM) i 2 abstencions (grup municipal:
AMM-VX+) acorda:

Primer.- Integrar la Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les persones amb
les persones següents:
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President:
L'alcalde.



Vocals titulars:
Angel Redondo Ruizaguirre, representant del Grup Municipal del PSC
Amèlia Bargalló Castellnou, representant del Grup Municipal de JMM
Abbas Amir Aarab, representant del Grup Municipal d’ERC
Elvira Montagud Pérez, representant del Grup Municipal de AMM-Vx+
Ibana Pacheco Lelmo, representant del Grup Municipal de C’s
Vicente Pérez Mula, representant del Grup Municipal d’IMM









Vocals suplents:
Enrique López González, representant del Grup Municipal del PSC
Francisco Chamizo Quesada, representant del Grup Municipal de JMM
Irene Aragonès Gràcia, representant del Grup Municipal d’ERC
Ferran Pellicer Roca, representant del Grup Municipal de AMM-Vx+
Ibana Pacheco Lelmo, representant del Grup Municipal de C’s
Vicente Pérez Mula, representant del Grup Municipal d’IMM

La Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les persones celebrarà les
sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 12:00 hores. En cas que aquest dia
sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora.
Segon.- Integrar la Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat amb les
persones següents:


President:
L'alcalde.



Vocals titulars:
Enrique López González, representant del Grup Municipal del PSC
José Francisco Moreno Herrero, representant del Grup Municipal de JMM
Manel Vilajosana Ferrandiz, representant del Grup Municipal d’ERC
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Ferran Pellicer Roca, representant del Grup Municipal de AMM-Vx+
Ibana Pacheco Lelmo, representant del Grup Municipal de C’s
Vicente Pérez Mula, representant del Grup Municipal d’IMM








Vocals suplents:
Angel Redondo Ruizaguirre, representant del Grup Municipal del PSC
Francisco Chamizo Quesada, representant del Grup Municipal de JMM
Abbas Amir Aarab, representant del Grup Municipal d’ERC
Elvira Montagud Pérez, representant del Grup Municipal de AMM-Vx+
Ibana Pacheco Lelmo, representant del Grup Municipal de C’s
Vicente Pérez Mula, representant del Grup Municipal d’IMM

La Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat celebrarà les sessions
ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 12:20 hores. En cas que aquest dia sigui
inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora.
Tercer.- Integrar la Comissió informativa de l’àrea de promoció econòmica i de municipi amb les
persones següents:


President:
L'alcalde.



Vocals titulars:
Yolanda Pérez Diaz, representant del Grup Municipal del PSC
Francisco Chamizo Quesada, representant del Grup Municipal de JMM
Irene Aragonès Gràcia, representant del Grup Municipal d’ERC
Elvira Montagud Pérez, representant del Grup Municipal de AMM-Vx+
Ibana Pacheco Lelmo, representant del Grup Municipal de C’s
Vicente Pérez Mula, representant del Grup Municipal d’IMM









Vocals suplents:
Angel Redondo Ruizaguirre, representant del Grup Municipal del PSC
Amèlia Bargalló Castellnou, representant del Grup Municipal de JMM
Manel Vilajosana Ferrandiz, representant del Grup Municipal d’ERC
Ferran Pellicer Roca, representant del Grup Municipal de AMM-Vx+
Ibana Pacheco Lelmo, representant del Grup Municipal de C’s
Vicente Pérez Mula, representant del Grup Municipal d’IMM
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La Comissió informativa de l’àrea de promoció econòmica i de municipi celebrarà les sessions
ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 12:40 hores. En cas que aquest dia sigui
inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora.
Quart.- Integrar la Comissió informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i hisenda amb
les persones següents:



President:
L'alcalde.



Vocals titulars:
Enrique López González, representant del Grup Municipal del PSC
Francisco Chamizo Quesada, representant del Grup Municipal de JMM
Manel Vilajosana Ferrandiz, representant del Grup Municipal d’ERC
Ferran Pellicer Roca, representant del Grup Municipal de AMM-Vx+
Ibana Pacheco Lelmo, representant del Grup Municipal de C’s
Vicente Pérez Mula, representant del Grup Municipal d’IMM









Vocals suplents:
Yolanda Pérez Díaz, representant del Grup Municipal del PSC
Amèlia Bargalló Castellnou, representant del Grup Municipal de JMM
Irene Aragonès Gràcia, representant del Grup Municipal d’ERC
Elvira Montagud Pérez, representant del Grup Municipal de AMM-Vx+
Ibana Pacheco Lelmo, representant del Grup Municipal de C’s
Vicente Pérez Mula, representant del Grup Municipal d’IMM

La Comissió informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i hisenda celebrarà les
sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 13:00 hores. En cas que aquest dia
sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora.

3. Aprovació, si escau, de l’horari de les sessions ordinàries de la Comissió de
coordinació de govern i seguiment de plans estratègics
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Sr. Alcalde: El següent punt és aprovar, si s’escau, l’horari de les sessions ordinàries de la
comissió de Coordinació de govern i seguiment de plans estratègics. En aquest cas, es
proposa la comissió de Coordinació de govern i seguiment de plans estratègics que se celebri
tots els dijous a la una del migdia la comissió que hem fet referència abans. Alguna pregunta,
algun aclariment? No? Doncs, passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat.
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Vist el que disposa l’article 132 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Vist el que disposa l’article 38 i següents del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; C’S) i 8
abstencions (grups municipals: Junts, ERC-MES-AM; AMM-VX+) acorda:
ÚNIC.- Establir que La Comissió de coordinació de govern i seguiment de plans estratègics
celebrarà les sessions ordinàries tots els dijous a les 13:00 hores. En cas que aquest dia sigui
inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora.

4. Aprovació, si escau, del règim retributiu dels càrrecs electes de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp
Sr. Alcalde: El punt 4 és aprovació, si s’escau, del règim retributiu dels càrrecs electes de
l’ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas es proposa al ple les retribucions per
assistència als diferents òrgans, així com el sou dels regidors i de l’alcalde. En el cas de
l’alcalde, és un sou de 51.938,70 euros. És un 10% del que hi havia l’any entre el 2015 i el
2019 però és un 10% amb el mateix horari, perdó, amb el mateix salari que hi havia l’any 99.
Des de l’any 99 fins l’any 2019, 20 anys, hi ha hagut sempre el mateix salari per part de
l’alcalde i el que es proposa és pujar el sou de l’alcalde un 10%. De la mateixa manera, es fixa
un màxim retributiu per dedicació exclusiva als regidors delegats amb 32.800 euros anuals. Per
altra banda, l’assistència al ple passa de 95 a 125 euros, la Junta de govern es manté en 100
euros, les comissions informatives passen de 55 a 80 euros, la comissió de Coordinació de
govern i seguiment de plans estratègics es manté en els 325 euros i la Junta de portaveus
passa de 80, perdó, de 55 a 80 euros. Molt bé. Alguna pregunta o aclariment? No? Per part del
grup d’Esquerra? No? Per part del grup de Junts?
Sr. Chamizo: No sé si això m’ho podrà contestar el secretari però, segons la llei que marca i
que fica, que és la 75, la 185, no?, em sembla que el sou de l’alcalde ha d’estar regulat en el
50% el sou del secretari d’estat més el 50% o un límit de 50.000 euros. Tinc aquest dubte
perquè tinc la llei aquí al davant i no he sabut trobar la correlació.
Sr. Secretari: A veure, jo no li voldria ara respondre sense tenir la normativa en mà. En tot cas,
per aquesta consulta o qualsevol altra, l’invito a vindre a Secretaria i poder resoldre-ho in situ.
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No obstant, quan vam fer la comprovació, vam veure que sí, efectivament, l’article 75 de la llei
de regulació de bases de règim local establia uns topalls màxims. Aquests topalls màxims
venen complementats també per posterior normativa a la que vostè acaba de fer referència que
és un Reial Decret de l’any 2018.
Sr. Chamizo: Sí, per això li pregunto a vostè.
Sr. Secretari: Li estic dient de memòria i per això no em voldria equivocar ara però, si no
recordo malament, em sembla que estaven en un topall d’encara uns...d’un increment encara
d’uns mil euros més del que s’estipula aquí a l’ajuntament de Mont-roig del Camp.
Sr. Chamizo: D’acord. Molt bé. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? No? Passaríem a les votacions. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat. Comentar també en aquest punt
que suposo que ja s’han donat compte que el que es puja per assistència, les retribucions que
es pugen per assistències són aquelles que té presència els membres de l’oposició que
enteníem que estaven molt baixes les comissions informatives, enteníem que 55 euros era molt
poc, i el ple, de la mateixa manera que són els òrgans estan representats sempre l’oposició.
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (d’ara
endavant LRBRL) i l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, els membres
de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs
en dos supòsits: quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva i quan els
desenvolupin en règim de dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència, ostentar delegacions o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin.
L’art. 75.5 de la LRBRL disposa que correspon al President de la Corporació determinar els
membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o
parcial.
L’article 75 Bis de la LRBRL (segons la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local), i l’article 18 del Reial
decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic, estableixen el límit màxim de drets econòmics.
Aquestes percepcions són incompatibles amb la d’altres retribucions amb càrrec als
pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes o empreses d’ells
dependents, així com pel desenvolupament d’altres activitats, en els termes de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
En tot cas, la percepció de les esmentades retribucions és compatible amb la percepció
d’indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec però és
incompatible amb la percepció d’indemnitzacions per assistències per la concurrència efectiva
a sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació.
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Els càrrecs electes que siguin personal de les Administracions Públiques i dels ens,
organismes i empreses d’elles dependents únicament podran percebre retribucions per la seva
dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en els seus respectius centres de
treball en els termes que estableix l’art. 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Per altra banda, l’article 73.3 de la LRBRL estableix que el Ple podrà assignar als grups polítics
municipals una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix idèntic per tots
els grups i un altre variable en funció del nombre de membres de cadascun d’ells. En el mateix
sentit, l’article 50 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
estableix que en la mesura de les possibilitats, l’Ajuntament posarà a disposició dels Grups
Municipals els mitjans materials i econòmics necessaris per al desplegament de les seves
funcions.
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; C’S); 3 vots
en contra (grup municipal: Junts) i 5 abstencions (grups municipals: ERC-MES-AM;
AMM-VX+) acorda:
Primer.- Establir el límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva de l’Alcalde en 51.938,70
euros anuals bruts i el límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva dels regidors/es –
delegats/des en 32.800,00 euros anuals bruts.
Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de
l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. Els membres de
la Corporació seran donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social i les percepcions
corresponents resten subjectes a la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i les retencions de Seguretat Social amb efectes el dia 15 de juny de 2019.
Els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial,
percebran les retribucions percentuals determinades per l’Alcaldia, que s’estableixen en funció
del temps de dedicació efectiva, essent el temps de dedicació mínima per a poder-les percebre
el del quart de jornada laboral.
Segon.- Establir pels regidors/es que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, la percepció de
les següents dietes per assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels següents
òrgans col·legiats:
-

Assistències al Ple: 125,00 euros bruts.

-

Assistències a la Junta de Govern Local: 100,00 euros bruts.

-

Assistències a la Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les
persones: 80,00 euros bruts.

-

Assistències a la Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat:
80,00 euros bruts.

-

Assistències a la Comissió informativa de l’àrea de promoció econòmica i de municipi:
80,00 euros bruts.
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-

Assistències a la Comissió informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i
hisenda: 80,00 euros bruts.

-

Assistències a la Comissió de coordinació de govern i seguiment de plans estratègics:
325,00 euros bruts.

-

Assistències a la Junta de portaveus: 80,00 euros bruts.

Les quantitats esmentades estan subjectes a les retencions previstes legalment.
Les retribucions per assistències a la Comissió de coordinació de govern i seguiment de plans
estratègics compensa la dedicació dels regidors/es que no tenen dedicació exclusiva ni
dedicació parcial a les seves corresponents regidories delegades, de manera que incorporen la
compensació per a la seva tasca prèvia i posterior a les comissions, reunions amb les entitats,
veïns i veïnes, juntes de districte, tècnics i resta de personal municipal i amb altres
Administracions Públiques i ens públics i privats de qualsevol naturalesa.
Tercer.- Establir una dotació econòmica per cada grup polític municipal de 600,00 euros anuals
en concepte de component fix i 400,00 anuals en concepte de component variable per nombre
de regidor/a que formi part del respectiu grup polític municipal.

5. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representants de la
Corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat
l’Ajuntament
Sr. Alcalde: El punt 5 seria aprovar, si s’escau, la proposta de nomenament de representants
de la Corporació en altres organismes en els quals ha d’estar representat l’ajuntament. En
aquest cas hi ha una sèrie d’entitats en les quals l’ajuntament ha d’estar representat com és la
Creu Roja, que aniria la regidora Francisca Ortiz; entitats urbanístiques, Fran Morancho; Mare
de Déu de la Roca, Fran Morancho; Consell Escolar Municipal, Francis; tots els consells
escolars, la Francis també; el Consorci de Gestió de Residus Municipal del Baix Camp, Fran
Morancho; el Consorci de Govern Territorial de Salut, Àngel Redondo; el Consell Consultiu de
Dones, la Mei Benach; Consell Escolar, la Francis; Mare de Déu de la Roca, també la Francis;
la Llar d’Infants Petete, també la Francis; i el Consorci d’Aigües de Tarragona, el Sr. Vicente
Pérez. Alguna pregunta? No? Passaríem, doncs, a les votacions. Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor? Quedaria, doncs, també el punt aprovat.

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Vist que aquest Ajuntament participa de diferents organismes.
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; C’S) i 8
abstencions (grups municipals: Junts; ERC-MES-AM; AMM-VX+) acorda:
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Primer.- Designar com a representants de la Corporació en els organismes i entitats:
ENTITAT
Creu Roja Local
Entitats Urbanístiques:

REPRESENTANT TITULAR
Francisca Ortiz Sanchez
Fran Morancho López

REPRESENTANT SUPLENT
Enrique López González
Vicente Pérez Mula

Mare de Déu de la Roca

Fran Morancho López

Enrique López González

Consell Escolar Municipal:
Consells Escolars dels centres
docents públics:

Francisca Ortiz Sánchez
Francisca Ortiz Sánchez

Enrique López González
Enrique López González

Francisca Ortiz Sánchez

Enrique López González

Fran Morancho López

Cristina Llorens Pardo

Angel Redondo Ruizaguirre

Francisca Ortiz Sánchez

Maria del Remei Benach Font

Francisca Ortiz Sánchez

Francisca Ortiz Sánchez

Enrique López González

Francisca Ortiz Sánchez

Enrique López González

Francisca Ortiz Sánchez

Enrique López González

Vicente Pérez Mula

Fran Morancho López

Escola Mare de Déu de
la Roca
Escola Joan Miró
IES Antoni Ballester
Escola
Marcel·lí
Esquius
Membre
de la Comissió
d’Escolarització
d’Educació
Infantil i Primària de la
Comarca del Baix Camp i per a
la comissió d’escolarització
d’educació
secundària
del
sector de Reus
Consorci per a la Gestió de
Residus Municipals Baix Camp
Consorci del Govern Territorial
de Salut del Baix Camp
Consell Consultiu de les Dones
del Baix Camp
Consell Escolar de l’Institut de
Miami Platja
Consell Escolar de la Llar
d’Infants Mare de Déu de la
Roca
Consell Escolar de la Llar
d’Infants Petete
Consorci
d’Aigües
de
Tarragona

Segon.- Notificar a les persones designades i als organismes i entitats afectades.

6. Dació de comptes de la Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents
d’alcalde de l’Ajuntament i de nomenament dels membres de la Junta de Govern
Local
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Sr. Alcalde: A partir d’aquí és dació de comptes de resolució d’Alcaldia de nomenaments de
tinents d’alcalde de l’ajuntament i de nomenament de membres de la Junta de Govern Local.
Es va nomenar mitjançant decret d’Alcaldia a la Sra. Yolanda Pérez, Vicente Pérez, Enrique
López, Remei Benach i Àngel Redondo com a tinents d’alcalde i, així mateix, els mateixos com
a membres de la Junta de Govern, d’acord?
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 1557/2019, de 18 de juny, nomenant membres de la
Junta de Govern Local i tinents d’alcalde d’aquesta Corporació els regidors i regidores Sra.
Yolanda Pérez Díaz, Sr. Vicente Pérez Mula, Sr. Enrique López González, Sra. Maria del
Remei Benach Font i Sr. Ángel Redondo Ruizaguirre, a l’empara d’allò que disposen els
articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.2
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; i 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals.

7. Dació de comptes dels regidors/es delegats/des adscrits al règim retributiu de
dedicacions parcials
Sr. Alcalde: El punt 7 seria la dació de compte de regidors delegats adscrits en règim retributiu
amb dedicacions parcials dels quals la Sra. Yolanda Pérez, el Sr. Vicente Pérez, la Sra. Mei
Benach i la Francis Ortiz i la Cristina Llorens estaran en dedicació retributiva amb dedicacions
parcials. D’acord? Sí?
Sr. Chamizo: Puc preguntar en quin percentatge? És que no ho fica a l’expedient.
Sr. Alcalde: No, no ho fica perquè he fet jo el decret, està el decret adjunt? No sé si...
Sr. Secretari: El decret està en l’expedient electrònic que han tingut a disposició tots els
regidors des del mateix moment de la convocatòria.
Sr. Alcalde: No recordo els percentatges. Li puc buscar. Són per hores i percentatge de la
jornada.
Es dóna compte de Decret d’Alcaldia 1596/2019, de 20 de juny, d’adscripció de regidors/es
delegats/des al règim retributiu de dedicacions parcials, de conformitat amb l’article 75 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Els regidors/es delegats/des adscrits al règim de dedicació parcial són els següents:
-

Yolanda Pérez Díaz

-

Vicente Pérez Mula

-

Maria del Remei Benach Font
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-

Francisca Ortiz Sánchez

-

Cristina Llorens Pardo

8. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de delegació de competències en la
Junta de Govern Local i en els regidors/es
Sr. Alcalde: També es dona compte dels decrets d’Alcaldia, delegació de competències de la
Junta de Govern Local i en regidors, o sea, les competències de l’Alcaldia que ha passat cap
els regidors i cap a la Junta de Govern i les tenen vostès aquí totes relacionades, que són unes
quantes, i les competències dels regidors. No sé si hi ha alguna pregunta o aclariment sobre
això? No? Val
Es dóna compte de Decret d’Alcaldia 1558/2019, de 18 de juny, de delegació de competències,
de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Les competències que es deleguen en la Junta de Govern Local són les següents:
ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

21.1.f)

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i
disposar despeses dins del límit de la seva competència.

LRBRL
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici
anterior.
Ordenar pagaments i retre comptes.
(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.)

21.1.j)
LRBRL

21.1 n)
LRBRL

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així
com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui
atribuïda a altres òrgans.
També es deleguen les competències sancionadores derivades de la
normativa urbanística i de la normativa reguladora d’activitats, així com la resta
de mesures disciplinàries en aquests àmbits, incloent els acords de cessament
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d’activitats, demolició de construccions i edificacions efectuades sense
llicència o ordre d’execució o sense que s’hi ajustin o que estant sotmeses al
règim de comunicació prèvia aquesta no s’hagués practicat i les obres no
fossin legalitzables d’acord a la legalitat i planejament urbanístics. La
delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’Alcaldia, la imposició de
multes coercitives i les potestats d’execució subsidiària.
Queden excloses de l’abast de les delegacions a la Junta de Govern Local i
queden compreses dins de l’abast de les delegacions a cadascuna de les
Regidories competents per raó de matèria les competències sancionadores en
altres àmbits sectorials diferents a l’urbanisme i al control de les activitats
derivades de la legislació sectorial en qualsevol matèria atribuïda a l’Alcaldia.

21.1.o)

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

LRBRL

DA 2a.1 Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
Llei 9/2017 d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres,
els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius
especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan de contractació
relatives a l’adjudicació, tramitació, modificació, interpretació, resolució i
finalització dels contractes i adjudicacions.

DA 2a.9 La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de
Llei 9/2017 concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres
milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi
el percentatge ni la quantia indicats.
La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan de contractació
relatives a l’adjudicació, tramitació, modificació, interpretació, resolució i
finalització dels contractes i adjudicacions.

21.1.q)

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o a la Junta de Govern Local.

LRBRL
La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’Alcaldia, incloses les
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revocacions, revisions d’ofici, declaracions de caducitat, declaracions de
desistiment i de renúncia, pròrrogues, adopció de mesures cautelars i de
mesures correctores, ordres de cessament i de clausura, la imposició de
multes coercitives i les execucions subsidiàries.

21.1.r)

Ordenar la publicació i l’execució dels seus acords i fer-los complir.

LRBRL

21.1
LRBRL

Acordar la subscripció de documents i convenis de col·laboració amb altres
Administracions Públiques així com amb entitats privades i particulars sobre
matèries que per la seva naturalesa siguin competència de l’Alcaldia.

Les competències que es deleguen en els regidors/es delegats/des són les següents:
REGIDOR/A
Yolanda Pérez Díaz

ÀREA
TURISME I IMPULS
ECONOMIC

Vicente Pérez Mula

SEGURETAT
CIUTADANA I CICLE
COMPLERT DE L’AIGUA

Enrique López González

MANTENIMENT
D’ESPAIS I
EQUIPAMENTS
PÚBLICS I HISENDA

Maria del Remei Benach
Font

CULTURA,
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I
POLÍTIQUES
D’IGUALTAT

Ángel Redondo
Ruizaguirre

ESPORTS, FESTES,
ENTORN NATURAL,
SALUT PÚBLICA

ATRIBUCIONS
Turisme i platges; impuls
econòmic; activitats i mercats;
ocupació; diversificació
econòmica; polígons industrials;
comerç; agricultura.
Policia Local; protecció civil;
mobilitat i aparcaments;
subministrament d’aigua,
sanejament i depuració.
Manteniment d’infraestructures i
via pública (edificis públics, via
pública, serveis generals, parcs i
jardins); serveis funeraris i
cementiri; serveis econòmics i
gestió tributària.
Activitats culturals; patrimoni
cultural; tradicions; participació
ciutadana; entitats; polítiques de
gènere (LGTBI) i foment de la
igualtat entre homes i dones.

Activitats esportives; casals
d’estiu; foment de l’esport de
base; festes; espais naturals
protegits (PEINs); camins; control
de plagues; tinença d’animals;
polítiques de salut pública.
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Francisca Ortiz Sánchez

EDUCACIÓ, GENT
GRAN, ACCIÓ SOCIAL,
PLA DE BARRIS

Cristina Llorens Pardo

JOVENTUT, RESIDUS I
NETEJA VIARIA,
TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I
ECOLÒGICA

L’abast de les funcions d’aquesta delegació
facultats de dictar propostes de resolució.
d’actuació de cada àmbit correspondran a
potestats resolutives, excepte com a òrgans
inferior a tres mil euros.

REGIDOR/A
Francisca Ortiz Sánchez
Enrique López González

Ángel Redondo
Ruizaguirre
Vicente Pérez Mula
Vicente Pérez Mula
Vicente Pérez Mula

Vicente Pérez Mula
Francisca Ortiz Sánchez

Llars d’infants; Escola de Música;
escoles i instituts; Pla Educatiu
d’Entorn; Consell Escolar
Municipal; formació d’adults;
polítiques d’envelliment actiu;
Casals d’Avis; assistència social a
la gent gran; serveis socials;
programa de barris “Pla de Barris
de la Florida de Miami Platja”.
Polítiques de joventut; impuls del
Pla Local de Joventut; Casals de
Joves; recollida de residus;
campanyes de sensibilització en
matèria de reducció, reutilització i
reciclatge de residus; neteja de la
via pública; impuls del Pla de
Transició Energètica i Ecològica.

comporta facultats de direcció i gestió, això com
L’establiment de les directrius i línies generals
la Junta de Govern Local. Resten excloses les
de contractació per a contractes menors d’import

ATRIBUCIONS
Procediments administratius d’ajuts socials.
Procediments administratius d’autoritzacions d’ús de la via
pública i altres espais públics municipals diferents als
equipaments públics per a realitzar activitats de caràcter
particular.
Procediments administratius de requeriments de neteja de
parcel·les.
Procediments administratius de llicència de gossos perillosos i
de llicències d’armes.
Procediments administratius sancionadors per infraccions de
trànsit.
Procediments administratius d’autoritzacions als transportistes
a estacionar els vehicles amb una massa màxima autoritzada
superior a 3.500 kgs.
Procediments administratius de retirada de vehicles
abandonats al terme municipal de Mont-roig del Camp.
Procediments administratius d’altes, baixes i canvis de parada
del servei de transport escolar i de bonificació de la tarifa del
servei de transport escolar i del servei de les llars d’infants.
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L’abast de les funcions d’aquestes delegacions comporta facultats de direcció i gestió, això com
facultats de dictar resolucions

A favor de cadascun dels regidors delegats i regidores delegades:
-

Procediments administratius d’autoritzacions dels equipaments públics adscrits a cada
Regidoria per a realitzar activitats de caràcter particular.

-

Les competències sancionadores en altres àmbits sectorials diferents a l’urbanisme i al
control de les activitats derivades de la legislació sectorial en qualsevol matèria
atribuïda a l’Alcaldia.

-

L’emissió d’informes – proposta, memòries i altres justificacions normativament
exigides com a part integrant de la documentació preparatòria en els expedients de
contractació pública.

9. Aprovació, si escau, de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia i en la
Junta de Govern Local.
Sr. Alcalde: I aquí, sí, ja seria aprovar, si s’escau, la delegació de competències del ple en
l’Alcaldia i la Junta de Govern. Aquí es proposa pràcticament les mateixes delegacions que hi
havia ja fixades en el ple de l’any 2015 en les quals es deleguen del ple cap a l’Alcaldia i cap a
la Junta de Govern una sèrie de punts pels quals el que es busca sobretot és ser executius i
àgils a l’hora de prendre decisions en temes que entenem que no poden esperar motles
vegades a la celebració d’un ple. No sé si tenen alguna pregunta o aclariment? Sí? No? Per
part del grup d’Esquerra, sí?
Sr. Vilajosana: Jo és la primera intervenció que faig en un ple de l’ajuntament i he vist això de
que aquestes delegacions ja s’havien fet en el mandat anterior i li he de confessar, Sr. Alcalde,
que em vaig quedar sorprès de que s’hagués fet així i sobretot sorprès de que es volgués
tornar a fer així. Quasi sembla que sigui una llàstima que la llei de bases de règim local no
permeti la delegació també de l’aprovació dels pressupostos o dels plans urbanístics perquè
llavors podríem fer un ple aprofitant el dinar de Nadal i gairebé ja faríem, llavors. Aquestes
delegacions que no poso en absolut en dubte que s’adeqüin a llei però jo crec que retorcen la
legalitat i la porten al límit perquè em dona la sensació, i potser al llarg de la legislatura
canviaré d’opinió, que amb aquest acord es buida el ple, que és l’òrgan màxim de
representació, d’atribucions i de competències. Aquestes competències que de nou vostès
volen sostreure de les atribucions del ple tinc la sensació del que es pretén, més enllà d’una
major eficàcia o d’una aplicació que no acabo d’entendre del principi d’autoorganització, el que
volen fer és evitar que siguin objecte de debat públic per part de tota la Corporació. Crec que
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es limita d’una manera, quasi qualificaria d’inacceptable, la capacitat de fiscalització que els
regidors de l’oposició tenen i que no pot exercir-se en cap altre lloc que no sigui el ple municipal
i, llavors, les proclamacions solemnes de transparència i de govern obert queden en no res, al
menys en aquest aspecte perquè quan es trasllada tot el poder decisori a òrgans que no
deliberen en públic i que només compten amb la representació de l’equip de govern per mi això
falla. Li agrairia que m’expliqui en virtut d’aquest principi d’organització per què es furten
competències tan importants al ple de la Corporació. L’única explicació que puc entendre i que
l’hauria d’acceptar perquè és legítima és que els evita a vostès de patir l’engorrosa molèstia del
control i fiscalització que la llei atribueix als regidors de l’oposició. En resum, crec que estan
vostès a punt de tornar a cometre un abús, un abús de llei legal, que ho poden fer i tenen tota
la legitimitat que els dona la seva representació però no deixa de ser un abús i per això el grup
d’Esquerra Més votarà en contra.
Sr. Alcalde: Gràcies. Em podria dir què considera vostè abús en aquestes delegacions, em
podria ficar un exemple que ha comparat aquestes delegacions a aprovar uns pressupostos o
aprovar unes ordenances? Em pot...agafi la que més li dolgui i ens explica i a tothom per què
ha arribat vostè en aquesta conclusió que entenem durant els últims 20 anys o més s’han
passat aquestes delegacions del ple cap a la Junta de Govern i cap a l’alcalde i no, mai ha
faltat el debat, mai ha faltat la transparència, mai ha faltat...i moltes d’aquestes no s’utilitzen, no
s’arriben a utilitzar, no s’han utilitzat. Però, bueno, potser vostè n’ha vist alguna que la resta no
hem vist i que a mi m’agradaria que m’expliqués perquè, clar, ha fet una intervenció com si
estiguéssim aquí matant al porc sagrat quan, a més a més, escolti, això ve regulat, hi ha una
gent que fa les lleis, com vostè ha explicat, i que dona aquesta opció i si la dona és perquè és
possible i si és possible és perquè no estem aquí cometent cap delicte, ni molt menys.
Aleshores, a mi m’agradaria que vostè expliqués quina d’aquestes troba vostè i fiquem
l’exemple perquè tothom entengui el que ens està dient.
Sr. Vilajosana: A veure, en primer lloc que jo l’hagi acusat de cometre un delicte em sembla
una exageració bastant innecessària. Jo només dic que considero que és un abús i li puc citar
alguns casos...
Sr. Alcalde: Sí, és el que li demano.
Sr. Vilajosana: Perquè vostè quan diu que per...que hi ha decisions que tenen una urgència i
que, per tant, no poden esperar la convocatòria del ple i el tràmit habitual en un ple no entenc,
per exemple, els preus públics i els seus padrons, que no hagin de ser competència del ple,
quina urgència hi pot haver en l’aplicació d’uns preus públics o la publicació d’uns padrons.
Quina urgència hi ha d’haver que no esperin a un ple els expedients d’expropiació forçosa.
Quina urgència hi ha que no puguin esperar a un ple ordinari els expedients de transferència de
crèdits. Quina urgència hi ha en què, en esperar al ple per l’aprovació de projectes d’obres i
serveis...
Sr. Alcalde: Però de quin import? Sobre quin import.
Sr. Vilajosana: De l’import que se cita en el [Inaudible 29:49]
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Sr. Alcalde: D’acord però és que, aleshores, a veure, preus públics passen per comissió
informativa i es debat allà també, a la comissió informativa. Hi ha molts temes d’aquests que
també es debaten a la comissió informativa. Insisteixo que és una qüestió de que siguem més
àgils i siguem més executius, que s’està fent des de fa molts anys i que això no treu contingut
important al ple de temes que han de tractar. No sé, no sé, crec que, bueno, entenc, entenc la
seva intervenció però crec que no...
Sr. Vilajosana: No vull polemitzar amb vostè ni molt menys. He dit d’entrada que potser al llarg
de la legislatura, veient com funciona, canviava d’opinió però la sensació que em dona això és
una sensació que no m’agrada i com que no ens agrada tenim el dret d’explicar-li que no ens
agrada.
Sr. Alcalde: Sí, sí, no, no. Clar que sí.
Sr. Vilajosana: I la crítica és aquesta, és a dir, no entenem que algunes d’aquestes
competències que es deriven a la Junta de Govern, bàsicament a la Junta de Govern, entenem
que no és necessari que sostreguin aquestes competències al ple i l’argumentació crec que li
he donat.
Sr. Alcalde: Sí, sí, jo li...entenc la seva argumentació, ja li torno a dir, sempre s’ha fet així, ha
funcionat molt bé, no ha faltat debat amb el ple i, a veure, continuarem fent-ho perquè ens ho
permet la llei i no estem fent res que no es pugui fer. I per què ho permet la llei? Home, si ho
permet la llei que la fan...escolti, és perquè dona opció al ple que segons quins temes que no
tenen, no són de vital importància, es puguin passar a un òrgan de decisió inferior. No hi ha
més. És més agilitat, més executiu, ja està però no són temes, ni molt menys, que tinguin
transcendència, com vostè ha fet el seu plantejament, insisteixo. Bueno, ja veurà al final del
mandat quants temes han passat per Junta de Govern d’aquests. Veurà que no...
Sr. Vilajosana: Li he dit això, li he dit.
Sr. Alcalde: No seran molts, de veritat que no seran molts perquè seran els justos i n’hi ha
molts d’aquests que després passen per comissió informativa i es poden debatre allà també.
Per part del grup de Junts? No? Passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat.
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la
Corporació en la Junta de Govern Local i en l’Alcaldia.

2. FONAMENTS DE DRET
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2.1. De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i normativa concordant, el Ple de la Corporació pot delegar l’exercici de les
atribucions pròpies a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, sempre que no es trobin entre
aquelles matèries indelegables previstes als articles 22.4 esmentat i 9.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; C’S); 3 vots
en contra (grup municipal: ERC-MES-AM) i 5 abstencions (grups municipals: Junts;
AMM-VX+) acorda:

Primer.- Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions
en les matèries següents:

ÒRGAN EN QUI
ES DELEGA

Alcaldia

Junta de Govern
Local

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ARTICLE

L’exercici de les accions judicials i administratives i la
defensa de la Corporació en matèries de competència
plenària.

22.2.j)
LRBRL

La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

22.2.k)
LRBRL

Junta de Govern
Local

Junta de Govern

La concertació de les operacions de crèdit la quantia
acumulada del qual, dintre de cada exercici econòmic,
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i la
concertació de les operacions de tresoreria, quan l'import
acumulat de les operacions vives a cada moment superi el
15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.

Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu
import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els
contractes i les concessions plurianuals, quan la seva
durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de

22.2.m)
LRBRL

Art. 61.2 i
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Local

menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui
superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

DA 2a
LCSP

La constitució de les Juntes de Contractació i la
determinació de la seva composició.

Junta de Govern
Local

Junta de Govern
Local

Junta de Govern
Local

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió, i quan
encara no estiguin previstos en els pressupostos.

22.2.ny)
LRBRL

L’adjudicació de concessions sobre els béns de la
Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes
a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni
quan no estiguin atribuïdes a l’Alcalde o President, i dels
béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui
el seu valor.

DA 2a
LCSP

Les competències sancionadores que la legislació sectorial
atribueixi al Ple i no les determini com a indelegables. La
delegació comprèn l’exercici de totes les facultats, incloses
la imposició de multes coercitives i les execucions
subsidiàries.

22.2.q)
LRBRL

També es deleguen les competències sancionadores que la
normativa urbanística i la normativa reguladora d’activitats
atribueixi al Ple i no estableixi com a indelegables, així com
la resta de mesures disciplinàries en aquests àmbits. La
delegació comprèn totes les facultats atribuïdes al Ple,
inclòs la imposició de multes coercitives i les potestats
d’execució subsidiària.

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Totes les competències que siguin delegables segons la
legislació de la Funció Pública i, en especial, totes les de
l’article 54 del Reglament del personal al servei de les
Entitats Locals, amb excepció de les lletres a), c), e), h), f),
g), k) i p).

54 Decret
214/1990

Sol·licitar i acceptar subvencions de tota classe quan la 23.2 LRBRL
disposició que reguli la convocatòria estableixi que el Ple
sigui l’òrgan competent per sol·licitar-les i acceptar-les i no
es determini com a indelegable, així com l’aprovació de la
justificació de les despeses corresponents.
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Junta de Govern
Local

L’establiment, regulació i modificació dels preus públics i
l’aprovació dels respectius padrons.

47 TRLHL

Junta de Govern
Local

Acordar la subscripció de documents i convenis de
col·laboració amb altres Administracions Públiques així com
amb entitats privades i particulars, que per la seva
naturalesa siguin de competència plenària i sempre que no
comportin una acceptació de delegació de competències o
sempre que no es tracti de matèries que d’acord a la
normativa sectorial només podessin recaure en el Ple.

22.2.q)
LRBRL

Junta de Govern
Local

L’emissió d’informes requerits per la normativa sectorial en 23.2 LRBRL
tots aquells expedients en què intervingui una altra
Administració Pública o hagin de ser resolts per aquella
quan aquesta competència estigués atribuïda al Ple i no fos
indelegable.

Junta de Govern
Local

Totes les actuacions en els expedients d’expropiació
forçosa que no siguin indelegables d’acord a la normativa
sectorial.

22.2.q)
LRBRL

Segon.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província.

10. Dació de comptes de la constitució dels grups polítics municipals
Sr. Alcalde: I l’últim ple, perdó, l’últim punt seria la dació de comptes de la constitució dels
grups polítics municipals. Entenc que també han passat...perquè aquí no surt però, bueno, es
constitueixen els grups municipals de Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de
Progrés, Junts per Mont-roig Miami, Esquerra Republicana de Catalunya Moviment d’Esquerres
Acord Municipal, Ara Mont-roig Miami Verds per Més, Ciutadans Partido de la Ciudadanía i
Grup Polític de Plataforma Impulsor Miami Mont-roig. Suposo que no hi ha cap tema més.

28

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 50 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; 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i altra
normativa concordant, en matèria de constitució i funcionament dels grups polítics, estableixen
que els grups es constitueixen mitjançant la presentació a la Secretaria de la Corporació d’un
escrit adreçat a la Presidència i subscrit per totes les persones integrants del grup, en el qual
ha de constar la designació de la persona que exercirà de portaveu del grup. També s’hi poden
designar suplents. Aquest escrit s’ha de presentar dins dels cinc dies hàbils següents a la
constitució de la Corporació. L’Alcaldia ha de donar compte al Ple, en la primera sessió que es
faci, de la constitució dels grups, de les persones que els integren i dels portaveus.
Per tot això, es dóna compte al Ple de la constitució dels grups polítics municipals següents:
Grup Polític dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Fran Morancho López
Yolanda Pérez Díaz
Enrique López González, portaveu
Mei Benach Font
Angel Redondo Ruizaguirre
Francis Ortiz Sánchez
Cristina Llorens Pardo

Grup Polític Junts per Mont-roig Miami
Francisco Chamizo Quesada, portaveu
Amèlia Bargalló Castellnou
Jose Francisco Moreno Herrero

Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres –Acord Municipal
Irene Aragonès Gràcia, portaveu
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Abbas Amir Aarab
Manel Vilajosana Ferrandiz
Grup Polític Ara Mont-roig Miami – Verds per Més
Ferran Pellicer Roca, portaveu
Elvira Montagud Pérez
Grup Polític Ciutadans – Partido de la Ciudadania
Ibana Pacheco Lelmo, portaveu

Grup Polític Plataforma Impulso Miami Mont-roig
Vicente Pérez Mula, portaveu
Precs i Preguntes
Sr. Alcalde: Dintre de la convocatòria ha sortit el punt següent que seria Precs i preguntes.
Normalment a les extraordinàries no n’hi ha però ha sortit i per si algun grup vol fer alguna
pregunta o té alguna pregunta o algun prec... No? Doncs, si no hi ha res més, aixecaríem la
sessió. Moltes gràcies.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

26 de juny de 2019
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