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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: Bon dia a tothom, donarem inici al Ple Ordinari
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la darrera sessió.
Sr. Alcalde: El primer punt de l’ordre del dia és aprovar, si s’escau, els esborranys de l’acta de
la darrera sessió de dates 28 de setembre i 13 d’octubre del 2016. Digues.
Sra. Aragonès: Era per saber si s’ha pogut fer la correcció en aquella taula-resum que ens van
presentar sobre les mocions, si s’ha pogut incloure a última hora la moció que es va presentar a
nivell de tots els grups municipals, que feia referència a la demanada de l’obertura del CAP de
Miami les 24 hores.
Sr. Secretari: Ho vaig preguntar i em van dir que no s’havia de, al final es va tractar com un afer
sobrevingut o com un punt de l’ordre del dia, no com una moció perquè, al ser de tots els grups,
es devia fer la proposta d’aquesta forma. En tot cas, ja prenc nota i ja ho passarem a tots
perquè, eh? Vull dir, no estava com a moció perquè realment no ho va ser. Això és el que vam
comprovar.
Sr. Alcalde: Gràcies, alguna cosa més? Si no hi ha res més, la donaríem com a aprovada.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció
de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 13 d'octubre de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 846 al 909 de 2016
Sr. Alcalde: El punt número dos és donar compte dels decrets d’alcaldia del 846 al 909 del
2016. Alguna pregunta o aclariment? Digui’m.
Sr. Chamizo: Sí, jo sí tinc dubtes o aclariments. A veure, tinc, referent als decrets de regidors,
tinc...
Sr. Alcalde: Estem al punt anterior, si vol, si no...
Sr. Chamizo: Els de l’alcaldia?
Sr. Alcalde: Estem amb el punt d’alcaldia ara, si no té cap d’alcaldia passem al següent.
Sr. Chamizo: No, d’alcaldia també en tinc.
Sr. Alcalde: Val.
Sr. Chamizo: Per això volia fer tot el punt, bueno, és igual. En principi el decret d’alcaldia seria,
el que volíem la informació, seria el 858/2016, és referent a l’adjudicació del servei jurídic que
s’ha fet, ha fet un informe sobre la legalitat d’utilització per pagament en espècie de béns
patrimonials per fer obres públiques. Ens agradaria saber...
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Sr. Alcalde: És l’encàrrec...
Sr. Chamizo: És un encàrrec, sí.
Sr. Alcalde: És un encàrrec perquè ens facin un informe, un ganivet jurídic, és el que ha dit
vostè.
Sr. Chamizo: Sí, no? Però com s’ha fet, qui ho fa, això em sembla que...
Sr. Alcalde: Bueno, jo ara mateix no sé a qui se li va adjudicar, no tinc present el nom de
l’empresa...
Sr. Chamizo: Val, val, d’acord.
Sr. Alcalde: Però els motius són aquests i l’import ho té al decret. Jo, més que res, per no portar
tots els decrets aquí. Jo, si volen, al proper Ple portem tots els decrets aquí i ho mirem, sinó li
contestem al següent.
Sr. Chamizo: No, no, sí, ho contestem el mes següent o jo faig la relació dels que tinc dubte...
Perfecte: Perfecte.
Sr. Chamizo: Els passo a Secretaria i ja està. D’acord?
Sr. Alcalde: Perfecte.
Sr. Chamizo: Dels regidors també farem el mateix. Tenim...
Sr. Alcalde: N’hi ha algun, del punt de decrets d’alcalde hi ha algun tema més? Digui, doncs,
següent punt.
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.
3. Donar compte dels Decrets de Regidors del número 700 al 771 de 2016
Sr. Chamizo: Sí, el segon punt és també una sèrie de decrets d’adjudicació que es fan per
decret i no passen per la Junta de Govern i, després, hi ha dos adjudicacions que, bueno, que
fa dos plens vam fer un prec en el sentit de que, en els contractes menors que publica la
pàgina web de l’Ajuntament figura només els tres últims números del DNI i no l’empresa ni el
nom. Llavors, en els decrets de regidors, hi ha dos adjudicacions que ha passat el mateix i no
sé si Secretaria ha mirat algo o...?
Sr. Secretari: En principi ho vam mirar i vam concretar que, al ser contractistes, no tenia objecte
la protecció, diguéssim, de la identitat i, per tant, ho canviaríem. Pot ser que encara no estigui,
de totes maneres, ho revisarem i incorporarem el nom i dos cognoms dels contractistes quan
siguin persones físiques.
Sr. Alcalde: Algun aclariment més, no?
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La Corporació queda assabentada dels Decrets de Regidors, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets de Regidors resten
transcrit íntegrament en el Llibre de resolucions de Regidors.

4. 2016/1415 Aprovar, si s'escau, la sol·licitud de pròrroga extraordinària de 4 anys
(2016-2020) i modificació del Projecte d'Intervenció Integral del Barri de La Florida de
Miami Platja.
Sr. Alcalde: Passaríem, doncs, al punt quatre. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de pròrroga
extraordinària de quatre anys, del 16 al 20, i modificació del projecte d’intervenció del barri de
La Florida de Miami Platja. Aquí el que fem és, a partir de l’adjudicació en el seu moment del
projecte de Pla de Barris pel barri de la Florida de Miami, hi havia un temps per executar
aquests projecte, donada la situació econòmica que han patit les diferents administracions i la
pròpia societat, doncs, aquest projecte no s’ha pogut dur a terme en el període previst i, aquí, el
que faríem, tal com preveu la pròpia llei del Pla de Barris, és demanar una pròrroga de quatre
anys més per tirar endavant el projecte. Si hi ha alguna pregunta? Sí, senyora Aragonès.
Sra. Aragonès: Val, jo tinc un dubte. Quan, se suposa que aquest projecte, tal com està
informat aquí a la sol·licitud de pròrroga, es comenta que hi ha el 50% de la subvenció i el 50%
que aportarà l’Ajuntament per un import total de 10 milions cent-mil. Suposo que ha estat un
error de mecanografia i que estem parlant de 5 milions cinquanta mil en lloc de 5 milions cinccents mil?
Sr. Alcalde: Deu ser, el total de l’import del Pla de Barris eren 10 milions d’euros, si no recordo
malament, i, és que no sé on està aquí això...
Sra. Aragonès: No, ja està. Ja he vist l’error. Ja està, cap problema. Sí, sí, sí, perdoni.
Sr. Alcalde: És un error de...
Sra. Aragonès: Sí, no, no, no, ha estat una confusió meva, perdoni.
Sr. Alcalde: Val, d’acord. Val, gràcies. Alguna pregunta més?
Sr. Chamizo: Sí.
Sr. Alcalde: Digui’m.
Sr. Chamizo: Bé, nosaltres hem de començar dient que el Pla de Barris, pues, el considerem
una peça importantíssima de dinamització, no?, tant a nivell d’infraestructures, econòmica i
social del barri de La Florida, pensem que és necessari, per això estem d’acord que se sol·liciti
la pròrroga de quatre anys més. Estem d’acord, però el que no ens acaba d’agradar i fer el pes
són les modificacions en les actuacions que vostès proposen. No cal recordar que la
Generalitat encara pateix una falta de liquiditat i que és una pota importantíssima en l’execució
d’aquest projecte perquè ha d’aportar 5,5 milions d’euros, no? I, com li deia, no ens agrada la
part de les modificacions perquè, des de que vostè és alcalde i aquest Equip de Govern, durant
quinze mesos, s’han oblidat d’una part important del que tracta el Pla de Barris que és l’aspecte
social, molt, molt, molt important l’aspecte social en aquest, diguéssim, Pla de Barris i que
vostè, en reiterades ocasions durant l’anterior mandat, va fer molt, molt d’esment, d’acord?
Tenim en compte que patim una situació de crisi evident i que, lògicament, afecta a joves,
dones, a inserció socials, nouvinguts, i pensem que durant aquests quinze mesos han sigut els
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grans, diguéssim, oblidats, per dir-ho d’alguna manera, d’aquest Pla de Barris, d’acord? Si ara
modifiquen partides d’infraestructura, d’acord?, per augmentar i dotar de 500 mil euros la plaça
de les Oliveres i, si no recordo malament, aquesta modificació de l’actuació es va fer al 2014,
es va afegir en una pròrroga que va sol·licitar l’anterior Equip de Govern i que, si no recordo
malament, vostè va votar en contra, no? Llavors, nosaltres, el sentit de vot que farem avui,
perquè creiem en aquest projecte, nosaltres ens abstindrem però pensem que no s’han
d’oblidar d’aquest aspecte molt important que forma part d’aquest Pla de Barris i preguem, no?,
preguem que, en els pressupostos del 2017, els pressupostos pel Pla de Barris es dotin,
sobretot, en manera d’àmbit social que, tal com està el tema, doncs, crec que seria important
valorar-lo. També ens abstenim perquè ens preocupa el ritme de despesa que es pugui fer
perquè, com li he dit abans, la Generalitat pràcticament està en fallida tècnica i segurament no
podrà assumir molts costos dels que nosaltres destinarem a despesa i tornarem a entrar en la
dinàmica que vam patir al 2010. El nostre sentit de vot serà l’abstenció. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. A veure, en primer lloc dir-li que dintre del pressupost del 2016, si vostè
ho recorda, l’Ajuntament ja preveia més de 100 mil euros en accions socials dintre del que és
l’àmbit del Pla de Barris. Com vostè bé explica, aquests 100 mil euros van condicionat, el 50%
de finançament per part de la Generalitat. Si nosaltres tinguéssim garantit ja aquest 50%,
aquests projectes es tirarien endavant. El que passa que, lògicament, per tota aquesta
argumentació que ha fet vostè i jo afegeixo que no és tant problema de l’estat econòmic de la
Generalitat sinó de la voluntat dels polítics que estan al front de la Generalitat per tirar endavant
projectes de la importància que vostè bé ha descrit, no estaríem en aquest moment, parlant del
que estem parlant. Com li deia, més de 100 mil euros ho vam pressupostar al 2016, 100 mil
euros ja estan en període de licitació, estan en procés de licitació i sortiran abans de final d’any
dintre del Pla de Barris. O sigui, estem actuant, en la mesura que podem econòmicament,
tenint en compte el
que li he dit, el fet d’actuar, sobretot en temes socials, del que és el Pla
de Barris. Hem de demanar aquesta pròrroga perquè així ens ho permet la llei i ho fem
esperant que la Generalitat tingui més voluntat per apoyar i donar recolzament a aquesta llei.
És una llei, l’ha de complir, d’acord? I esperem que sí ho faci. La seva abstenció no sé on vol
anar a parar perquè, al final, bueno, si tenen els diners, ho podrem fer, l’Ajuntament i aquest
Equip de Govern té assumit que si aquests diners no hi són i hi haurà una part d’aquesta
inversió que la podrem assumir però tota la inversió no la podrem assumir per no entrar en risc
de problemes de tresoreria, però el que estem fent és aprofitar aquest Pla de Barris per actuar i
per ser conseqüents i ho estem fent amb la màxima prudència que ens permeten.
Sr. Chamizo: Sí, això estem d’acord, això estem d’acord. Vostè ha dit que ha destinat 100 mil
euros, a veure, més de 100 mil euros: la pàgina web, per exemple, que [Inaudible 11:51] una
mica, clar; integració social dels nouvinguts, 120 mil euros, no hi ha res gastat; [Inaudible 11:57]
de crisi, 160 mil euros, només n’hi ha 4.350 gastats; pel tema del joves i el futur de Miami, 150
mil i no hi ha res gastat...
Sr. Alcalde: No m’he explicat bé.
Sr. Chamizo: Sí, sí, esperi un moment.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. Chamizo: Anem en la mateixa línia però la nostra abstenció ja li he explicat. És pel sentit,
diguéssim, de la línia i la por que ens fa que [Inaudible 12:23]
Sr. Alcalde: No, no, no.
Sr. Chamizo: aquestes inversions al pagament de [Inaudible 12:27]
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Sr. Alcalde: No, no l’entenc l’abstenció. No s’entén. I li torno a explicar perquè no m’he explicat
bé. L’Ajuntament, aquest Equip de Govern va aprovar uns pressupostos ens els quals hi havia
més de 100 mil euros. Abans de final d’any, una part molt important s’adjudicaran. No està
aquesta pàgina web perquè, evidentment, no estan adjudicats però això ja està previst, ja estan
fets els plecs i amb diferents programes del Pla de Barris. Que no ho hem fet abans, per què?
Perquè, li he explicat, per part de la Generalitat, no existeix la voluntat ferma de donar
recolzament als projectes del Pla de Barris. Prioritzen altres coses. Bueno, pues, escolti,
nosaltres, en la mesura que puguem i el nostre pressupost ens ho va permetent, escolti, anem
assumint nosaltres aquest 50% i esperem que, més endavant, ens ho pagui la Generalitat.
Però, estem tirant endavant el Pla de Barris, sobretot, en la part social perquè la part d’inversió,
pràcticament, sí que no hem fet res.
Sr. Chamizo: Vostè no entén la meva abstenció però jo tampoc vaig entendre el seu vot en
contra en un tema similar que es va produir al 2014, amb la pròrroga i el canvi
d’infraestructures. Només dir això.
Sr. Alcalde: El que va passar en aquell moment, li torno a explicar, només es parlava i en aquell
moment no s’estava invertint com nosaltres creiem oportú. Ara s’ha fet una modificació, una
proposta nova i, per tant, amb aquesta proposta nova nosaltres sí que votem a favor, però,
bueno, no sé si té res a veure. Alguna cosa més? Sí.
Sra. Aragonès: Jo, perdoni per no respectar el torn que em tocava, però és que segueixo, ara
m’ha vingut el dubte que realment tenia amb les quantitats. És a dir, si l’aportació és del 50%, o
sigui, cada part aporta el 50%, serien els 5 milions cinquanta mil euros, d’acord?, i no els 5
milions cinc-cents mil euros que rebem de subvenció. És a dir, serien a parts iguals, serien 5
milions cinquanta mil, 5 milions cinquanta mil?
Sr. Alcalde: Veu 1: Sí, té raó. Sí, té raó.
Sra. Aragonès:: Val. I si em deixa afegir una petita cosa.
Sr. Alcalde: Digui, digui, sí.
Sra. Aragonès: En quant que sembla que quedi en dubte que una de les prioritats de la
Generalitat no sigui el Pla de Barris, evidentment, que la Generalitat, una de les seves i de
tantíssimes i tantíssimes prioritats, és el Pla de Barris. És a dir, el que passa és que n’hi ha
moltíssimes de prioritats. Esquerra Republicana votarà a favor perquè som, o sigui, aquests
quatre anys de pròrroga tenim l’esperança de que ens permetin portar a terme el Pla de Barris
a Miami i defensarem i lluitarem i treballarem perquè segueixi sent una de les prioritats de la
Generalitat.
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha més intervencions passaríem a les votacions. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Gràcies. Quedaria, doncs, aprovat.
Identificació de l’expedient

Expedient número
Tràmit:

Sol·licitud Pròrroga extraordinària de 4 anys (2016-2020) i
modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Barri
de La Florida de Miami Platja.
Exp.2016/005_Pla de Barris
Ordinari

Fets
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1. En data 2 de Juliol de 2010 (registre d’entrada núm. 11803/8.7.10) s’ha rebut del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la
Resolució del conseller segons la qual concedeixen una subvenció de 5.500.000 euros pel
projecte d’Intervenció Integral de renovació urbana del barri La Florida de Miami Platja.
Aquest projecte va ser aprovat per un import de 10.100.000€, corresponent el 50%
d’aquest import 5.050.000€ objecte de subvenció en el marc de la Llei de Pla de Barris i
l’altre 50% per part de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
2. En data 27/08/2010 es va aprovar la tramitació del conveni de col·laboració per al
desenvolupament del Projecte d’intervenció integral del Pla de Barris 2010.

3. En data 10 de gener de 2012 (registre d’entrada núm. 2012/282) s’ha rebut del
Departament de Territori i Sostenibilitat una resolució indicant que a partir d’aquesta data
no es podran fer aplicacions pressupostàries per poder afrontar cap tipus de tramitació i
pagament al llarg de l’any 2012 i fins a dia d’avui no s’ha rebut cap ingrés més per part de
la Generalitat.

4. El Decret 369/2004, de 7 de setembre, preveu en el seu article 15.2 la possibilitat d’una
pròrroga de dos anys en el termini d’execució de les actuacions finançades.

5. Donat que aquesta pròrroga ordinària de 2 anys, finalitza a 31 de desembre de 2016.

6. El Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de
setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Aquest decret 53/2012, de 22 de
maig modifica l’article 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre.

7. Aquesta modificació de l’article esmentat anteriorment estableix la possibilitat d’ampliar
excepcionalment el termini de la pròrroga fins a un màxim de quatre anys més, mesura que
ajudarà als ajuntaments que han exhaurit la pròrroga ordinària de dos anys o que no poden
finalitzar les actuacions proposades dins aquest termini de pròrroga ordinària a concloure la
totalitat de les actuacions previstes i satisfer plenament els objectius que es proposava
inicialment el projecte d’intervenció integral.

8. Sol·licitar així d’acord amb el Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual modifica l’article 15.2
del Decret 369/2004, de 7 de setembre, la sol·licitud de la pròrroga extraordinària per una
durada de 4 anys més (2016-2020) del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de La
Florida de Miami Platja.

9. Sol·licitar la modificació de les següents actuacions del Projecte d’Intervenció Integral del
Barri de La Florida de Miami Platja.
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Actuació 1.01.01 Execució zones verdes entre la Plaça Jaén i la Plaça Lliris
En l’anterior sol·licitud de pròrroga ordinària es va incloure la Plaça de les Oliveres i no
es va augmentar l’import per adequar-la. Es sol·licita així, augment de l’import de
l’actuació en 500.000€ que disminueix de l’actuació 1.03.01 Urbanització al voltant de
l’equipament nou.
Actuació 1.02.01 Nova urbanització:
Incloure específicament l’Avinguda Barcelona, com a carrer a millorar, avinguda inclosa
en l’àmbit d’actuació del Pla de Barris. Es el centre neuràlgic del barri i presenta una
urbanització deteriorada. Com la resta de carrers que incloïa aquesta actuació, es vol
renovar l’asfalt, millorar la pavimentació de les voreres, col·locació d’arbrat i mobiliari
urbà, de forma que es generin uns passejos amables i segurs, revitalitzant aquesta
zona comercial i turística que actualment està en declivi.
Actuació 1.03.01 Urbanització al voltant de l’equipament nou:
Es modifica l’actuació 3.01.01 Equipament nou, com també la seva ubicació. Al
modificar-se aquesta, l’actuació 1.03.01 Urbanització del nou equipament també es veu
modificada.
L’actuació portaria a terme la urbanització complementària del nou espai, aquest seria
la Plaça Tarragona i l’emplaçament de l’equipament nou, zona compresa entre el
carrer dels Espenyals i l’Avinguda Barcelona.
Es disminueix l’import en 500.000€, que son els que augmenten en l’actuació
1.01.01.Execució zones verdes entre Plaça Jaén i Plaça Lliris
Actuació 3.01.01 Creació de nous equipaments col·lectius.
En aquesta actuació es vol crear un centre d’emprenedoria, de suport a l’empresa,
ocupació pels joves i persones en atur. Es modifica la ubicació de l’actuació i passa a
ser a la parcel·la situada entre els carrers dels Espenyals i l’Avinguda de Barcelona,
inclosa dins l’àmbit d’actuació del Pla de Barris.
L’import d’aquesta actuació disminueix en 400.000€ que augmenten en l’actuació
8.01.01 Accessibilitat en la urbanització de l’àmbit.
Actuació 3.02 Millores en equipaments esportius.
Aquesta modificació consistiria en adequar la pista d’estiu per la pràctica de l’esport a
l’aire lliure per tots els ciutadans del barri i així, fomentar l’oci i els hàbits saludables.
Modificació títol actuació: 3.02.01 “Millores en espais públic per la pràctica de l’esport a
l’aire lliure”

Actuació 7.06.01 Taula de turisme de qualitat – dinamització col·laborativa.
Es tractaria de crear un Pla estratègic de turisme en comptes d’un pla de promoció
turística i local tal i com contemplava el projecte inicial. Aquest es planteja amb una
participació més àmplia, així que més enllà de crear la taula de turisme amb
representants dels sectors, es comptarà amb la participació dels veïns, famílies i
sectors indirectament afectats.
Modificació títol: 7.06.01 “Taula de turisme de qualitat – Planificació estratègica
participativa.”
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Actuació 8.01.01 Accessibilitat en la urbanització de l’àmbit.
Augmentar l’import en 400.000€, reduïts de l’actuació 3.01.01 Creació de nous
equipaments col·lectius.
Es vol fer el rebaix de les voreres per ser accessibles als passos de vianants. Amb
l’import disponible no es suficient per fer totes les reparacions de voreres de l’àmbit,
que aquestes no compleixen amb els mínims exigits d’accessibilitat i seguretat pels
vianants.

10. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones de data 2 de
novembre de 2016.

Fonaments de dret
1. Llei 2/2004, de 4 de Juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.
2. Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel que es desenvolupa la Llei 2/2004.
3. Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre,
pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen una atenció especial.
4. Resolució PTO/430/2010, de convocatòria de subvencions per al 2010.
5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
6. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa la Llei
38/2003.
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; ERC; FIC) I 4 abstenció (grup municipal: CIU) acorda:
1. Aprovar la sol·licitud de la pròrroga extraordinària de 4 anys, (2016- 2020) del Projecte
d’Intervenció del Barri de La Florida de Miami Platja, per haver finalitzat en el 2016, el
període de pròrroga ordinària concedit de 2 anys, i aquests, ser insuficients per poder
finalitzar totes les actuacions previstes en el projecte.
2.

3.

Aprovar les modificacions de les actuacions del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de
La Florida de Miami Platja esmentades anteriorment.

Aquest acord es ratificarà al pròxim Ple ordinari d’aquest Ajuntament.

4. Trametre còpia d’aquest acord a la responsable del Projecte i a la Oficina de Gestió del
Programa de Barris, viles i àrees urbanes que requereixen una atenció especial, del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
Peu de recurs
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació o bé, de manera potestativa,
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recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

5. 2016/1417 Modificar, si s'escau, el règim economicofinancer actual entre
l'Ajuntament de Mont-roig i l'Entitat Nostraigua per tal que aquesta última meriti un
cànon a l'Ajuntament de Mont-roig, en concepte d'amortització de l'immobilitzat valorat
en un 3,5% de la facturació tarifaria dels serveis d'aigua i clavegueram.

Sr. Alcalde: El punt cinc és modificar, si s’escau, el règim econòmic-financer actual entre
l’Ajuntament de Mont-roig i l’entitat Nostraigua per tal que aquesta última mediti un cànon a
l’Ajuntament de Mont-roig en concepte d’amortització de l’immobilitzat valorat en un 3,5% de la
facturació tarifària del serveis d’aigua i clavegueram. El que es proposa aquí al Ple és que, a
partir de l’any 2017, l’empresa municipal d’aigües pagui a l’Ajuntament un 3,5% de la facturació.
Això aniria destinat a, això estem parlant de prop de 90 mil euros, aproximadament, amb les
dades dels anys anteriors, i aquests diners anirien, doncs, destinats a inversió o a ordinaris.
Sr. Gallardo: Perdonin, simplement per aclarir-ho, el que ha esmentat l’alcalde és absolutament
correcte, tanmateix, també, en el propi acord que es va fer amb el consell d’administració de
l’entitat pública empresarial ja es fixa que es dedueixen tot un seguit de conceptes a fi efecte
d’ajustar les relacions de tipus mercantil que hi puguin haver entre Nostraigua i l’Ajuntament i
aquest import que s’incorporarà al pressupost no serà ben bé, en terme nets, d’aquests
vuitanta, noranta mil euros sinó una xifra inferior. Però l’import brut, el que suposa el 3,5% de la
facturació és el que s’ha esmentat abans, d’acord?
Sr. Pellicer: Cal dir que, durant una colla d’anys, l’Ajuntament ha fet una sèrie d’inversions en
infraestructura d’aigua que avui és l’empresa municipal que l’explota. Per tant, és a dir, també,
aquesta part de diners que aporta l’Ajuntament és per anar pagant també la inversió que va fer
durant una sèrie d’anys.
Sr. Alcalde: Alguna intervenció per part dels grups? Sí, senyor Aragonès. Si pot acostar el
micro al fons, si us plau.
Sr. Aragonès: A mi, personalment, m’hagués agradat més que hagués anat a alguna inversió
concreta, sigui el Pla de Barris o sigui el que sigui, perquè, d’alguna manera, aquest 3,5,
vulguem o no vulguem, repercutirà sobre el cost de l’aigua i el preu de l’aigua, ja la tenim
bastant cara i l’Ajuntament, pues, ja té un IBI, com vostè deia aquests últims anys, prou elevat.
Al menys, doncs, si... No ho trobo malament, el 3,5, però que haguéssim sabut on va destinat.
Sr. Alcalde: D’acord, al projecte de pressupostos de l’any que ve ho veurà reflectit i ja li avanço
que sí que va destinat a inversió. El que no li puc dir en aquests moments a quina inversió anirà
però sí que anirà a inversió.
Sr. Alcalde: Llavors jo ho trobo molt bé, si vostè em diu que anirà a inversió ja hi estic d’acord.
Sr. Alcalde: D’acord.
Sr. Aragonès: Encara que avui no em pugui dir a quina. El que no m’agradaria és que anés al
sac comú, anem a dir.
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Sr. Alcalde: No, no, la previsió és...
Sr. Aragonès: No, no, no, per mi és important, és important.
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. Gallardo: Li explico. A veure, això entra pel capítol 5 que són els cànons, d’acord? El que
segurament farem aquest Equip de Govern és afectar aquesta quantitat, la quantitat neta
l’afectarem amb alguna inversió però no es pot afectar pressupostàriament perquè és un ingrés
general de l’Ajuntament en concepte del capítol 5 que són canons. O sigui, pressupostàriament
no es pot vincular, una altra cosa és que es pot fer l’exercici polític de fer-ho però no és un
ingrés afectat com pugui ser una alienació de patrimoni, una venta de parcel·les o un crèdit,
d’acord?
Sr. Aragonès: I això, pregunta dirigida al Ferran, això no provocarà, per exemple, que l’aigua
s’augmenti a l’exercici del 2017?
Sr. Pellicer: No, no, és a dir, no hi ha previst cap augment tarifari de... Al contrari, amb l’acció
que ara es posarà en marxa, que serà cobrar directament a Nostraigua els rebuts d’aigua,
encara s’ajustaran més els costos que avui tenim, el fet que ens ho fa Base [Inaudible 19:34]
Sr. Aragonès: Bé, gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Aragonès.
Sra. Aragonès: Bé, llegint una mica l’informe, veiem que des del 2011 fins ara, doncs, hi ha
hagut canvis d’aquest règim econòmic-financer, és a dir, a vegades s’ha tornat a remprendre, a
vegades s’ha tornat a suspendre, aleshores, la nostra pregunta és: si, o sigui, en aquesta
situació que està Nostraigua que es preveu que necessita inversions per tot el tema de les
instal·lacions i tota la inversió que ha de fer, si, d’alguna manera es veurà, doncs, bueno, es
veurà afectat això? És a dir, que si d’alguna manera l’empresa Nostraigua necessita fer les
inversions perquè ara, d’alguna manera, aquest règim econòmic-financer sí que ha de canviar.
I, sobretot, una pregunta que ens preocupa moltíssim, tal com a adreçat el senyor Aragonès, és
el tema del preu, el cost real cap als usuaris, costarà, si hi haurà un increment del cànon.
Sr. Alcalde: Si vol contestar, si us plau, el regidor.
Sra. Aragonès: I per últim...
Sr. Alcalde: Sí.
Sra. Aragonès: I per últim, el que ens deixa una mica així indecisos és que, d’alguna manera, si
sabem que, bueno, sabem... No sabem si són vuitanta, noranta, setanta-cinc, veig, no sabem
exactament la quantitat...
Sr. Alcalde: Va en funció de la facturació.
Sra. Aragonès: ... de la qual estem parlant. I, això vol dir que, sí que, d’alguna manera, ara
estan avançant que anirà cap a inversió, s’entén que d’alguna manera a nivell pressupostari, tal
com diu el senyor Gallardo, no podem posar-ho però sí que, probablement, a nivell polític, ens
haguessin pogut fer algun tipus de proposta de cap on podrien anar dirigits aquests euros a
inversió, en algun projecte una miqueta més concret, no? Gràcies.
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Sr. Alcalde: Ja li dic, els que estan dintre del PAM, els que estan dintre del Pla d’Acció
Municipal, algun dels projectes que estan dintre del Pla d’Acció Municipal aniran a inversió i la
resta li pot contestar...
Sr. Pellicer: Sí, el primer, claríssim que no hi haurà cap pujada de tarifa d’aigua. El fet de que
en algun moment hi va haver el cànon i després no hi va ser i ara hi torna a ser, això és,
l’explicació és la següent. És a dir, durant un temps, durant uns anys, els anys que després
se’ls va treure, l’empresa Nostraigua feia un manteniment de les, diguem, dels edificis públics,
de les escoles, en temes de l’aigua. Això acostumava, no acostumava, puja, al final de l’any,
que estava comptabilitzat, uns 60 mil euros. Això, des de l’any passat, això ho ha assumit
directament l’empresa municipal perquè dintre del contracte marc que té l’empresa de
Nostraigua, no està dintre, diguem, fer aquests manteniments. Per tant, l’Ajuntament ha
plantejat recuperar aquest cànon ja que, doncs, també ells econòmicament no suportaven
aquesta despesa. No sé si ho he contestat tot. M’he deixat alguna cosa?
Sr. Alcalde: Gràcies.
Sr. Chamizo: Sí, nosaltres, referent a aquest punt, el que sí volem fer dos o tres incisos. Des de
que va fundar Nostraigua al 2010, encara que, com ha dit molt bé el senyor Ferran Pellicer, es
van fer abans aquest cànon, tal com s’ha vist a l’expedient, s’ha anat posant i s’ha anat traient
segons ha interessat a l’Ajuntament, no? Les quantitats i percentatges molt diferents, no?, que
van des dels 500 mil euros al 2011 fins al 4%, es va treure l’any passat pel tema del cànon, que
primer l’havia de pagar l’entitat de Nostraigua i, a més, per suportar futures inversions i ara
posem el 3,5%. A veure, jo, el nostre grup municipal creu que, des del punt de vista
empresarial, creu que l’essència de Nostraigua és que funcioni independentment de
l’Ajuntament. Creiem que, a veure, el senyor alcalde parlava molt bé més o menys dels 90 mil
euros que poden ser més o poden ser menys perquè va en funció de la tarifa, no?, però crec
que l’objectiu fonamental d’una empresa és que gestioni per ella mateixa els seus recursos i
que no comencem a fer traspassos d’aquest any sí, aquest any no. I que realment el que
generi, doncs, que ho utilitzi per ella mateixa tant pel clavegueram, les xarxes de l’aigua o
tecnologia que fa falta molt important, i per això necessita els seus propis recursos, no? I
pensem que, per la quantitat aquesta, crec, que jo no donarem suport a aquest 3,5% de cànon
que, traspassar-lo a l’Ajuntament. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció més? No? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en
contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat.
Identificació de l’expedient:
Expedient núm.:
Tràmit:

Modificar el contracte marc entre Nostraigua i
l’Ajuntament
Serveis interns / Secretaria General /Serveis Generals
Exp: 2016/01 PLE
Ordinari

Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió ordinària de data 26 de
maig de 2010, va acordar, entre altres, aprovar definitivament la memòria i els estatuts pels
quals es regeix l’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Servei del Cicle Complert de
l’Aigua.
2. El Consell d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua),
en la seva sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2011, aprova el contracte marc que ha
de regular les relacions entre aquesta EPE i l’Ajuntament, relatives a la gestió del cicle de
l’aigua.
Aquest conveni estableix un règim economicofinancer per mitjà del qual l’Entitat ha
d’abonar a l’Ajuntament de Mont-roig un cànon, en concepte d’amortització tècnica dels
actius posats a disposició del servei, de direcció d’explotació i de despeses generals,
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valorats segons un 20% dels imports de facturació tarifària dels serveis de proveïment
d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals (cànon d’aigua i impostos exclosos), amb
uns límits establerts per a cada exercici.
3.

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió ordinària de data 28
d’octubre de 2011, acorda, entre altres, aprovar el contracte marc que ha de regular les
relacions entre l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua) i l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp en relació a la gestió del cicle de l’aigua.

4. En el DOGC de 23 de març de 2012 es publica la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics. Aquesta llei afecta directament a les entitats subministradores i als
abonats del servei d’aigua amb els següents aspectes:
a) Augment del cànon de l’aigua i inclusió d’un quart tram que multiplica per vuit el
preu del m3 dels consums superiors als 54 m3 trimestrals.
b) Inclusió del cànon per a entitats subministradores per volums d’aigua captats, així
com per volum d’aigua no utilitzat pel subministrador.
c) Es declara a les entitats subministradores com a substitutes del contribuent, usuari
d’aigua subministrada per aquestes entitats i, com a tals, resten obligades al
compliment, en la forma i els terminis establerts, de les obligacions materials i
formals que els imposa aquesta llei.

5. L’entrada en vigor de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, preveu
que provoqui, segons l’informe emès pel gerent de l’Entitat, en data 28 de novembre de
2013, els següents efectes sobre el consum i el pressupost del servei d’aigua potable i
clavegueram d’aigües residuals:
a) Atès que, pràcticament, es duplica el preu del cànon de l’aigua per a consums
elevats, fins al punt en què l’import del m3 del cànon de l’aigua triplica el preu del
m3 del subministrament municipal, els usuaris disminueixen el seu consum fins a
una reducció del padró d’un 20% respecte a anteriors exercicis.
b) En considerar-se les empreses subministradores com a substitutes del contribuent
usuari d’aigua, els impagaments dels usuaris pel que fa al cànon els ha d’assumir
l’Entitat. Aquesta és una nova despesa en concepte de crèdits incobrables que, en
el moment de la signatura del contracte marc, no existia.
c) Nou impost per a les entitats subministradores que grava l’ús de l’aigua captada.
6. El Consell d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua),
en la seva sessió ordinària de data 3 de desembre de 2013, atesa la nova conjuntura
econòmica, aprova, entre altres, modificar el règim economicofinancer previst al contracte
marc signat per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Nostraigua per deixar sense efecte el
cànon del servei que aquesta Entitat ha d’abonar a la Corporació i elevar aquest acord al
Ple de l’Ajuntament.
7. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 20
de desembre de 2013, acorda, entre altres, modificar el règim economicofinancer previst al
contracte marc signat per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Nostraigua amb el redactat
que segueix, per deixar sense efecte el cànon del servei que aquesta Entitat ha d’abonar a
l’Ajuntament.

8. El Consell d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua),
en la seva sessió ordinària de data 21 de novembre de 2014, aprova, entre altres,
recuperar el cànon a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, tal i com ja estava previst al
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contracte marc, però per un percentatge del 4,00% de la facturació total del servei de
proveïment d’aigua potable i clavegueram d’aigües residuals. Amb aquest import es preveu
recaptar, aproximadament, l’1% anual del valor de les instal·lacions del servei, segons el
document de l’INVENTARI DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA, de juny de 2008, inclòs a
la memòria emesa per la comissió d’estudi, les conclusions de la qual van ser aprovades
pel Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en al seva sessió ordinària de data 24 de
febrer de 2010.

9. El Consell d’Administració de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua),
en la seva sessió ordinària de data 3 de setembre de 2015, aprova, entre altres, el
document de pressupost per a l’exercici 2016 de l’Entitat en el que es preveu modificar el
règim economicofinancer entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Nostraigua, per deixar
sense efecte el cànon del servei que aquesta Entitat ha d’abonar a l’Ajuntament per tal que
l’Entitat pugui realitzar les inversions necessàries que es plantegen al seu pla estratègic.
10. El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 18
de desembre de 2015, acorda, entre altres, modificar el règim economicofinancer previst al
contracte marc signat per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Nostraigua per deixar
sense efecte el cànon del servei que aquesta Entitat ha d’abonar a l’Ajuntament.
11. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp encara està suportant com a despesa directament les
amortitzacions realitzades en les infraestructures del servei del cicle complet de l’aigua
incloses al document de l’INVENTARI DEL CICLE COMPLET DE L’AIGUA, de juny de
2008, inclòs a la memòria emesa per la comissió d’estudi, les conclusions de la qual van
ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en al seva sessió ordinària
de data 24 de febrer de 2010.
Així mateix, moltes de les convocatòries de subvencions de les administracions per a
actuacions del cicle complet de l’aigua les ha de sol·licitar l’Ajuntament, com a
Administració, i, en cas d’atorgar-se les ha de finançar de forma directa.
Per aquest motiu, es fixa un percentatge de cànon del 3,5% de la facturació del servei, amb
la voluntat de recuperar, com a màxim, un import equivalent a l’1% de les instal·lacions a
amortitzar per l’Ajuntament i invertir aquests ingressos en futures instal·lacions del cicle de
l’aigua.
12. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 2 de
novembre de 2016.
Fonaments de dret
1. Estatuts de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua relatiu al procediment per la
seva modificació.
2.

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

3.

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
l’impost sobre les estades en establiments turístics.

4.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipal: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; FIC) i 6 vots en contra (grups municipals: CIU; ERC) acorda:
1. Modificar el règim economicofinancer entre l’Ajuntament de Mont-roig i l’Entitat segons les
següents condicions:
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a) A partir de la facturació de l’1 de gener de 2017, i fins que el Ple de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp no adopti cap acord en un altre sentit, l’EPE per la Gestió del Cicle
Complet de l’Aigua ha de meritar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp un cànon,
segons els conceptes ja recollits a l’acord marc i a l’apartat de fets.
L’import d’aquest cànon es calcula com el 3,5% del valor de la base imposable de la
facturació tarifària total dels serveis de proveïment d’aigua potable i clavegueram
d’aigües residuals, quedant exclosos, expressament, la facturació pel servei de
sanejament en alta, la facturació d’obres per a tercers, el cànon de l’aigua o qualsevol
altra taxa, cànon o tribut que l’Entitat hagi d’incloure dins la factura de servei.
Tanmateix d’aquest import caldrà descomptar els imports que l’Ajuntament de Montroig del Camp liquidi als usuaris del servei de clavegueram d’aigües residuals o en
qualsevol altre concepte que afecti al cicle complet de l’aigua.
Aquest cànon el liquidarà l’Entitat a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per trimestres
naturals. El període límit de pagament serà el dia 30 del mes següent del venciment del
trimestre.
Així mateix, l’Ajuntament de Mont-roig haurà de facilitar a Nostraigua, 15 dies després
del final de cada trimestre natural l’import dels drets generats per les liquidacions a les
quals s’ha fet referència. A partir del comunicat de l’Ajuntament d’aquesta dada,
l’Entitat disposarà d’un termini de 30 dies naturals per declarar i pagar a l’Ajuntament
l’import resultant de la compensació dels imports generats per cadascuna de les parts.
b) Per a l’exercici 2016, es manté l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, en la seva sessió extraordinària de data 18 de desembre de 2015, de deixar
sense efecte el cànon del servei que aquesta Entitat ha d’abonar a l’Ajuntament.
2. Notificar el present acord a les parts interessades.

6. 2016/1418 Proposar, si escau, el nomenament de jutge/essa de pau titular i substitut
de Mont-roig del Camp.
Sr. Alcalde: El punt sis és proposar, si s’escau, el nomenament de jutgessa de pau, titular i
substitut, de Mont-roig del Camp. Aquí es proposa al Ple el nomenament, no, perdó, la proposta
de nomenament perquè qui ha de fer el nomenament finalment és el, perdó, eh! Gràcies. Qui
ha de fer finalment la, el nomenament és el Tribunal de Justícia. Aquí el que fem és proposar el
titular i el substitut de les diferents propostes que han entrat a l’Ajuntament, després de fer-ho
públic. En un principi, la Comissió Informativa va passar una proposta de titular i de substitut
però el substitut s’ha hagut de canviar degut a que hi havia incompatibilitats amb els
requeriments que es demanaven per tal de ser jutge. En aquest cas, la proposta que fa l’Equip
de Govern és de substitut el senyor Ramiro Estage i, com a jutgessa titular, la senyora Carmen
Díaz Liria. Alguna pregunta o aclariment? Senyor Aragonès? Per part d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Bé, malgrat se’ns hagi donat el paper del canvi de substitut, de la proposta de
substitut ara mateix, això no fa canviar la nostra posició de vot. Bé, llegint l’informe del
secretari, veient una mica els requisits que havien de reunir els tretze candidats i les tretze
candidates que s’han presentat a la convocatòria pública, hem vist que els requisits eren: ser
espanyol, ser major d’edat, no tenir antecedents penals i no estar incurs en cap de les causes
d’incapacitat. Nosaltres pensem que, amb molta probabilitat, tots els tretze candidats han reunit
aquests requisits i, per tant, d’alguna manera, podem evidenciar
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En aquest punt es produeix tallament d’electricitat. A continuació es transcriu segons les
anotacions del Sr. Secretari.

Identificació de l’expedient
Expedient número
Tràmit

Nomenar Jutge/essa de Pau Titular i Substitut/a de
Mont-roig del Camp
Secretaria General/Serveis Interns/1-2016
Nomenament

Fets
1. Vist que la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2016 va acordar convocar les
places vacants de Jutge de Pau Titular i suplent de Mont-roig del Camp.
2. Vist l’edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província núm. 149 de data 4 d’agost de 2016,
perquè en el termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació, les persones interessades
presentin la documentació corresponent.
3. Vist que el dia 24 d’agost de 2016 finalitza el termini de presentació de la documentació
corresponent, havent-se comptabilitzat 13 sol·licituds.
4. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 2 de
novembre de 2016.
Fonaments de dret
1. Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
2. Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny dels jutges de pau.
3. Articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la Corporació efectuar proposta
de nomenament del jutge de pau titular i substitut per acord adoptat amb el vot favorable de
la majoria absoluta.
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipal: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; FIC) i 6 vots en contra (grups municipals: CIU; ERC) acorda:
1. Proposar a la sra. Carme Díaz Liria per exercir el càrrec de jutge/essa de pau titular del
municipi de Mont-roig del Camp.
2. Proposar al Sr. Ramiro Estage Tomàs per exercir el càrrec de jutge/essa de pau substitut
del municipi de Mont-roig del Camp.
3. Notificar l’acord al Jutjat Degà per tal que l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya i procedeixi a l’expedició dels nomenaments i ordeni la publicació
dels càrrecs.

7. 2016/1419 Aprovació inicial del procediment administratiu adient per tal de dur a
terme, si s'escau, una modificació dels instruments de gestió directa EMSA i EMOMSA
mitjançant cessió global de l'activitat en favor d'una empresa pública empresarial de
nova creació i l'assumpció per part de l'Ajuntament de determinats serveis.
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Sr. Aragonès: Manifesta que s’abstindrà. Com és l’aprovació incial, si hi ha al.legacions o no, a
l’aprovació definitiva ja veure el que faig.
Sra. Aragonès: Vistos els informes, s’enten la nova estructura i es compleixen els requisits. Tinc
2 preguntes o observacions. Esports, Música i Llar d’Infants no i altres àrees si. Hi ha regidories
dividides. Voldria saber què diu el comitè d’empresa i els treballadors amb els seu grau
d’acceptació. Pel que fa a la Comissió d’estudi, nomès hi ha hagut 2 reunions i la segona es va
fer en horari laboral.
Sr. Gallado: La proposta tècnica és la que ha valorat la tipologia dels serveis. La memòria va en
aquest sentit. Per tant la proposta de l’equip de govern és deixar els serveis com proposa la
memòria. De tota manera, sempre és possible, en un futur, fer un replanteig. Es tracta d’un
procés viu que verificarem.
Sr. Alcalde: La Comissió és el que preveu la Llei i va acabar la seva funció. Als treballadors
se’ls hi garanteixen els seus drets. Ha de ser així. Se’ls informarà, ja hi ha hagut converses.
Això va lligat amb la relació de llocs de treball i a partir d’ara hi haurà les reunions amb els
treballadors i grups municipals per donar-los-hi veu. En el Ple següent s’aprovarà
definitivament.
Sra. Aragonès: S’aferren a la proposta del gabinet. Quin va ser el criteri?
Sr. Alcalde: Les EPE funcionen com l’Ajuntament. Es pot modificar si no funciona com a
l’Ajuntament.
Sra. Aragonès: Perquè és millor passar-los o no?
Sr. Gallardo: D’acord amb l’informe, si implica recaptació de preus públics, els serveis es
queden a l’EPE, és un criteri d’operativitat.
Sr. Pellicer: Ara gestió dels serveis municipals és molt complexa. Després, si ho fa l’empresa,
ho farà tot. En aquests moments la gestió és caòtica.
Sr. Aragonès: Que es farà amb els crèdits difícils de cobrar?
Sr. Pellicer: Passaran a l’Ajuntament.
Sr. López: Ara les llars d’infants les gestiona EMSA. Amb el canvi, però, cap treballador perdrà
cap privilegi. Així és més àgil per les empreses.
Sra. Aragonès: Jo preguntava si tenen informació sobre el grau d’acceptació per part dels
treballadors. Veig que desconèixen.
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Sr. Alcalde: Tots els treballadors ho saben. Serà a partir d’avui si s’aprova inicialment que
s’informarà de forma més expressa. I a més hi ha un termini d’informació pública perquè puguin
al·legar.
Sra. Aragonès: La Comissió es va fer perquè ho mana la llei però aquesta ha de ser operativa i
tenir sentit. No crear només perquè la llei ho digui.
Sr. Pellicer: A la reunió jo no vaig poder assistir perquè m’havien operat.
Sr. Alcalde: De reunions s’han fet les necessàries segons la llei.
Sr. Chamizo: De tota manera ara es farà l’aprovació inicial, hi haurà exposició pública i després
s’aprovarà definitivament.
Sr. Pellicer: Es votarà a favor de qui treballa a les empreses. El resultat final serà positiu.
Identificació de l’expedient

Aprovació inicial del procediment administratiu adient per
tal de dur a terme, si s’escau, una modificació dels
instruments de gestió directa EMSA i EMOMSA
mitjançant cessió global de l’activitat en favor d’una
empresa pública empresarial de nova creació i
l’assumpció per part de l’Ajuntament de determinats
serveis.

Expedient número
Tràmit

Secretari General/ Serveis Interns/ Exp. 01-2016
Aprovació inicial

Actualment les societats mercantils de capital íntegrament local EMSA i EMOMSA presten
determinats serveis municipals:
EMOMSA té per objectiu l’execució d’obres i realització de treballs de manteniment i
conservació necessaris per la prestació dels serveis públics municipals, que actualment es
desenvolupa en els següents àmbits:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enllumenat públic
Vials i camins
Jardins i zones verdes
Edificis municipals
Construcció i reparació de voreres, senyalització vial i mobiliari urbà.
Neteja de platges
Neteja solars públics
Treballs logístics
Suport als actes festius municipals i de les entitats

EMSA s'ocupa de l’organització, gestió i prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu,
turístic, educacional, sanitari, lúdic, neteja i d’altres anàlegs. Aquests serveis de suport a
l’administració municipal s’inclouen actualment en els següents àmbits:

18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Àrea d’Esports
Àrea de Turisme
Àrea de Joventut
Àrea de Cultura i Festes
Àrea de Promoció Econòmica
Conserges dels centres educatius i poliesportius
Aula de Música
Llars d’infants municipals
Brigada de neteja dels edificis municipals
Serveis socials, ajuda domiciliària i transport adaptat
Transport públic municipal

D’acord amb els darrers canvis produïts a la normativa aplicable que afecten els àmbits
competencials dels municipis (principalment arran de l’entrada en vigor de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, LRSAL), i a la vista de la revisió crítica
de l’activitat desenvolupada per aquestes societats, s’ha considerat oportú l’estudi d’una sèrie
d’actuacions estratègiques amb les quals es pretén tant l’actualització d’aquestes instruments
com la seva racionalització econòmica.
L’article 243 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC) i l’article 142 del Decret 179/1995, de 13 de
juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
preveuen que l’exercici pels ens locals d’activitats econòmiques requereix un expedient previ,
en el qual s’ha d’acreditar la conveniència i l’oportunitat de la iniciativa pública. Quan l’exercici
d’aquestes activitats ja està consolidat i el que es pretén és canviar la forma de gestió del
servei, l’article 188.5 del ROAS estableix que cal instruir l’expedient corresponent i tramitar el
procediment d’acord amb el que determinen els articles 159 i 160 del mateix text legal.
D’acord amb el contingut dels articles 249 i 255 del TRLMC i 159, 160, 200 i 201 del ROAS,
l’esmentat expedient ha de formar-se a partir d’un determinat procediment administratiu, el qual
ha d’incloure necessàriament els següents documents:
• Una memòria justificativa del canvi de la forma de gestió del servei
• Un projecte de prestació del servei adequat a la nova forma de gestió a adoptar
• La proposta del text dels Estatuts de l’entitat pública empresarial que ha de gestionar el
servei
Vist que cal determinar prèviament el cost i la viabilitat econòmica, tècnica i d’organització
d’aquesta iniciativa, es va incoar un l’expedient administratiu adient, comprensiu dels següents
tràmits:
- Nomenar una Comissió encarregada d’elaborar l’estudi relatiu a la viabilitat econòmica,
tècnica i organitzativa en el marc jurídic actual i, si escau, impulsar el procediment
administratiu adient per tal de crear un ens instrumental a qui s’encomani la prestació
dels d’aquells serveis públics que puguin ser gestionats de forma àgil i eficaç mitjançant
aquesta forma de gestió, assumint-ne l’Ajuntament la resta d’activitats respecte de les
quals no s’observi un avantatge comparatiu, d’acord amb els principis de racionalització
administrativa establerts per la LRSAL i d’altra normativa relacionada.
-

Proposta per part d’aquesta Comissió d’una memòria justificativa del procés de
reestructuració de les societats municipals, acompanyada d’una proposta d’estatuts
pel nou ens que es creï, en el qual es defineixin les funcions, els òrgans de govern, les
potestats administratives, les normes d’organització i funcionament, el règim
patrimonial, el règim de personal, el règim econòmic, les facultats de tutela per part de
l’Ajuntament, així com els supòsits i procediments per la seva modificació i dissolució.
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-

Emissió dels informes preceptius per part de la Secretaria i la Intervenció Generals,
especialment sobre la legislació aplicable, el procediment administratiu escaient i el
corresponent estudi econòmic contingut a la proposta de cessió global, prèviament a
l’aprovació, si s’escau, dels acords proposats al Ple municipal.

De conformitat amb els antecedents exposats i considerant el marc legal d'aplicació -establert
en la Llei 3/2009 de 3 d'abril, sobre Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils
(LME), RDL 1/2010 de 2 de juliol pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de
Capital, els Estatuts socials de les esmentades empreses EMSA i EMOMSA, la Llei 7/1985 de
2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), i altra normativa de general i local
pertinent aplicació, es proposa al Ple que prengui en consideració els següents fets i
actuacions:
1. Figura jurídica escollida.
Ja en un entorn de plena crisi econòmica, es va publicar l’ Ordre HAP/583/2012, de 20 de març,
l’acord del Consell de Ministres de 16 de març de 2012 pel qual es va aprovar el pla de
reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional estatal. Segons
l’exposició de motius d’aquesta norma, l’objectiu perseguit era reduir el nombre d’entitats
dependents mitjançant l’extinció d’instruments de gestió a favor de l’ens matriu. En els supòsits
que la matriu sigui una entitat pública, l’operació s’instrumentaria mitjançant la cessió global de
l’actiu i el passiu, d’acord amb els articles 81.1 i 89.2 de la LME. En aquesta mateixa línia
d’actuació s’encamina la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL).
L'operació projectada consisteix, des de la perspectiva mercantil, en la transmissió en bloc, per
successió universal, de tot el patrimoni de la societat EMOMSA i EMSA en favor d'una Entitat
Pública Empresària Local de nova creació constituïda per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
(en endavant, EPEL), que adquirirà tots els drets i obligacions a títol de successió universal,
llevat d’aquells referits als serveis actualment desenvolupats per EMSA que assumeix
directament l’Ajuntament, d'acord amb les condicions assenyalades en la memòria justificativa
del Projecte de Cessió Global.
El projecte redactat s’empara jurídicament en allò previst als articles 79º i següents de la Llei
3/2009 de 3 d'abril, sobre Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils (LME) i els
corresponents articles del Reglament del Registre Mercantil.

2. Anàlisi econòmica i Viabilitat del projecte de cessió.
El Pla Financer contingut a la memòria es basa en l’anàlisi dels comptes anuals d’EMSA i
EMOMSA corresponents als exercicis tancats a 31 de desembre de 2013 i 2014, així com la
seva comparativa amb el pressupost actual, del qual es desprèn la viabilitat econòmica i
financera de l’entitat que es promou en termes equivalents als anteriorment prestats mitjançant
les empreses municipals i l’Ajuntament de Mont-roig sense increment net de la despesa. Així,
doncs, la rendibilitat prevista i l’anàlisi cost-benefici d’aquesta reestructuració resultaria similar a
les actuals instruments de gestió directa de l’Ajuntament, si bé estalviant almenys els recursos
esmerçats en el compliment de la normativa mercantil (àdhuc la satisfacció dels imports deguts
per les assistències dels òrgans directius, eliminant la Junta General i reduint els òrgans
directius de dues empreses municipals a un únic ens instrumental, la EPE).
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Pel que fa a la valoració econòmica d’aquesta operació de cessió global, cal tenir en compte
que tant EMSA com EMOMSA són societats subjectes a la Llei de Societats de Capital, vigent
des de l'1 de setembre de 2010, el text refós del qual es va aprovar per Reial decret
Legislatiu1/2010, de 2 de juliol, Codi de Comerç i disposicions complementàries. Per tant,
aquestes societats prepara els seus comptes anuals d'acord amb el Reial decret 1514/2007, de
16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat i les disposicions legals en
matèria comptable obligatòries, la qual cosa implica l'aplicació del principi d'empresa en
funcionament.
Es tracta d'una reestructuració del Grup d'empreses de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, i
l'activitat realitzada per aquestes empreses es continuarà desenvolupant en el si de
l'Ajuntament o bé mitjançant el seu instrument de gestió directa (la EPE que es constituirà) o,
en el seu cas, mitjançant gestió directa per l’Ajuntament en les mateixes condicions i amb la
mateixa plantilla. Amb posterioritat s’iniciarà el procés de dissolució i liquidació de la
personalitat jurídica d’EMSA i EMOMSA.
En tant els òrgans d’administració d’aquestes societats assumeixin el compromís de dur a
terme aquests acords al llarg de l'any 2016 amb subjecció al pressupost aprovat i que
l'execució dels mateixos no interromprà les activitats que actualment realitza l'empresa, ni la
validesa dels contractes i altres compromisos vigents a la data, cal entendre que les societats
segueixen emparant-se en el principi d'empresa en funcionament, i en conseqüència, l'aplicació
dels principis comptables no està encaminada a determinar el valor del patrimoni a l'efecte de
la seva alienació global o parcial ni l'import resultant en cas de liquidació.
En base a tot l’exposat, es considera suficientment fonamentat des d’un punt de vista econòmic
l’estudi de viabilitat previst per les anualitats compreses entre els anys 2016-2019, basat en els
comptes anuals auditats i el pressupost anual aprovat per la Corporació relatius a les empreses
cedents, EMSA i EMOMSA.
En tot cas, la contraprestació dels actius i passius de totes dues empreses haurà de ser
calculada conforme al valor net comptable reflectit en balanç a la data que la Corporació
determini.
3. Conseqüències per als socis, creditors i treballadors
a) Les Societats EMOMSA i EMSA, d'acord amb l'article 81/2º LME, quedaran extingides amb
la present cessió global, rebent la EPE de nova creació de forma directa la contraprestació total
de l'actiu i passiu de les Societats; sent el soci únic de totes tres societats l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp, llevat dels serveis de Turisme, Promoció Econòmica, Joventut i
Organització de festes, Cultura, Serveis Socials i Educació que seran assumits pel propi
Ajuntament.
b) Els creditors no resultaran afectats per la cessió global, donada l'entitat de les cedents i la
cessionària. No obstant això, els creditors de la Societat cedent i els creditors de la cessionària,
el crèdit de la qual hagués nascut abans de la data de publicació del projecte de cessió global
tindran el dret d'oposar-se a la cessió global, durant el termini d'un mes de l'última publicació de
l'acord del soci únic, mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social. Als quals s'oposin
se'ls garantiran els seus crèdits de mutu acord i, mancant aquest, per fiança solidària a favor de
la Societat per una entitat de crèdit degudament habilitada per prestar-ho, per la quantia del
crèdit que fos titular el creditor, i fins a tant no prescrigui l'acció per exigir el seu compliment.
c) En produir-se el supòsit de successió universal d'empresa, la plantilla de EMSA i EMOMSA,
tota ella afecta als respectius serveis, passarà a prestar els seus serveis a la EPE o
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en els termes previstos a la memòria justificativa,
respectant-se estrictament les seves condicions laborals i socials d'acord amb el previst en
l'article 44º de l'Estatut dels Treballadors i normativa concordant per remissió expressa de la
Disposició Addicional 1ª de la LME. Per tant, l'efecte de la cessió sobre l'ocupació és nul.
També s’adscriurà a la EPE de nova creació, el personal municipal que desenvolupi tasques
directament relacionades amb activitat assumida per la EPE de nova creació, d’acord amb
l’article 18.2b) dels seus estatuts, amb idèntic règim jurídic que l’actual.
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4. Procediment
Respecte a la tramitació a seguir, l’òrgan d’administració de les societats EMSA i EMOMSA han
d’aprovar el Projecte de cessió global d'actiu i passiu de les societats a favor de EPE de nova
creació, (que compta com a soci únic l'Ajuntament de Mont-roig del Camp), i el propi
Ajuntament, assumint els compromisos referits a l’apartat 2 anterior, relatiu a l’anàlisi
econòmica i viabilitat del projecte de cessió.
La cessió global haurà de ser acordada necessàriament per la junta de socis de les societats
cedents -és a dir, la corporació municipal en Ple constituïda en junta general de les
societats EMSA i EMOMSA- ajustant-se estrictament al projecte de cessió global.
L’acord de cessió global es publicarà en el Butlletí oficial del Registre Mercantil i en un diari de
gran circulació a la província del domicili social. Finalment transcorregut el termini d'un mes, a
comptar des de la data de publicació de l'últim anunci de l'acord, es farà constar aquesta cessió
en escriptura pública i es procedirà a la seva inscripció en el Registre Mercantil.
A la vista dels antecedents exposats, en virtut de les atribucions que legalment m’han estat
conferides.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 2 de
novembre de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, amb 8 vots a favor (grups municipal: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt) i 7 vots en contra (grups municipals: CIU; ERC; FIC) acorda:
Primer. Aprovar inicialment el procediment administratiu tramitat per tal de dur a terme una
modificació dels instruments de gestió directa EMSA i EMOMSA mitjançant cessió global de
l’activitat en favor d’una empresa pública empresarial de nova creació i l’assumpció per part de
l’Ajuntament determinats serveis, en els termes que a continuació s’exposen:
- Canvi de la forma de prestació de serveis de Turisme, Promoció Econòmica, Joventut i
Organització de festes, Cultura, Serveis Socials i Educació, passant de l’actual forma
de gestió (societat mercantil de capital íntegrament municipal) a una gestió directe pel
mateix Ajuntament (sense organització diferenciada).
-

Constitució d’una entitat pública empresarial local per a la gestió directe dels serveis de
Transport municipal (en el qual també cal incloure els serveis de transport escolar i
transport adaptat), Llars d’infants, Esports, Escola de Música, Obres i Manteniment
d’equipaments i de l’espai públic (incloent-hi l’enllumenat públic, parcs i jardins, neteja i
d’altres tasques de manteniment), en els termes previstos a la memòria justificativa i els
estatuts que s’annexen a aquest acord.

Segon.- Notificar el present acord a totes les persones interessades, al Departament de
Recursos Humans i al Serveis de Gestió Econòmica i Patrimoni, així com als membres del
Consell d’Administració de les empreses d’EMSA i EMOMSA, als representants dels
treballadors de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i dels esmentades empreses i als
treballadors afectats de forma individual.
Tercer: Publicar els presents acords al BOP de Tarragona, al taulell d’anuncis de la corporació
obertura i a la web municipal, atorgant un termini d’informació pública durant 30 dies hàbils
perquè els interessats puguin examinar íntegrament la documentació obrant en l’expedient
tramitat per l’adopció dels presents acords i, si escau, formulin les seves al·legacions.
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8. 2016/1448 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits
número 13/2016, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats
amb anul·lacions o baixes de crèdits.
Sr. Gallardo: L’objecte d’aquesta modificació de crèdit és bàsicament traspassar una partida de
25.000 € que s’havia consignat com un contracte però es farà a través d’un conveni, per la qual
cosa cal traspassar la partida del capíbol 2 a capítol 4. És el darrer expedient de modificació de
crèdits de l’any. També es doten partides per millores als poliesporteius i per a material
esportiu.
Sr. Chamizo: Votarem en contra. No hi ha cap partida que vagi al PAM. Es podrien destinar els
diners a subvencions o altres coses.
Sra. Garcia: 25.000 € per a la URV què és?
Sr. Alcalde: És un pla estratègic de turisme que sí que estava al PAM.
Identificació de l’expedient:

Núm. Expedient:
Tràmit:

Modificació de crèdits núm.13/2016 per concessió de
crèdits extraordinaris finançats i suplement de crèdits
finançats amb baixes i/o anul·lacions
52/2016 – Serveis Econòmics/Hisenda
Dictamen per a la Comissió Informativa

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, proposo l’expedient modificació de crèdits.
2. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 13/2016, que ha de ser finançat
amb anul·lacions o baixes d’altres partides del pressupost vigent no compromeses amb
destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre de
sota.
3. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser
anul·lades.
4. Vist l’informe de l’interventor de data 28 d’octubre de 2016
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.
6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 2 de
novembre de 2016.
Fonaments de dret
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.
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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 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.
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipal: PSC; A-VX+; IMM; Grup
mixt; FIC) i 6 vots en contra (grups municipals: CIU; ERC) acorda:
1. Aprovar la proposta de modificació de crèdits número 13/2016 extraordinaris i suplement de
crèdits finançat amb baixes i/o anul·lacions d’altres partides, per a la realització de la
despesa proposada conforme al detall següent:
A) Partides del Pressupost de despeses què afecta l’expedient.
Classe de modificació que ha de ser realitzada:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Any

Org.

Prog.

Econ.

Descripció

Inicials

Augment

Definitius

2016

173

94300

74001

EMPRESES MUNICIPALS.TRANF
CAPITAL EMSA

0,00

90.000,00

90.000,00

2016

133

34200

62300

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES,
ADQ. MAQUINARIA ESPORTIVA

0,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL

0,00

100.000,00

100.000,00

SUPLEMENT DE CRÈDITS
Any

Org.

Prog.

Econ.

Descripció

Inicials

2016

160

15100

22706

URBANISME , ESTUDIS I
TREBALLS TECNICS

2016

173

94300

74000

2016

132

33824

22609

2016

172

34200

62200

Augment

Definitius

35.000,00

22.000,00

57.000,00

32.400,00

120.000,00

152.400,00

14.008,00

12.000,00

26.008,00

REHABILTACIO INTEGRAL
POLIESPORTIU

811.813,67

40.000,00

851.813,67

TOTAL

893.221,67

194.000,00

1.087.221,67

EMPRESES
MUNICIPALS.TRANF CAPITAL
EMOMSA
FESTES NADAL MIAMI,
ACTUACIONS CULTURALS
DIVERSES

B)Recurs financer.
Baixes o anul·lacions
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Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits:
Any

Org.

Prog.

Eco

Descripció

2016

120

92000

22706

2016

120

92000

20400

2016

172

15501

61161

2016

133

34200

20800

2016

111

17210

21300

2016

173

94300

44401

2016

161

15320

21000

2016

173

94300

44900

ADM GENERAL. ESTUDIS I
TREBALLS TÈCNICS
ADM GENERAL. LLOGUER DE
VEHICLES
REPARACIO FERM ASFALTIC
PRINCEPS ESPANYA
INSTAL. ESPORTIVES,
RENTINGS CAMPS GESPA
PROTEC. CONTAM.
LUMÍNICA.REPAR
EMPRESES MUNICIPALS.
TRANSF. EMSA
PAVIM. VIES PÚBLIQUES
REPAR I MANTENIMENT
EMPRESES MUNICIPALS.
TRANSF. EMOMSA
TOTAL

Inicials

Baixes

46.000,00

3.573,78

42.426,22

14.500,00

12.000,00

2.500,00

26.926,22

26.926,22

0,00

60.000,00

16.500,00

43.500,00

15.000,00

15.000,00

0,00

2.457.138,24
60.000,00

Definitius

90.000,00 2.367.138,24
10.000,00

50.000,00

1.685.000,33

120.000,00 1.565.000,33

4.364.564,79

294.000,00 4.070.564,79

Per tant, a nivell de resum,
Augments

IMPORT

Cap. II

DESPESES EN BÈNS I SERVEIS

34.000,00

Cap. VI

INVERSIONS CAPITAL

50.000,00

Cap. VII

TRANSFERÈNCIES CAPITAL
TOTAL AUGMENTS

210.000,00
294.000,00

Baixes

Recursos financers emprats:

Cap. II

DESPESES EN BÈNS I SERVEIS

57.073,78

Cap. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

210.000,00

Cap. VI

INVERSIONS CAPITAL
TOTAL FINANÇAMENT

26.926,22
294.000,00

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.

9. Afers sobrevingut
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Es proposa l’adopció del següent acord, prèviament apreciada la urgència per unanimitat
dels membres assistents:
SOL.LICITAR, SI S'ESCAU, LA INCLUSIÓ ALS PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT EL
PROJECTE DEL PASSEIG MARÍTIM DE LES CALES DE MIAMI PLATJA.
El municipi de Mont-roig del Camp compta amb una extensió litoral d’11 quilòmetres lineals,
dels quals només 1’5 quilòmetres corresponen a un passeig marítim ja executat. El municipi
suporta des de fa dècades una manca històrica d’inversió per part de l’Estat en el seu litoral,
suposant un greuge comparatiu respecte d’altres localitats de costa i turístiques on els
successius ministeris competents en costes han realitzat intervencions i projectes de
construcció de passejos marítims.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha actuat amb responsabilitat i ha fet l’esforç de protegir i
millorar el litoral del municipi. En aquest sentit, ja el 2001 va modificar el seu planejament
urbanístic per convertir totes les cales aleshores edificables en zones verdes.
El 2010, i acceptant aquesta argumentació, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, va redactar el projecte de “Recuperación mediambiental y paisajística de las
Calas de Mont-roig del Camp, entre los mojones M-137 y M-275 del Deslinde ratificado por O.M
08/05/02”, el que coneixem com projecte del Passeig Marítim de les Cales de Miami Platja. La
inversió prevista per a l’execució d’aquest passeig ascendeix a 11.829.278,12 €.
Després de 6 anys, l’Estat no ha executat cap fase del projecte, continuant així l’oblit
institucional. Primer amb l’excusa de la crisi econòmica, després per la incertesa política
derivada de la manca de Govern de l’Estat.
Per tot l’anteriorment exposat, tenint en compte que, a data d’avui, ja està constituït el nou
Govern a l’Estat, i que aquest es troba en ple procés d’elaboració dels Pressupostos Generals
per al 2017, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per unanimitat, acorda:
•

Que els Grups Municipals representats en aquest plenari que votin favorablement al
present acord es comprometen a treballar activament per a que els Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2017 contemplin una partida pressupostària per a l’execució
del projecte del Passeig de les Cales, traslladant aquesta voluntat del Ple als
representants de les seves respectives formacions polítiques que tinguin representació
al Congrés i el Senat, que previsiblement hauran d’aprovar el pressupost per al proper
exercici abans que finalitzi el 2016.

•

Demanar als representants locals d’aquelles formacions polítiques que, sense tenir
representació al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, sí compten amb
representació a les dues cambres estatals, amb l’objectiu que aquests puguin demanar
als seus diputats i senadors que tinguin en compte en les seves possibles negociacions
i/o esmenes la inclusió de l’esmentada partida pressupostària per qüestió de justícia
territorial i històrica.

•

Traslladar el present acord plenari a la totalitat dels grups parlamentaris del Congrés i
del Senat, als partits locals amb representació al Congrés estatal, al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, i al Servei Provincial de Costes a
Tarragona.

10. Mocions
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MOCIÓ PER LA CREACIÓ DE CONCURSOS PÚBLICS PER AL DISSENY DELS CARTELLS
DE LES FESTES DEL MUNICIPI

Sra. Margalef: La proposta és que a les festes per als veïns que es caracteritzen per la seva
participació, que es creïn cartells dissenyats per ells mateixos.
Sra. Esquius: Com a norma no s’hauria de fer així, perquè es necessiten cartells amb molta
freqüència.
Sra. Margalef: Per les festes.
Sra. Esquius: Puntualment s’aniran fent.
Sr. Aragonès: Sempre s’havia fet.
Sr. Pérez: Per confeccionar la publicitat sempre es va tard. Jo veig bé aquesta proposta però
no el suficientment àgil.
Sr. Pellicer: L’Ajuntament pot proporcionar concursos però no tindrà l’agilitat que amb cartells
escarregats. Està bé fer concursos però no tota la publicitat.
Sr. Aragonès: Quines festes creuen?
Sra. Margalef: CIU accepta fer-ho en algunes festes. Si se sap el nombre i es pot fer previsió.
Sra. Garcia: L’escola ho agraeixen i ho poden fer amb temps suficient.
Sr. López: En la línia del Ferran, no es descarta i s’ha d’estudiar.
Sr. Alcalde: Proposa retirar moció i pel proper ple presentar la moció més concreta.
L’Ajuntament ja fa això. Per exemple en el dia de la infància i dibuix pel curs que ve.
Sra. Esquius: Es bo augmentar la participació però no obligar.
Sra. Garcia: Si fas concursos incentives
Sra. Pérez: Pot agradar el dibuix però a lo millor no es podria adaptar als mitjans impresos.
Sra. Garcia: Les empreses ho fan.
Sra. Pérez: No, les empreses no ho fan.
Després d’aquest debat, el grup municipal que havia presentat accepta deixar aquesta moció
damunt de la taula per un major estudi.

11. Precs i preguntes
Sr. Alcalde: Obre el torn de precs i preguntes.
Sr. Abbas: Una pregunta adreçada al Sr. Pérez. Com van les obres del col·lector de ponent,
l’estat i final d’obra.
Sr. Pérez: L’empresa va bé, s’obren els carrers, tot i que la senyalització es podria millorar però
és una obra complexe i es treballa a 50 metres de profunditat. En dues 2 setmanes les
canonades estaran canviades, i es començarà a asfaltar.
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Sr. Pellicer: Es preveu que l’obra estigui acabada el 15 de desembre, des de l’Estany Salat fins
als Oliviers i des de la via al mar quedarà tot asfaltat. El primer trimestre de 2017 faran la
senyalització. Ja s’ha col.locat dos cartells grans de zona d’obres membres durin i fins l’any
2017.
Sr. Abbas: S’ha vist algun pi a terra?
Sr. Pérez: Les canonades i l’asfalt s’aixequen, estan canviant canonades de fa 30 anys.
Sr. Pellicer: Intenten salvar tot el que poden. Es perillós pel vent, si no cal no però si cal si.
Sr. Gairal: Està protegit per l’ordenança local. Son únics pins horitzontals que es protegiran.
Sra. Aragonès: S’ha presentat per registre un escrit d’un veí que té un pi molt perillós dins la
parcel.la i demana llicència per tallar-lo.
Sra. Aragonès: Pregunta pel regidor Sr. Redondo: Els contenidors soterrats de la Pl. Església
continuaran precintants? Quan de temps? Què els hi passa?
Pregunta per a la regidora Sra. Pérez, referent a les valoracions fetes públiques de la festa de
l’oli. Costa creure que està convençuda que la festa va ser exitosa. A nosaltres no ens va
desagradar la idea de donar a conèixer tota la producció d’oli del municipi, però vam veure que
no hi ha prou amb una idea que no es va saber organitzar. S’ha de cuidar la clienta, la gent
venia a esmorzar i a les 10’15 h ja no n’hi havia. Ha fet una valoració que contrasta amb la
realitat, que va ser un desastre.
Sra. Pérez: La valoració que faig continua sent positiva. Va venir molta gent, més de l’esperada
pels propis productors d’oli de Mont-roig. Tots els productors tenien l’oportunitat de donar-se a
conèixer en igualtat. La feina que hem de fer és promocionar el municipi amb els mitjans que
tenim. I al final del dia els productors estaven contents. Ens vam donar a conèixer. Els
esmorzars son un altre tema. No teníem experiència. Decidir quans esmorzars es feien va ser
una decisió presa entre tots. Al 2015 en vam fer 600, i jo vaig decidir fer-ne 600. L’alcalde deia
800, però si quedem curts l’any que ve en farem més. Crec que va ser un èxit pels productors,
l’any que ve intentarem millorar. Amb les vostres declaracions destructives no ajudem a
promocionar als nostres productors. Demano respecte per a ells.
Sra. Aragonès. El nostre respecte és igual per a tots. Era una bona idea però amb una mala
execució.
Pel que fa a les cases en ruïnes, s’ha donat una llicència per enderrocar al carrer Bisbe Macià.
Sr. Pérez: Sí, es fan gestions municipals, en contacte amb la propietat. En aquest cas ho tirarà
la propietat. Intentem evitar les intervencions municipals.
Sra. Aragonès: Hi ha algun registre de cases en ruïna?
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Sr. Pérez: Si hi ha un registre. Els tècnics vigilen regularment. Ara les cases que eren més
perilloses ja no hi son.
Sra. Aragonès: Sr. Alcalde, ha fet treure l’estelada en la rotonda de la carretera T-323, no hi té
competència.
Sr. Alcalde: Sí, s’ha donat l’ordre de retirar-la. No en vull al meu municipi, és un espai públic, si
hi ha algú que no ho vulgui que m’ho digui. Sap quina és la meva competència?
Sr. Pérez: Si eren 5 o 2 productors és igual.
Sra. Garcia: A la Festa de l’oli, l’èxit d’assistència ja hi era. De vegades les coses que funcionen
és millor no tocar-les.
Sra. Pérez: Abans era una festa privada pagada per l’Ajuntament.
Sra. Garcia: També volem saber perquè pel Pla d’ocupació no es va convocar la comissió de
Recursos Humans. Ja hi eren quan es va fer. Amb les mancances. Sabem el punt de les bases.
La valoració es fa de forma molt poc objectiva. La formació i l’experiència no es tenen en
compte. Pot explicar pequè no es convoca?
Sr. Alcalde: No es va convocar perquè s’ha fet servir el mateix procediment que l’any pasat.
Teníem poc temps perquè funcionés abans de Nadal. Certament vostès van fer una instància i
jo vaig trucar a la seva companya Imma.
Sra. Garcia: Perquè s’aproven les bases abans, amb les esmenes no fem res?
Sr. Alcalde: No ho vaig recordar però es podien modificar. Vaig dir que no volíem demorar la
contractació.
Sra. Garcia: No estem d’acord. S’ha fet amb major brevetat per altres contractacions.
Sr. Alcalde: L’any proper es convocarà novament. En aquest cas no volíem endarreriments, les
bases son objectives. No és qüestió de currículum si no de valorar la necessitat social. I els hi
recordo que tots els membres de la comissió de participació poden assistir com observadors a
la selecció.
Sr. Pellicer: Certament teníem pressa, perquè no podem contractar al gener.
Sra. Garcia: Sí, però aquest tema ja s’havia parlat.
Sr. López: Els serveis socials son qui fan els informes.
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Sra. Margalef: Sr. Alcalde, li faig un prec: Torni a posar l’estelada.
Sr. Morancho: No ho faré. Hi ha gent que no ho vol.
Sr. López: Tornant al tema anterior, el més fàcil seria fer sempre les mateixes coses. Espero
que la regidoria de Promoció Econòmica s’ho qüestioni tot. Aquesta és la línia correcta. A la
festa del Pop, igualment a les 11 h no quedaven tiquets. Les coses s’han d’intentar millorar. Jo
felicito la meva companya per la seva determinació i valentia.

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental

Fran Morancho López
Alcalde
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