
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/3 PLE 

 

Fran Morancho López, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN, 

DISPOSO: 

 

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat: 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 14 / de març / 2018 a les 13:00 

Lloc Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà 

 

SEGON.  Que  es  duguin  a  terme  els  tràmits  legals  oportuns  per  a  efectuar  la 
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat. 

 

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent: 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 14 de febrer de 2018
2. Donar compte dels Decrets del número 280 al 580 de 2018.
3. Festes . Expedient 2263/2018. Aprovar, si s’escau, la celebració de la festa 

tradicional i el programa d’espectacles taurins, inclòs en les activitats de la 
Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2018.

4. Serveis Socials. Expedient 1729/2018. Aprovar, si s’escau, la moció de suport 
i adhesió presentada pel Consell de la Gent Gran de Catalunya per garantir el 
sistema de pensions.

5. Planejament.Expedient 2579/2018. Suspensió de tramitació de llicències i de 
plans urbanístics i instruments de gestió urbanística entre la via del ferrocarril 
fins al domini públic marítim terrestre, a Miami Platja.

6. Hisenda Expedient 1855/2018. Retiment del Seguiment de Pla d’Ajust del 4t 
Trimestre de l’exercici 2017 i tancament del Pla d'ajust

7. Hisenda. Expedient 1772/2018. Informe de Morositat 4t trimestre 2017
8. Hisenda.Expedient 10243/2017. Donar compte al Ple de L’Informe de 

Fiscalització de l’endeutament 2015
9. Recursos Humans: Expedient 2663/2018. Aprovar, si s’escau, l’adequació 

retributiva singular, d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada en 

 



 

sessió plenària de data 15 de gener de 2018, d’uns llocs de treball.

B) Activitat de control
10.Mocions
11.Afers sobrevinguts

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 



ACTA DE LA SESSIÓ

Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Núm de la sessió: 2018/3

Caràcter de la sessió: Ordinari

Convocatòria: 9 de març de 2018

Data: 14 de març de 2018

Horari: 13:00 h. – 15:00 h.

Lloc: Casa de Cultura "Agustí Sardà"

 

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP

Enrique López González, regidor PSC-CP

Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP

Juan Gallardo Algueró, regidor IMM

Vicente Pérez Mula, regidor IMM

Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+

Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+

Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT

José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT

Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT

Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM

Francisco Velasco Autor, regidor C’s

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

Xavier Tardiu Bonet, Secretari 

S’ha excusat d’assistir-hi:



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:

1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 14 de febrer de 

2018.

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 ata 14 de febrer de 2018. 

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.

2. Donar compte dels Decrets del número 280 al 580 de 2018.

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. Festes . Expedient 2263/2018. Aprovar, si s’escau, la celebració de la festa tradicional 

i el programa d’espectacles taurins, inclòs en les activitats de la Festa Major de Sant 

Jaume de Miami Platja 2018. 

Identificació de l’expedient: Vaquetes 2018

Número d’expedient: Serveis Interns / Secretaria General / Àrea de Festes /dc / 
Exp.2263_2018

Tràmit: Ordinari

Fets

1.    Vist que  l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, és l’organitzador de la festa tradicional 
d’espectacles taurins que es celebra anualment a Miami Platja per la programació de la 
Festa Major de Sant Jaume 2018. 

2.    Vist que el programa d’espectacles taurins previstos està detallat en el quadre annex: 

Dia Modalitat Hora inici Hora final Lloc

21.07.2018 Bous a la plaça 18.00 h 21.00 h Plaça del 



Cinquantenari 

(Miami Platja).

22.07.2018 Bous a la plaça 18.00 h 21.00 h

Plaça del 

Cinquantenari 

(Miami Platja).

 

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones de data 7 
de març de 2018. 

Fonaments de dret

1.    Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

 

Es proposa al Ple el següent acord:  

1.   Aprovar la celebració de la festa tradicional amb bous amb motiu de la festa que 
s’especifica.

2.    Aprovar el programa d’espectacles taurins següent: 

 

Dia Modalitat Hora inici Hora final Lloc

21.07.2018 Bous a la plaça 18.00 h 21.00 h

Plaça del 

Cinquantenari 

(Miami Platja).

22.07.2018 Bous a la plaça 18.00 h 21.00 h

Plaça del 

Cinquantenari 

(Miami Platja).

 

4. Serveis  Socials.  Expedient  1729/2018.  Aprovar,  si  s’escau,  la  moció  de  suport  i 

adhesió presentada pel Consell de la Gent Gran de Catalunya per garantir el sistema 

de pensions. 



Identificació de l’expedient: Moció per garantir el sistema de pensions. 

Número d’expedient:            Serveis al ciutadà / Serveis Socials / Exp.1729_2018

Tràmit:                                   Ordinari

 

 

Fets

1.  Atès  que el  Ple  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Camp,  degudament  reunit  en la  sessió 
ordinària de 19 de desembre de 2017, va adoptar per majoria absoluta la moció presentada pel  
Consell de la Gent Gran de Catalunya, per garantir el sistema de pensions. 

2. Atès que el mateix Consell Comarcal ens ha traslladat l’esmentada moció per aprovar-la, si  
fos el cas, i remetre-la a la Comissió Executiva del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

Moció que presenta el Consell Comarcal del Baix Camp, a instància del Consell de la  
Gent Gran de Catalunya, per garantir el sistema de pensions.

Consideracions en matèria de pensions

1r - El Sistema Públic de repartiment de la Seguretat Social és un dels eixos vertebradors de 
l'Estat del  Benestar, element determinant de cohesió social,  de solidaritat intergeneracional,  
inter-territorial, intersectorial i un potent mitjà de redistribució de la renda. A més de la seva 
funció en l'enfortiment de la cohesió social, el  Sistema de Seguretat Social  té un paper de 
primer ordre com a estabilitzador macroeconòmic, i serveix com a garantia i sustentació de la 
demanda interna de béns i serveis, provocant la generació d'ocupació.

 

2n -  Amb l'aprovació dels  Pactes  de Toledo amb el  suport  de totes  les forces  polítiques  i  
socials, el 6 d’abril de 1995, es va establir el full de ruta per assegurar l'estabilitat financera i les 
prestacions futures de la Seguretat Social. Era necessari crear un òrgan que permetés donar 
estabilitat  institucional  i  social  al  nostre Sistema Públic  de Pensions,  hi  participen totes  les 
forces polítiques i els agents socials, per evitar que qualsevol govern de torn pogués prendre 
mesures unilaterals.

 



3r  -  Per  primera  vegada  es  va  preveure,  mitjançant  la  Llei  24/1997,  de  15  de  juliol,  de 
consolidació i  racionalització del  Sistema de Seguretat  Social,  en l’article 11,  la revaloració 
automàtica del conjunt de les pensions amb l'IPC, i l'any 2001 es va crear el Fons de Reserva 
de la Seguretat Social, regulat per la Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de  
Reserva de la Seguretat  Social;  segons l'informe preceptiu anual  de la Seguretat  Social  al 
Congrés  dels  Diputats  al  desembre  de  2011,  en  plena  crisi  econòmica,  disposava  de 
66.814'993 milions d’€.

 

4t - La taxa de reemplaçament del nostre Sistema Públic de Pensions ronda el 80%, una de les  
més altes de l'OCDE; les baixes pensions no són conseqüència de l'estructura del sistema, són 
provocades pels baixos salaris amb baixes cotitzacions i les carreres laborals discontínues; a 
data d’1 de febrer de 2017, la mitjana de les pensions de jubilació dels homes era de 1.226'17 € 
al mes, i la de les dones era de 773'13 €, amb un diferencial de menys del 36'95 %. Com en 
altres  aspectes  de  la  vida  social  i  pública,  una  vegada  més  les  dones  estan  pagant  les  
conseqüències de la discriminació històrica que pateixen. El conjunt de les pensions mínimes, 
incloses les del SOVI, fins i tot amb l'increment experimentat superior a l'IPC durant els anys 
2004- 2011, té unes quanties inferiors al  límit  de pobresa de la nostra comunitat.  Continua 
sense  resoldre’s  el  problema  de  les  pensions  de  viduïtat.  L'aplicació  de  la  "Disposició 
addicional  trenta.  Pensió  de  viduïtat  a  favor  de pensionistes  amb 65 o més anys  que no 
percebin una altra pensió pública, de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre  actualització, adequació 
i modernització del sistema de Seguretat Social", hauria representat una millora per a una gran 
majoria de persones perceptores de la pensió de viduïtat, però des de l'any 2012, mitjançant els 
Pressupostos Generals de l'Estat, aquesta mesura continua tenint paralitzada la seva aplicació.

 

5è -  La crisi  econòmica i  les mesures que s'han adoptat  per  superar-la,  entre d'altres: les 
retallades en tots els sistemes de protecció social (sanitat, ensenyament, dependència, serveis 
socials),  les  dues  reformes  laborals  imposades,  el  no-increment  del  Salari  Mínim 
Interprofessional amb l'IPC, les polítiques actives d'ocupació finançades des de la Seguretat 
Social,  han provocat una caiguda accelerada de l'ocupació, una baixada generalitzada dels 
salaris, amb una disminució dels ingressos a la Seguretat Social sense precedents. Les hores  
setmanals treballades en el segon trimestre de 2008 (722.012.500), respecte a les treballades 
en el  primer  trimestre  de 2017 (609.969.800),  van significar  en negatiu 112.042.700 hores  
setmanals menys.

Això  representa  menús  de  2.801.067  treballadors  a  jornada  completa;  la  caiguda  d'hores 
treballades està provocant la precarietat laboral, que, sumada a la baixada generalitzada dels  
salaris, està generant treballadors pobres. I hem de tenir present que hi ha 1.394.700 llars amb 
tots els seus actius en atur.

 



6è -  No s'ha complert la normativa inicial que regula el Fons de Reserva, en retirar entre els  
anys 2012 i 2016 quantitats anuals superiors al 3 %; en total, s'han retirat 67.151 milions d'€, i  
s'hi han de sumar les quantitats retirades entre els anys 2012 i 2015 dels excedents de les 
mútues d'accidents de treball, 8.129 M €. Així, en cinc anys, s'han consumit 75.280 milions d’€.  
Actualment,  segons l'últim informe al  Congrés  dels  Diputats,  el  Fons  de Reserva el  31 de 
desembre de 2016 era de 15.020’039 milions d’€, i aquestes existències en gran mesura són 
degudes als rendiments que han generat les inversions del Fons, més de 26.000 milions d’€  
fins a aquesta data, quantitat que no arriba per a pagar dues mensualitats. ¿Com és possible 
que, de forma unilateral, sense haver tingut cap reunió amb el Pacte de Toledo i els agents  
socials, s'hagi buidat el Fons de Reserva?

 

7è -  Com és  possible que es  reformi  de manera unilateral  el  Sistema Públic  de Pensions 
mitjançant la  Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i  de  
l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, sense previ acord del 
Pacte de Toledo i els agents socials, amb l'informe desfavorable del Consell Econòmic i Social 
d'Espanya i les mocions en contra aprovades en algunes corporacions locals de Catalunya, 
entre elles l'Ajuntament de Barcelona?

El Sistema Públic de Pensions no ens l’han regalat, és fruit del treball de tota la societat, de la  
lluita dels i les treballadors/es i les seves organitzacions sindicals i és un dels millors d'Europa.

Senyores i  senyors diputats i  responsables dels  agents socials, com en altres ocasions,  el 
Consell de la Gent Gran de Catalunya exposem que la nostra fonamental preocupació és la 
societat que deixarem als nostres fills/es i néts/es, que és fonamental per a ells, i per això no 
podem permetre que es debiliti el nostre principal sistema de protecció social, el Sistema de 
Seguretat Social.

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones de data 7 
de març de 2018. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament acordi: 

1.     Aprovar la moció presentada pel Consell Comarcal del Baix Camp a instància del Consell  
de la Gent Gran de Catalunya, amb els següents punts:

 

1r  -Instar al Govern de l'Estat que s'efectuïn les reunions urgents que siguin necessàries del 
Pacte de Toledo i els agents socials, per estudiar els mecanismes a aplicar perquè de forma 
permanent es garanteixi la suficiència financera del Sistema de Seguretat Social.

2n  - Que s'estudiïn els mecanismes necessaris per superar l'efecte negatiu en els actuals i  
futurs pensionistes que té i tindrà l'aplicació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora 



del  Factor  de  Sostenibilitat  i  de  l'Índex  de  Revalorització  del Sistema  de  Pensions  de  la  
Seguretat Social. 

3r  -  Plena  aplicació  de  la  Llei  27/2011,  d'1  d'agost,  sobre  actualització,  adequació  i 
modernització del Sistema de Seguretat Social, inclosa la "Disposició addicional trenta, referent 
a la pensió de viduïtat”, última reforma pactada amb els agents socials.

4t - Creació d'un nou marc de relacions laborals, pactat, que superi les conseqüències de les 
dues reformes laborals imposades.

5è  -  Increment  gradual  del  Salari  Mínim Interprofessional  perquè,  en una  legislatura,  sigui 
equiparable al 60% del salari mitjà, segons recomana la Carta Social Europea.

6è  - Plena aplicació de la  Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes.

 

7è - Que el conjunt de les pensions mínimes s'incrementi per sobre de l'IPC, perquè les seves  
quanties siguin superiors al límit de pobresa. Les quanties de les pensions no contributives i les 
del SOVI estan pròximes al límit de pobresa severa; així doncs, és urgent el seu increment.

8è - Recuperació del poder adquisitiu perdut pel conjunt de les pensions des l'any 2011.

9è - Recuperació del nivell existent el 2011 del Fons de Reserva per poder afrontar la pressió 
que el sistema de pensions tindrà amb motiu de la incorporació de la generació del baby boom 
(els nascuts entre 1958 i 1978); i supressió de la normativa legal imposada que ha permès 
retirar del Fons de Reserva més del 3% inicialment previst, i que qualsevol retirada superior al 
3% hagi de ser objecte d'acord en el Pacte de Toledo.

10è - Que les polítiques actives d'ocupació consistents en deduccions en les cotitzacions siguin 
finançades des de la fiscalitat general.

11è - Cap reforma del Sistema de Seguretat Social sense previ acord del Pacte de Toledo i els 
agents socials.

2. Notificar el present acord als interessats.

5. Planejament.Expedient 2579/2018. Suspensió de tramitació de llicències i de plans 

urbanístics  i  instruments  de  gestió  urbanística  entre  la  via  del  ferrocarril  fins  al 

domini públic marítim terrestre, a Miami Platja. 



Identificació de l’expedient: Suspensió de tramitació de llicències i  de plans  urbanístics  i  
instruments  de  gestió  urbanística  entre  la  via  del  ferrocarril  fins  al  domini  públic  marítim 
terrestre, a Miami Platja

Número d’expedient: Serveis Territorials/ Urbanisme/ Exp. 2579/2018

Tràmit: Aprovació

Fets

1.  El  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 
2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007.

2. En data 5 de desembre de 2017 , la Junta de Govern Local va prendre l’Acord contractar  
l’empresa  Jornet  Llop  Pastor,  SLP,  amb NIF B-64.750.300,  per  dur  a  terme els  treballs 
tècnics  consistents  en  la  redacció  de  l’Estudi  d’idoneïtat  urbanística  i  territorial  de  la 
transformació de l’Avinguda Barcelona i entorns.

3. L’arquitecte municipal ha redactat un informe proposant que se suspengui la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com 
també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, de nova construcció 
i gran rehabilitació amb augment de volum així com, d'instal·lació o ampliació d'activitats o 
usos  concrets  i  d'altres  autoritzacions  municipals  connexes  establertes  per  la  legislació 
sectorial.

4. En l’informe de l’arquitecte municipal es concreta l’àmbit de la suspensió que està inclòs 
dins  el  de  l’  Estudi  d’idoneïtat  urbanística  i  territorial  de  la  transformació  de  l’avinguda 
Barcelona que està portant a terme l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP el  i els seus entorns. 
S’hi inclou l’entorn de l’Avinguda de Barcelona de Miami Platja des d’una illa per sobre en 
sentit muntanya i fins la via del tren en sentit mar, per sota la via del tren s’incorporen a 
l’àmbit  d’aquesta moratòria  dos grans  espais  sense edificar.  S’incorpora plànol  adjunt  a 
l’informe.

5. El termini de la suspensió serà d’un any i caldrà excloure’n els procediments de concessió 
de llicència iniciats amb anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió previstos en 
l'article  71  de la  Llei  d'urbanisme. Aquesta  resolució  de  suspensió  podrà  ser  aixecada, 
totalment o parcialment, en qualsevol moment per acord plenari.

6. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 7 de 
març de 2018.

 

Fonaments de dret 

1.  El  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 
2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007.



2.  L’article 73 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), regula la suspensió de tramitacions i de llicències per a  
l’estudi de la formació o reforma d’instruments de planejament urbanístic.

3.  Els  articles  101  i  següents  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU), desenvolupen els articles anteriors i en regulen els 
detalls.

4. D’acord amb l’article 102.4 de l’RLU mentre estigui suspesa la tramitació es poden tramitar  
els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.

Es proposa al Ple de l'Ajuntament acordi:

1.  Aprovar la suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats i  de projectes de gestió  
urbanística i d’urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, de nova construcció i gran rehabilitació amb augment de volum així com, d'instal·lació  
o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial; per un termini d’un any; en l’àmbit situat per entre la via del ferrocarril  
i la zona de domini públic marítim terrestre, entre l’estany Gelat i fins l’alçada del Parc de la 
Pèrgola de Platja Cristall, a Miami Platja. També s’hi inclouen per sota de la via del tren en  
direcció mar, les illes que hi ha entre aquesta via i els carrers Ripollès, del Xiprer, Osona i Rosa 
dels Vents, excloent de l’àmbit d’aquesta moratòria dos grans espais sense edificar que es van 
incloure en una suspensió de llicències anterior.  Aquest  àmbit  es  grafia  en plànol  adjunt  a 
aquesta resolució.

S’exclouran  d’aquesta  suspensió  els  procediments  de  concessió  de  llicència  iniciats  amb 
anterioritat  a  la  publicació  de  l’acord  de  suspensió  previstos  en  l'article  71  de  la  Llei  
d'urbanisme. Aquesta resolució de suspensió podrà ser aixecada, totalment o parcialment, en 
qualsevol moment per acord plenari.

2. Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la província.

6. Hisenda Expedient 1855/2018. Retiment del Seguiment de Pla d’Ajust del 4t 
Trimestre de l’exercici 2017 i tancament del Pla d'ajust

De conformitat  amb el  que estableix l’ article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012, l’anàlisi  de les  
desviacions produïdes en el calendari d‘execució o en les mesures del Pla d’ Ajust  ha de ser 
retut amb la periodicitat establerta.

Veure arxiu adjunt "Proposta Hisenda1855_2018 GEST.pdf"

7. Hisenda. Expedient 1772/2018. Informe de Morositat 4t trimestre 2017



Expedient número: 1772/2018

Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat

Tràmit: Donar compte al Ple

 

INFORMACIÓ AL PLE

En virtut del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials, 
s’adjunta informació del 4t trimestre sobre compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de les entitats locals, que inclou el nombre i 
quantitat global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint els terminis.

veure document adjunt "Remissió al Ple Informe Morositat 4t2017.pdf"

8. Hisenda.Expedient 10243/2017. Donar compte al Ple de L’Informe de Fiscalització de 

l’endeutament 2015

Expedient número: 10243/2017

Identificació expedient: Donar compte al Ple de L’Informe de Fiscalització de 
l’endeutament 2015

Tràmit: Donar compte al Ple

 

INFORMACIÓ AL PLE

En  virtut  del  que  estableix  la  Disposició  addicional  sisena   de  la  Llei  26/2009,  de  23  de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, s’adjunta l’informe de fiscalització 
limitada financera i de legalitat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’exercici 2015,  
realitzat per la Sindicatura de comptes.

Mitjançant aquest donar compte es dóna tràmit de coneixement al Ple de la corporació alhora 
que es publica  l’informe en seu electrònica corporativa.

 

 Veure Informe Sindicatura identificat amb els documents 395.1 i 395.2 de la carpeta 
“8-02-2018.Informe Sindicatura Definitiu” de l’expedient electrònic.



9. Recursos  Humans:  Expedient  2663/2018.  Aprovar,  si  s’escau,  l’adequació 
retributiva singular, d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada en 
sessió plenària de data 15 de gener de 2018, d’uns llocs de treball.

 

Identificació de l'expedient: Adequació retributiva singular d’uns llocs de treball

Número d'expedient: Serveis Interns / Secretaria General / 06.00 Recursos Humans /Exp: 
2663/2018

Tràmit: Ordinari

 

Antecedents

1.      El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en la seva sessió extraordinària de data 15 
de gener de 2018, va aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp per a l’any 2018. Aquest acord es troba publicat en el Butlletí Oficial  
de la Província de Tarragona núm. 33, de 15 de febrer de 2018.

2.      Els  Serveis  Territorials  a  Tarragona del  Departament  de Governació,  Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Tarragona havia emès un informe jurídic en data 
20 de febrer de 2017 relatiu als efectes jurídics de l’aprovació d’aquesta relació de llocs de 
treball. Aquest informe concloïa que:

1.   Les adequacions retributives singulars, associades a modificacions en el contingut del  
lloc  de  treball  constitueixen  una  excepció  al  principi  general  de  la  limitació  dels  
increments  retributius  del  personal  del  sector  públic  establertes  a  les  lleis  de 
pressupostos.

2.   L’aprovació o modificació de la RLT o altre instrument d’ordenació i planificació dels 
RRHH  pot  contenir  adequacions  retributives  singulars  i  en  conseqüència  generar 
efectes econòmics més enllà de les disposicions de les lleis de pressupostos de l’Estat,  
en els supòsits i en les condicions que es descriuen als fonaments jurídics d’aquest 
informe.

3.   L’aplicabilitat  dels  increments  retributius  que  es  recullen  ala  RLT  aprovada  per 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i per tant la seva quantificació efectiva a efectes 
pressupostaris, dependrà de l’estudi individualitzat de cada lloc afectat, per determinar 
si  efectivament  es  tracta  d’una  adequació  retributiva  singular,  associada  a  una 
modificació del contingut del lloc de treball en el sentit definit per la Jurisprudència o,  
per  contra, es tracta d’increments no associats a cap dels  elements que justifiquen 
l’excepció prevista a l’article 19.7 de la Llei de Pressupostos de l’Estat de 2016, vigent.



3.      La  Subdirecció  general  d’ordenació  normativa  i  recursos  de la  Secretaria  d’Estat  de 
Pressupostos i Despeses, del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en data 17 de maig de 
2017 va emetre el seu informe jurídic en relació a l’increment retributiu derivat de la relació  
de llocs de treball, el qual concloïa que l’increment de retribucions com a conseqüència de 
l’aprovació d’una nova relació de llocs de treball per l’Ajuntament no s’ajusta a les normes 
bàsiques  pressupostàries,  ja  que  no  pot  considerar-se  com una  adequació  retributiva 
singular i excepcional, màxim tenint en compte el volum d’increment que representa en el 
cas plantejat.

4.      La Consultoria de dret local Lefebvre el Derecho ha emès, a petició de l’Ajuntament de 
Mont-roig  del  Camp,  un  informe de data  9  d’agost  de 2017,  en  el  qual  conclouen el  
següent:

1.      La RPT se erige como el instrumento técnico idóneo y obligatorio a través del cual  
se puede modificar el contenido y valoración económica de cada puesto.

2.      Las adecuaciones retributivas que,  con  carácter  singular  y  excepcional,  resulten  
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, efectuadas a través de la  
RPT,  no  están  sujetas  a  la  limitación  establecida  en  el  art.  18.Dos  LGPE 2017,  
siempre que las mismas traigan causa de una correcta valoración de los puestos de  
trabajo  nunca  realizada  anteriormente  (ex  novo),  o  por  razones  de  creación  de  
nuevos puestos, o modificación sustancial de los preexistentes, realizada mediante la  
aplicación  de  conocimientos  científicos  o  prácticos  que  busquen  la  objetiva  
adecuación entre el contenido del puesto y su compensación económica.

3.      Como ya se ha indicado en la Sentencia del  TS de 20 de mayo de 2011 (EDJ  
2011/99965), entre otras, lo que está, en su caso, sujeto a los límites de la LPGE es  
el Presupuesto anual y no la RPT y, por ello, cabe que no se aplique la RPT en un  
solo ejercicio presupuestario y se pueda diferir su aplicación a lo largo de varios años,  
tal y como indica la Sentencia del TS de 14 de julio de 2008 (EDJ 2008/147655).

4.      En consecuencia,  si  la  Corporación  ya  ha  aprobado la  RPT,  si  bien  no  la  han  
aplicado todavía presupuestariamente debido a las limitaciones fijadas por las LPGE,  
cabe  que  acuerden  la  aplicación  de  la  RPT gradualmente  en  diversos  ejercicios  
presupuestarios y puedan acordar la aplicación de algunos incrementos retributivos  
singulares  que  resulten  de  la  valoración  objetiva  en  la  RPT  de  esos  puestos  
singulares  y  concretos,  como  excepción  de  adecuaciones  retributivas  que,  con  
carácter  singular  y  excepcional,  resulten  imprescindibles  por  el  contenido  de  los  
puestos de trabajo.

5.      Para ello, habría que adoptar el acuerdo, previa negociación sindical, de aplicación  
gradual  de  la  RPT  en  los  ejercicios  sucesivos  que  se  determine  y  aprobar  la  
modificación en la Plantilla presupuestaria correspondiente a los puestos de la RPT  
afectados  que  se  haya  decidido  aplicar  en  este  ejercicio,  con  las  adecuaciones  
retributivas de carácter singular y excepcional imprescindibles por el contenido de los  
puestos  de  trabajo,  cuyos  retribuciones  resultan  incrementadas  por  encima  del  
incremento general determinado por la LPGE 2017.

5.      El cos de la Policia Local de Mont-roig del Camp està subjecta, com la resta de cossos 
policials, als nivells d’alarma terrorista provocats per diferents atemptats, alguns d’ells molt 
greus  i  recents  en  municipis  limítrofs.  Aquest  fet  implica  l’assumpció  d’un  grau  de 
perillositat més elevat en l’exercici de la seva tasca. Per aquest motiu s’ha elevat el règim 



de protecció amb armilles antibales, que els membres del cos han de dur en totes les  
seves tasques.  Aquestes armilles provoquen un grau elevat  de penositat  en el  treball, 
sobretot en les tasques realitzades a la via pública i en època estival.

6.      Analitzat legalment des del  punt  de vista de recursos humans, hem d’afirmar que les 
retribucions que poden percebre els funcionaris públics a l’administració són taxades.

El complemento específico retribuye las especiales características  de algunos puestos 
de trabajo  a cuyos efectos han de tenerse en cuenta los siguientes factores:

- especial dificultad técnica;

- especial dedicación;

- responsabilidad;

- incompatibilidad;

- peligrosidad o penosidad.

 

Las dos características fundamentales del complemento específico son:

a) Concreción: se fija atendiendo precisamente a las características de un puesto de  
trabajo.

b) Objetividad:  se atiende a las condiciones particulares de ese puesto  de trabajo,  
ajeno  a  todo  matiz  subjetivo  derivado  de  la  persona  titular  del  puesto  que  lo  
desempeña.

(Fuente: Memento Empleado Público)

7.      Per  tant,  doncs,  es  proposa  aplicar  pressupostàriament  la  relació  de llocs  de treball  
només de forma singular, a determinats llocs de treball singulars i concrets. 

Els llocs de treball proposats corresponen a places d’agents i responsables de la Policia 
Local.

 8. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 7 
de març de 2018

Es proposa al Ple de l'Ajuntament acordi:

1.      Aprovar l’adequació retributiva singular, d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada 
en sessió plenària de data 15 de gener de 2018, dels llocs de treball següents: 



 

Orgànic Denominació del lloc Complement 
de destinació

Complement 
específic

Policia Local Sergent 22 21

Policia Local Caporals 22 19

Policia Local Agents 22 18

 

2.      Les retribucions anuals per cada lloc de treball de la Policia Local és de: 

 

 SB Nivell CD Nivell CE TOTAL ANUAL

Sergent 10.083,76 22 7.281,26 21 24.966,89 42.331,91

Caporal 10.083,76 22 7.281,26 19 20.966,89 38.331,91

Agent 10.083,76 22 7.281,26 18 16.766,89 34.131,91

 

 

3.      El cost de la Policia Local pel que queda de l’any 2018 per un sergent, sis caporals i  
vint-i-dos  agents,  ascendirà  a  un  total  de  1.025.924,31.-€,  dels  quals  771.371,66.-€ 
corresponen a retribucions i 254.552,65.-€ al cost de la Seguretat Social:

 

 SB Nivell C. Destí Nivell C. Específic TOTAL



Sergent 7.562,82 22 5.460,95 21 18.725,17 31.748,93

Caporal 7.703,99 22 5.460,95 19 15.725,17 28.890,10

Agent 7.703,99 22 5.460,95 18 12.575,17 25.740,10

 

 

 TOTAL Número efectius TOTAL

Sergent 31.748,93 1 31.748,93.-€

Caporal 28.890,10 6 173.340,59.-€

Agent 25.740,10 22 566.282,15.-€

 771.371,66.-€

 

4.      Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Mocions

Afers sobrevinguts

Precs i Preguntes

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

Fran Morancho López                                                           Xavier Tardiu Bonet

Alcalde                                                                                 Secretari 



14 de març de 2018
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