ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

4/2016
27 de maig de 2016
Extraordinari
13:33 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Susanna Ferré Bové
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Alberto Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales
No assisteix:
Maria Jesús Valldosera Gasull
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet
Interventora:
Anna Moragues Sanfélix

Ordre del dia:
1. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015
2. Aprovació, si escau, del pla econòmic – financer de l’Ajuntament del
Morell
3. Aprovació, si escau, de les Bases reguladores de la Baixada
d’Andròmines del Morell

Al poble del Morell, essent el dia 27 de maig de 2016 a les 13:33 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els
senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels
membres del Ple, assistits pel sotasignant Secretari i per la Interventora amb la
finalitat de celebrar la sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.

Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015
L’Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia 157/2016, de 29
d’abril, per la seva vinculació al punt de l’ordre del dia posterior i perquè només hi
ha quatre regidors a l’actual Consistori municipal que aprovessin les inversions del
gas.
2. Aprovació, si escau, del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament del
Morell
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia número 157/2016 de data 29 d’abril de 2016 s’aprova
l’expedient de liquidació de l’exercici 2015, que posa de manifest la situació
d’inestabilitat pressupostària i de la regla de despesa com a conseqüència de la
tramitació de l’expedient de modificació de pressupost en la modalitat
d’incorporació de crèdits de l’exercici 2014 a l’exercici 2015 (Decret 104/2015)
2. D’acord amb la Memòria que detalla el PEF, l’incompliment es degut a una
situació puntual durant l’exercici 2015, en què l’Ajuntament va procedir a
incorporar romanents afectats de l’exercici anterior.
3. D’acord amb les previsions contingudes en el PEF i detallades en la Memòria,
l’Ajuntament restableix la situació d’equilibri pressupostari i de la regla de la
despesa, un cop ha aprovat el pressupost per l’exercici 2016 amb compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
4. D’acord amb l’informe de la Interventora de data 24 de maig de 2016, la situació
econòmica de l’Ajuntament està sanejada, atès que l’Ajuntament presenta un
estalvi net positiu i una rati d’endeutament per sota del 37%, en totes les
anualitats del PEF. A més la Corporació compleix amb el termini de pagament a
proveïdors que estableix la normativa de morositat.
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 11, i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Article 116.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim
local (LRBRL)
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)

Primer.- En relació al principi d’estabilitat pressupostària.
D’acord amb l’article 11 de la LOEPSF “l’elaboració, aprovació i execució dels
Pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les
Administracions Públiques i altres entitats que formen part del sector públic es
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària”.

L’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 posa de manifest un
incompliment del principi d’estabilitat pressupostària, que d’acord amb el Pla
Econòmic Financer (PEF) que s’adjunta a l’expedient és de -826.233,30 €.
Aquesta situació de desequilibri, es deguda a la incorporació de romanents de crèdit
afectats de l’exercici 2014 a l’exercici 2015, per import de 1.767.640,89 €.

Segon.- En relació a la regla de la despesa.
De conformitat a l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, la despesa computable no ha de superar la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola.
D’acord amb l’informe de la Interventora de data 29 d’abril de 2016, el límit de la
despesa computable de l’exercici 2014, es situa en 4.528.659,49 € i la despesa
computable per a l’anualitat 2015 va ser de 5.741.245,42 €. Per aquest motiu
s’incompleix la regla de la despesa per import de 1.212.585.93 €.

Tercer. En relació al compliment de l’objectiu de deute públic.
Els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al
TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en
compte el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació especial que
determina la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i de vigència
indefinida).
El volum de deute viu estimat a final d’exercici, d’acord amb el PEF que s’adjunta a
l’expedient es situa per sota del 36%.

Quart. En relació a l’elaboració del Pla Econòmic Financer.
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant
l'any en curs i el següent.
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment.
L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per
la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment,
per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran
retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques per al seu coneixement. Es donarà a
aquests plans la mateixa publicitat
que l’establerta per les Lleis per als
Pressupostos de l’entitat.
DELIBERACIÓ
El regidor Josep Lluís Navarro diu que ens ho hem llegit. Si voleu fer alguna
explicació.
El regidor Eloi Calbet diu que, tal i com queda recollit a l’informe d’Intervenció, el
pla econòmic – financer reflexa la situació econòmica de l’Ajuntament del Morell i
s’ha d’aprovar per la incorporació de romanents de crèdit del 2014 al 2015,

sobretot en el tema de la plaça. El pressupost 2016 compleix amb la regla de la
despesa i el sostre de despesa en la liquidació del pressupost del 2015. La
incorporació d’ingressos afectats del capítol 6 porta al pla econòmic – financer i el
capítol 8 no computa. Si teniu algun dubte o voleu algun aclariment.
El regidor J. Lluís Navarro diu que entenem que amb la pròpia aprovació del
pressupost del 2016 i si l’any que ve el pressupost és equilibrat ja quedarà corregit.
Però es fa referència a un informe de la Intervenció de 29 d’abril de 2016 que no el
tenim.
La Interventora Anna Moragues diu que és l’informe que acompanya la liquidació
del pressupost.
El regidor Eloi Calbet diu que la liquidació del pressupost que s’aprova per Alcaldia
vam incorporar-la a aquest Ple com a dació de compte perquè així ho vam
considerar oportú.
El regidor Lluís Navarro diu que el pressupost no el vam aprovar. Estem d’acord en
què el pla econòmic – financer es resol de forma legal, però no estem d’acord amb
el pressupost de l’any 2016 pel que ja hem comentat anteriorment: partides com la
del futbol, subvencions a entitats que no han justificat imports superior a 30.000
euros, taxes del pàdel que no s’ajusten al que s’ha aprovat en ordenança fiscal i
que encara no s’ha corregit,...). Votarem a favor però voldria deixar constància en
l’acta del desacord amb el pressupost pels errors de sortida.
VOTACIÓ
Per tot l'exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels
presents els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic
financer que aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del
qual figura a l’annex.
Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques,
i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
Tercer.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.

3. Aprovació, si escau,
d’Andròmines del Morell

de

les

Bases

reguladores

de

la

Baixada

La baixada d’andròmines del Morell és una activitat que, estant oberta al conjunt de
la ciutadania, es ve realitzant en els darrers anys el diumenge anterior de la festa
major de Sant Abdon i Sant Senén i està integrada dins del programa d’actes de la
mateixa.
La baixada d’andròmines té com a punt de sortida la plaça de l’església del municipi
del Morell i com a punt d’arribada l’avinguda de la Granja.
Per tal de dotar de major claredat als criteris de participació i de desenvolupament
d’aquesta activitat, esdevé necessària l’aprovació d’unes Bases reguladores de la
Baixada d’Andròmines del Morell, les quals gaudiran de naturalesa reglamentària.

Vist que l’article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals regula la potestat d’ordenació
dels ens locals en l’àmbit de les seves competències.
Vista la competència municipal sobre les activitats i les instal·lacions culturals i
sobre l'ocupació del lleure establerta a l’article 25.2.l) i m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’article 66.3.n) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2 d) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2
d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el procediment d’aprovació d’ordenances establert a l’article 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i a l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vista la proposta d’aprovació de les Bases reguladores de la Baixada d’Andròmines
del Morell, el tenor literal de les quals és el següent:
BASES REGULADORES DE LA BAIXADA D’ANDRÒMINES DEL MORELL
1. Els vehicles que poden participar en la Baixada d’Andròmines del Morell són
de lliure invenció. No seran vàlids ni patinets ni carrets de la compra,
bicicletes i altres aparells que no siguin de fabricació pròpia.
2. La propulsió o tracció serà exclusivament animal i/o gravitacional. Queda
totalment prohibida la utilització d'energia contaminant com motors
d'explosió, interna o externa.
3. Cal que l’andròmina porti, obligatòriament, un sistema de frenada i de
direcció eficaç. No podrà excedir els 3 m. de llargada i 1’5 m. d’amplada.
4. No es farà distinció de sexes, edats, ètnies, colors, ni religions. No hi ha límit
màxim de pilots per andròmina.
5. Durant la baixada és obligatori que hi hagi, almenys, un pilot dalt de
l’andròmina.
6. La inscripció és oberta a tothom. Els menors de 12 anys, hauran d’anar
acompanyats com a mínim per un adult i sota la responsabilitat d’aquest. Els
menors de 18 anys hauran de portar una autorització expressa del tutor/a
legal.
7. Cada andròmina escollirà un/a comandant que serà el/la responsable i
portaveu de l'equip, i qui tractarà amb l'organització.
8. Cal obeir en tot moment les indicacions que facin els membres de
l'organització, que aniran degudament identificats.
9. L'ordre de sortida es determinarà seguint l'ordre d'inscripció.

10. L’andròmina haurà de tenir un nom i aquest no podrà ser ofensiu amb els
principis generals de convivència social. L'organització es reserva el dret a
no acceptar-lo. Es valorarà la creativitat.
11. SEGURETAT
Tots els participants hauran de complir amb les següents condicions
mínimes de seguretat:
-

-

Ús de casc obligatori homologat per a tots els pilots (de moto, bicicleta,
escalada, skate, esquí,…).
Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats com a mínim per un
adult i sota la responsabilitat d’aquest. I els menors de 18 anys hauran de
dur una autorització expressa del seu tutor/a legal.
No es pot consumir alcohol ni fumar durant la baixada.
Addicionalment es podran incorporar altres condicions de seguretat, com les
següents:

-

Ús de roba de màniga llarga.
Ús de proteccions (guants, colzeres,...)

12. L'organització vetllarà per la seguretat dels participants durant
recorregut, mitjançant la instal·lació de rodes de pneumàtic i tanques.

el

13. Revisió del carro: l'organització realitzarà un control obligatori a totes les
andròmines abans de la baixada, a la zona de boxes. L’objecte d’aquest
control és verificar que les andròmines compleixen amb les condicions
mínimes de seguretat, sens perjudici de la responsabilitat que assumeixen
els participants en la baixada.
14. Qualsevol participant que no respecti el reglament o als membres de
l’organització podrà quedar desqualificat i, per tant, restarà expulsat de
l’esdeveniment.
15. INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran al Centre Cultural del Morell, en persona,
indicant, nom del grup i dels diferents pilots, edats, nom de l’andròmina i
telèfon de contacte del/la comandant. També es pot utilitzar el correu
tecnicscentrecultural@morell.altanet.org o qualsevol altre mitjà electrònic
per fer arribar a l’organització qualsevol dubte i suggeriment.
16. DESENVOLUPAMENT DE LES BAIXADES
Es realitzaran les baixades sota les següents modalitats:
- Descensos d’entrenaments: durant una hora (de 18:00h 19:00h) es podran
fer descensos per tal de que els participants es familiaritzin amb el circuit.
- Punt de sortida: entre les 19:00h i les 19:30 tots els participants hauran
d’estar concentrats a la plaça de l’església. Durant la mitja hora prèvia els
participants podran exhibir les seves creacions.
- Primera baixada: la de lluïment.
- Segona baixada: la cronometrada.
- La tercera baixada: la baixada dels hortolans.
17. PREMIS
L'organització designarà un jurat popular que valorarà, els premis a
l’originalitat, segons la dificultat tècnica, l'enginy, la diversió posada a la
baixada i la disfressa dels participants.

18. S’atorgaran els premis que decideixi l’organització dins del límit màxim que
cada any es consigni en el pressupost municipal.
19. El lliurament de premis es realitzarà al finalitzar la cursa.
20. La inscripció duu implícita l’acceptació d’aquest reglament incloent-hi la
cessió dels drets d’imatge. Tot allò no previst en aquest reglament, així com
la interpretació del mateix, romandrà sota la decisió de l'organització.

DELIBERACIÓ
La regidora Judit Fernández diu que es presenten al Ple les bases reguladores de la
baixada d’andròmines, hi ha uns premis i s’ha d’aprovar un reglament.
El regidor Josep Maria Garriga proposa modificar la base segona per suprimir la
referència a la tracció animal. Les andròmines lo bonic és que siguin de material
manual i que siguin de tracció gravitacional. La tracció animal no creiem que sigui
adient.
La regidora Judit Fernández diu que no hi ha cap problema per retirar la tracció
animal.
El regidor Eloi Calbet proposa substituir la tracció animal per tracció humana, ja
que hi ha andròmines que queden encallades a mig camí.
El regidor Josep Maria Garriga diu que també caldria definir qui integra
l’organització.
La regidora Judit Fernández diu que serà el conjunt de la comissió de festes i la
regidora de Festes.
El regidor Lluís Navarro diu que si hi ha altres persones, entenem que la designació
s’hauria de fer per Decret d’Alcaldia per evitar problemes.
La regidora Judit Fernández proposa que s’hi integrin representants de l’Associació
de Voluntaris de Protecció Civil, de les ambulàncies, de la comissió de festes, els
tècnics de cultura, joventut i festes,...
El regidor Lluís Navarro pregunta si és possible que s’hi integri un representant del
grup polític municipal UPM – AM.
La regidora Judit Fernández respon que la comissió de festes està oberta a tothom
que hi vulgui participar.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que millor que ho deixem redactat i no ho traslladem a
un Decret d’Alcaldia. Que hi hagi un representant de cada grup polític.
El regidor Lluís Navarro proposa que l’organització s’integri per un voluntari de
protecció civil, un representant de cada grup polític municipal, un representant de
la comissió de festes i pels dos tècnics municipals de festes.

VOTACIÓ

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores de la Baixada d’Andròmines del
Morell amb les dues esmenes proposades en aquesta sessió del Ple.
Segon.- Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent
edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
taulell d’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 13:53 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

