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

6/2016
30 de juny de 2016
Ordinari
20:06 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Albert Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales
Ha excusat l’assistència:
Susanna Ferré Bové
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària
anteriors
2. Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
3. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de
l’Ajuntament del Morell corresponent a l’exercici 2016
4. Aprovació, si escau, del resum numèric general corresponent a la
rectificació del Padró municipal d’habitants
5. Ratificació, si escau, de diversos convenis de pràctiques educatives
6. Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de
vaquetes de la festa major de Sant Abdon i Sant Senén de l’any 2016
7. Aprovació, si escau, d’un conveni de col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya pel desenvolupament i finançament de la
continuació d’un estudi de la qualitat de l’aire
8. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 3/2016
9. Aprovació, si escau, de la imposició i ordenació de l’Ordenança fiscal
reguladora dels preus públics

10. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
la Taxa per la prestació de serveis al pavelló municipal
11. Aprovació, si escau, de la retirada del títol d’Alcalde honorífic i perpetu
del Morell a Francisco Franco Bahamonde
12. Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures
urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica
13. Precs i preguntes

Al poble del Morell, essent el dia 30 de juny de 2016 a les 20:06 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 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. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
L’Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el redactat de les actes de
les sessions ordinària i extraordinàries anteriors pel lliurament dels esborranys en
l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova les actes per unanimitat.

2. Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
L’Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 111/2016 a
251/2016, ambdós inclosos.

3. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de
l’Ajuntament del Morell corresponent a l’exercici 2016
ANTECEDENTS
1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia 182/2016, de 12 de maig, s’ha ordenat la
iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa
salarial del personal laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent,
alhora que es disposava l’emissió d’informes per part de Secretaria.
2. El pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat
inicialment pel Ple en sessió de 31 de març de 2016 i definitivament en sessió
de 6 de maig de 2016.
3. El 12 de maig de 2016 s’ha emès l’informe de Secretaria i s’ha acreditat que
l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a
1.174.765,44 €.
FONAMENTS DE DRET

1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (d’ara endavant LRSL), que
modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (d’ara endavant
LRBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal
laboral del sector públic local, obliga a les Corporacions locals a aprovar
anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la
corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. L’article 19, apartat quatre, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, disposa que la massa salarial
del personal laboral, que no pot tenir increment pel 2016, està integrada pel
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social
meritades per aquest personal el 2015, en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les
prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de
la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades
per trasllats, suspensions o acomiadaments i les indemnitzacions per bestretes
o despeses que hagués de realitzar el treballador.
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva
directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de
les quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e)
LRBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant TRLMRLC), i 168.4 de la
Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març (d’ara endavant TRLHL), llevat l’excepció prevista a la disposició
addicional 16a LRBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i
al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, d’acord amb l’apartat
3 d’aquest article 103.bis LRBRL.
VOTACIÓ
D’acord amb la proposta de l’Alcaldia de 12 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament
del Morell adopta per unanimitat dels presents els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta entitat per a
l’exercici 2016, la qual ascendeix a la quantitat de 1.174.765,44 €.
Segon.- Fer públic aquest import a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la
província.

4. Aprovació, si escau, del resum numèric general corresponent a la
rectificació del Padró municipal d’habitants
ANTECEDENTS
El servei municipal de padró d’habitants ha confeccionat els resums numèrics de la
revisió del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen
el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015.

Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (d’ara
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes
de març de 2016.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió
anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2016, i
que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a
terme durant l’exercici 2015. El resum que s’aprova és el següent:
Homes: 1.808
% homes: 50,93%
Dones: 1.742
% dones: 49,07%
Població: 3.550
Segon.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que
disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta
de xifres oficials de població.
5. Ratificació, si escau, de diversos convenis de pràctiques educatives
Vista la competència municipal de cooperació amb l’Administració educativa
establerta per l’article 66.3.o) 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 que disposen els arts. 6 i ss. de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, quant al règim jurídic dels convenis de col·laboració entre Administracions.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Vist el Decret d’Alcaldia 159/2016, de 2 de maig, pel qual s’aprova per urgència el
conveni de col·laboració amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat
Rovira i Virgili –URV- per a la formació pràctica a l’Ajuntament del Morell, el
contingut dispositiu del qual és el següent:
CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES ENTRE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV ENDAVANT) I
L’AJUNTAMENT DEL MORELL

PEL CENTRE DOCENT:
El Sr. Antoni Pigrau Solé com a degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, per
delegació del rector de la URV (NIF Q9350003A), amb seu al carrer de l’Escorxador
s/n, 43003 Tarragona.
PER L’ENTITAT COL·LABORADORA:
El Sr. Pere Guinovart Dalmau, alcalde de l’AJUNTAMENT DEL MORELL (NIF
P4309600G), amb seu a Plaça de l'Era del Castell, 5, 43760 El Morell.
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per a la signatura
d’aquest conveni d’acord amb la següent normativa:
-

Reial decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
L’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010 de
30 de desembre.
La normativa de pràctiques externes de la URV, aprovada pel Consell de
Govern de 20 de desembre de 2012, modificada pel Consell de Govern de 7
de març de 2013, com a normativa interna integradora de totes les
pràctiques externes tutelades per la URV.

I declaren que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni
implica prestació de serveis per part de l’estudiant. Les pràctiques previstes en
aquest conveni tenen una naturalesa estrictament acadèmica.
En conseqüència, acorden la formalització d’aquest conveni conforme a les
següents clàusules i característiques:
Ambdues parts acordem:
L’estudiant participant en el programa:
Cognoms i nom:
NIF/NIE:
Ensenyament de Dret
Domicili:
Tutor/a de l’entitat
Xavier Tardiu Bonet
Professores responsables de l’assignatura Pràctiques Externes:
Aitana de la Varga Pastor

Roser Casanova Martí
Lloc de realització de les pràctiques:
AJUNTAMENT DEL MORELL Pl. de
l'Era del Castell, 5 43760 El
Morell
Telèfon de contacte: 977840617
Durada de les pràctiques:
La durada de les pràctiques és de 135 hores, que l’estudiant haurà de fer entre els
dies 1 de febrer i 20 de maig de 2016 (ambdós inclosos) a l’AJUNTAMENT DEL
MORELL.
Objectius de l’assignatura:
Complementar la formació acadèmica de l’estudiant del grau de Dret, mitjançant
unes pràctiques que tenen per finalitat possibilitar a l’alumne/a l’anàlisi de la
realitat professional que atén la institució/empresa i l’adquisició d’habilitats i
recursos per a l’exercici futur de la seva professió.
Són obligacions de l’estudiant:
a) Iniciar la pràctica el dia acordat i complirà el calendari i l’horari establert al
conveni. b) Comunicar al professor/a responsable de la seva tutela o al
coordinador/a de pràctiques, de manera immediata, qualsevol incidència
que afecti el desenvolupament de les pràctiques (renúncia, inadequació de
les pràctiques,
inexistència de tutor/a, etc.).
c) Realitzar amb aprofitament les pràctiques, d’acord amb el programa i les
condicions previstes.
d) Respectar les normes i els reglaments interns de l’entitat acollidora i,
especialment, guardar el secret professional i no utilitzar o divulgar a tercers, en
cap cas, la informació relativa a l’empresa o entitat o a la seva activitat, a la qual
hagi pogut accedir durant el període de pràctiques, sense autorització de l’empresa
o entitat.
e) Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament de la
pràctica, així com contestar les enquestes de satisfacció que li siguin requerides.
f) Mantenir contacte amb el/la tutor/a i amb el/la professor/a responsable de
l’assignatura en la forma que estableixin.
8. Són obligacions de l’empresa o entitat col·laboradora:
a) La obligació de complir la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
b) El compromís de l’empresa de posar a disposició de l’estudiant els mitjans de
protecció de riscos laborals que pertoquin.
9. Són obligacions del/de el/la tutor/a de l’empresa o entitat col·laboradora:
a) Assumir el programa de l’assignatura Pràctiques Externes.
b) Fixar el pla d’activitats de pràctiques de l’estudiant, en coordinació amb el
tutor/a de pràctiques de la facultat.
c) Orientar i supervisar les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant.

d) Informar el /la tutor/a de pràctiques de la facultat o els serveis tècnics de la
Universitat Rovira i Virgili de qualsevol incidència.
e) Avaluar les activitats de l’estudiant i emetre els informes que la Universitat li
sol·liciti en relació amb les pràctiques.
10. Són obligacions de les professores responsables de l’assignatura:
a) Fixar els terminis de l’informe final.
b) Orientar i ajudar l’estudiant en els seus dubtes, oferint els instruments
necessaris que l’estudiant requereixi en la seva presa de contacte amb la
realitat social.
c) Coordinar-se amb el/la tutor/a per fer una avaluació continuada de l’evolució
de les pràctiques de l’estudiant.
11. Aquest conveni s’inscriu en l’assignatura de Pràctiques Externes, de 6 crèdits,
de l’ensenyament de grau de Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques, i permet
l’obtenció dels crèdits corresponents.

12. Les causes de resolució del present conveni seran:
a) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a
l’objecte d’aquest conveni.
b) L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en
aquest conveni.
13. L’estudiant restarà cobert/a per l’assegurança escolar obligatòria.

Vist els Decrets d’Alcaldia 123/2016 i 124/2016, d’11 d’abril, pels quals s’aproven
diversos convenis de col·laboració amb l’Institut Narcís Oller per a la formació
pràctica a la Llar d’Infants Municipal del Morell, el contingut dispositiu dels quals és
el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: JOSEP MARIA PALLAS GUASCH
DNI:
Codi de Centre: 43004608
Com a Director/a del Centre: INSTITUT NARCÍS
OLLER
Municipi/Localitat: VALLS
Domicili: C/ FRANCESC GUMÀ I FERRAN, 1 - 43800
Telèfon: 977 60 10 94
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL MORELL)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: PLAÇA ERA DEL CASTELL, 5
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977840617
Correu electrònic: ajmorell@morell.alatnet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): EDUCACIÓ (P85)

Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i
declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement: 25/11/1994
Domicili:
Codi Postal: Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua:
Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016
Curs/Nivell: 1 Estudi: EDUCACIÓ INFANTIL
(SCB0)
PERÍODE DEL CONVENI: des de 17/05/2016 fins a 30/06/2016
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2016 fins a 31/08/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE*

MATÍ
09:00 a 13:45 09:00 a 13:45 09:00 a 13:45 09:00 a 13:45 09:00 a 13:45 00:00 a 00:00
TARDA 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 00:00 a 00:00

LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.
Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 10/03/2016

1. El/La director/a del centre
L'alumne/a

2. El/La representant de l'entitat col·laboradora

3.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: JOSEP MARIA PALLAS GUASCH
DNI:
Codi de Centre: 43004608
Com a Director/a del Centre: INSTITUT NARCÍS
OLLER
Municipi/Localitat: VALLS
Domicili: C/ FRANCESC GUMÀ I FERRAN, 1 - 43800
Telèfon: 977 60 10 94
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL MORELL)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: PLAÇA ERA DEL CASTELL, 5
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977840617
Correu electrònic: ajmorell@morell.alatnet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): EDUCACIÓ (P85)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i
declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement: 03/09/1976
Codi Postal: Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua: Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016
(SCB0)

Domicili:

Curs/Nivell: 1 Estudi: EDUCACIÓ INFANTIL

PERÍODE DEL CONVENI: des de 17/05/2016 fins a 30/06/2016
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2016 fins a 31/08/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

MATÍ
09:00 a 13:45 09:00 a 13:45 09:00 a 13:45 09:00 a 13:45 09:00 a 13:45 00:00 a 00:00
TARDA 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 00:00 a 00:00

LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)

DIUMENGE*

L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.
Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 10/03/2016
1. El/La director/a del centre
L'alumne/a

2. El/La representant de l'entitat col·laboradora

3.

Vistos els Decrets d’Alcaldia 371/2015, de 12 de novembre, 144/2016 de 26 d’abril,
198/2016, de 27 de maig i 200/2016, de 27 de maig, d’aprovació per urgència de
diversos convenis de col·laboració amb l’Institut Francesc Vidal i Barraquer per a la
formació pràctica, el contingut dispositiu dels quals és el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: NARCÍS CASTANEDO PÉREZ
DNI:
Codi de Centre: 43005704
Com a Director/a del Centre: INSTITUT FRANCESC
VIDAL I BARRAQUER
Municipi/Localitat: TARRATONA
Domicili: AV PRESIDENT COMPANYS, 1 - 43005
Telèfon: 977 21 28 36
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (CENTRE DE DIA GENT GRAN)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: RAMBLA PAU CASALS, 1
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977840617
Correu electrònic: ajmorell@morell.alatnet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (SIC): ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS AMB ALLOTJAMENT (Q87)

Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i
declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement: 25/11/1994
Domicili:
Codi Postal: Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua:
Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016 Curs/Nivell: 1 Estudi: SECRETARIAT (0251)
PERÍODE DEL CONVENI: des de 28/10/2015 fins a 11/03/2015
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2015 fins a 31/08/2015

DILLUNS
DIMARTS
DISSABTE
DIUMENGE*

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ
09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00
00:00 a 00:00
TARDA 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00
00:00 a 00:00

LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.
Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES

Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 23/10/2015
1. El/La director/a del centre
3. L'alumne/a

2. El/La representant de l'entitat col·laboradora

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: NARCÍS CASTANEDO PÉREZ
DNI:
Codi de Centre: 4300574
Com a Director/a del Centre: INSTITUT FRANCESC
VIDAL I BARRAQUER
Municipi/Localitat: TARRAGONA
Domicili: AV. PRESIDENT COMPANYS, 1 - 43005
Telèfon: 977 212836
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL MORELL)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: PLAÇA ERA DEL CASTELL, 5
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977840617
Correu electrònic: llarinfants@morell.altanet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): EDUCACIÓ (P85)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i
declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement: 31/07/1996
Domicili:
Codi Postal: Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua:
Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016
Curs/Nivell: 1 Estudi: EDUCACIÓ INFANTIL
(SCB0)
PERÍODE DEL CONVENI: des de 23/05/2016 fins a 01/07/2016
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2016 fins a 31/08/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

MATÍ
08:45 a 13:30 08:45 a 13:30 08:45 a 13:30 08:45 a 13:30 08:45 a 13:30 00:00 a 00:00
TARDA 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 14:45 a 17:00 00:00 a 00:00

DIUMENGE*

LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.
Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 19/04/2016

1. El/La director/a del centre
L'alumne/a

2. El/La representant de l'entitat col·laboradora

3.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: NARCÍS CASTANEDO PÉREZ
DNI:
Codi de Centre: 4300574
Com a Director/a del Centre: INSTITUT FRANCESC
VIDAL I BARRAQUER
Municipi/Localitat: TARRAGONA
Domicili: AV. PRESIDENT COMPANYS, 1 - 43005
Telèfon: 977 212836
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL MORELL)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: PLAÇA ESTATUT, 2
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977841510
Correu electrònic: llarinfants@morell.altanet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): EDUCACIÓ (P85)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i

declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement: 16/10/1991
Codi Postal: Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua: Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016
(SCB0)

Domicili:

Curs/Nivell: 1 Estudi: EDUCACIÓ INFANTIL

PERÍODE DEL CONVENI: des de 23/05/2016 fins a 30/06/2016
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2016 fins a 31/08/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE*

MATÍ
08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 00:00 a 00:00
TARDA 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00

LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.
Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 29/04/2016

1. El/La director/a del centre
L'alumne/a

2. El/La representant de l'entitat col·laboradora

3.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: NARCÍS CASTANEDO PÉREZ
DNI:
Codi de Centre: 4300574
Com a Director/a del Centre: INSTITUT FRANCESC
VIDAL I BARRAQUER
Municipi/Localitat: TARRAGONA
Domicili: AV. PRESIDENT COMPANYS, 1 - 43005
Telèfon: 977 212836
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (CENTRE DE DIA GENT GRAN)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: RAMBLA PAU CASALS, 1
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977840617
Correu electrònic: ajmorell@morell.altanet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS AMB ALLOTJAMENT (Q87)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i
declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement: 13/07/1998
Domicili:
Codi Postal: Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua: Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016 Curs/Nivell: 1 Estudi: ATENCIÓ A LES PERSONES
EN SITUACIÓ DE DEPENCÈNCIA (SC10)
PERÍODE DEL CONVENI: des de 25/05/2016 fins a 30/06/2016
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2016 fins a 31/08/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE*

MATÍ
08:00 a 14:00 08:00 a 14:00 08:00 a 14:00 08:00 a 14:00 08:00 a 14:00 00:00 a 00:00
TARDA 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00

LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.

Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 19/05/2016

1. El/La director/a del centre
L'alumne/a

2. El/La representant de l'entitat col·laboradora

3.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: NARCÍS CASTANEDO PÉREZ
DNI:
Codi de Centre: 4300574
Com a Director/a del Centre: INSTITUT FRANCESC
VIDAL I BARRAQUER
Municipi/Localitat: TARRAGONA
Domicili: AV. PRESIDENT COMPANYS, 1 - 43005
Telèfon: 977 212836
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (CENTRE DE DIA GENT GRAN)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: RAMBLA PAU CASALS, 1
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977840617
Correu electrònic: ajmorell@morell.altanet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS AMB ALLOTJAMENT (Q87)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i
declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN

La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement:
Domicili:
Codi Postal: Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua: Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016 Curs/Nivell: 1 Estudi: ATENCIÓ A LES PERSONES
EN SITUACIÓ DE DEPENCÈNCIA (SC10)
PERÍODE DEL CONVENI: des de 25/05/2016 fins a 30/06/2016
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2016 fins a 31/08/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE*

MATÍ
08:00 a 14:00 08:00 a 14:00 08:00 a 14:00 08:00 a 14:00 08:00 a 14:00 00:00 a 00:00
TARDA 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00

LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.
Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 19/05/2016

1. El/La director/a del centre
L'alumne/a

2. El/La representant de l'entitat col·laboradora

3.

Vist el Decret d’Alcaldia 222/2016, de 27 de juny, pel qual s’aprova per urgència el
conveni de col·laboració amb la Universidad de Zaragoza de cooperació educativa,
el contingut dispositiu del qual és el següent:

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA Y L’AJUNTAMENT DEL MORELL
En Zaragoza, a 1 de junio de 2016
REUNIDOS
De una parte, D.ª M.ª PILAR ZARAGOZA FERNÁNDEZ, Vicerrectora de Transferencia e
Innovación Tecnológica, de la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, que actúa en nombre y
representación de la misma en virtud de delegación conferida por Resolución Rectoral de 27
de abril de 2012 (BOA n.º 93, de 16 de mayo), con domicilio social en C/ Pedro Cerbuna n.º
12 (50009) Zaragoza.
De otra parte, D. PERE GUINOVART DALMAU, que actúa en nombre y representación de
AJUNTAMENT DEL MORELL, con domicilio social en Plaça Era del Castell, 5 (43760) El Morell
y C.I.F. n.º P4309600G.
Las partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las representaciones
con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria
para suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa y, de conformidad,
MANIFIESTAN
Primero. Que coinciden en la necesidad de instrumentar medidas que incidan en la
capacitación profesional de los universitarios para un mejor aprendizaje y una mejor
inserción profesional; asimismo, consideran que la coordinación y colaboración permitirán un
mejor aprovechamiento de los recursos que ambas instituciones deben gestionar, así como
una profundización en sus objetivos y resultados en el respeto mutuo de sus respectivas
competencias.
Segundo. Que por ello estiman conveniente signar este Convenio, para la realización de
prácticas académicas externas de estudiantes pertenecientes a los Centros de la Universidad
en la entidad AJUNTAMENT DEL MORELL, acomodándose al horario normal de trabajo, o a
cualquier otro que de mutuo acuerdo pudiera estipularse.
Por todo cuanto antecede, ambas partes
ACUERDAN
Primero. L’AJUNTAMENT DEL MORELL está en disposición de acoger a estudiantes de los
centros de la Universidad de Zaragoza para la realización de prácticas académicas externas.
Las condiciones de cada plaza de prácticas se recogerán en anexos al presente convenio de
cooperación educativa, con el visto bueno del centro que imparte los estudios a cuyos
estudiantes se destina. En dicho anexo figurará, la relación de estudiantes, la duración y el
lugar donde se realizan las prácticas, así como el proyecto formativo objeto de la práctica a
realizar por el estudiante. De fijarse otras formas de colaboración se especificarán en el
anexo correspondiente, que, por parte de la Universidad de Zaragoza, será firmado por el
responsable de prácticas de cada centro universitario o el tutor académico.
Segundo. El o la estudiante en prácticas no tendrá en ningún caso vinculación laboral con el
AJUNTAMENT DEL MORELL, no siéndole de aplicación la legislación al respecto. Podrá
percibir, si la entidad así lo decide, una contraprestación en concepto de bolsa o ayuda al
estudio. Se comprometerá a guardar el secreto profesional en lo referido a los trabajos
objeto de las prácticas, no pudiendo, en ningún caso, firmar informes, dictámenes o
similares.
Tercero. La Universidad de Zaragoza designará un tutor o una tutora para cada estudiante
que realice prácticas. El AJUNTAMENT DEL MORELL, por su parte, designará también un tutor
responsable con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una
tutela efectiva. La Universidad de Zaragoza otorgará a esa persona designada por la entidad
certificación en la que se reconozca la tarea realizada.

Cuarto. Cualquier eventualidad de accidente o de responsabilidad civil que pudiera
producirse en el tiempo de prácticas será cubierta, según el caso, por el Seguro Escolar o por
un seguro personal, contratado con una empresa privada de seguros, para el periodo de
prácticas. Este extremo deberá ser acreditado por el o la estudiante ante el o la responsable
de la entidad.
Quinto.- Las prácticas a realizar por cada estudiante tendrán la duración establecida en el
correspondiente plan de estudios o, caso de no estar especificado, una duración mínima de
100 horas y máxima de 500 horas, por curso académico.
Sexto. En todo caso las prácticas mencionadas se realizarán conforme al Real Decreto por el
que se regulen las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Séptimo. El tratamiento de los datos de carácter personal del o de la estudiante se realizará
en todo caso de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de
carácter personal, así como con la Resolución de 6 de junio de 2002, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se aprueba la normativa propia en materia de protección de datos de
carácter personal y sus disposiciones de desarrollo.
Octavo. Las partes podrán modificar el presente convenio de mutuo acuerdo en cualquier
momento. Tal modificación deberá realizarse por escrito y recogida en anexo al presente
convenio.
Noveno. Los eventuales conflictos que pudieran surgir durante el desarrollo de este
convenio serán resueltos de manera amistosa por las partes. En caso de no alcanzarse un
acuerdo ambas partes acuerdan someterse a los jueces y tribunales de Zaragoza del orden
jurisdiccional civil, renunciando las partes a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles.
Décimo. El presente convenio será de aplicación una vez firmado por ambas partes y tendrá
una vigencia anual prorrogable por igual período, salvo denuncia de las partes con tres
meses de antelación a la finalización del mismo. Y en prueba de conformidad, firman por
triplicado ejemplar el presente Convenio de Cooperación Educativa, en el lugar y fecha arriba
indicados.

LA VICERRECTORA DE TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

L’ALCALDE

M.ª PILAR ZARAGOZA FERNÁNDEZ

PERE GUINOVART DALMAU

DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart exposa que aquesta proposta conté un conveni amb la
URV i un conveni amb la Universitat de Zaragoza pel qual s’ha incorporat una noia
que fa el treball de senyalització dels vials.
El regidor Josep Lluís Navarro mostra la seva conformitat amb el contingut dels
convenis, però exposa la seva disconformitat amb què es sotmetin a ratificació pel
Ple una vegada ja ha finalitzat el període de pràctiques a l’Ajuntament d’aquests
estudiants i sol·licita que en el futur es passin a votació per separat en diferents
punts de l’ordre del dia. També voldria saber qui fa el procés per seleccionar
l’alumne. Ens abstindrem perquè amb el vot de l’equip de govern n’hi ha prou. En
el conveni de la Universitat de Zaragoza s’han contemplat retribucions o no? I el
punt 9è d’aquest conveni estableix que en cas de conflicte quedem sotmesos als

Tribunals de Zaragoza. Tenint en compte que aquest conveni és prorrogable, potser
d’aquí a uns mesos Catalunya ha declarat la independència i quedaríem sotmesos a
un Tribunal de fora.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es sotmet al Ple la ratificació d’uns convenis que ja
es van aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia. Pel que fa a la selecció dels alumnes,
els de l’Institut els decideix el director; els de la URV els decideix la gent de la URV
quan té un estudiant en pràctiques. Excepcionalment vam establir aquest conveni
amb la Universitat de Zaragoza perquè la noia que hem incorporat estiueja a la
Pineda i ens va demanar de venir a l’Ajuntament del Morell. És una cosa que ja està
aprovada pel Ple, quan vam votar tots que sí a establir aquest tipus de convenis.
Des de Secretaria s’ha agafat tots els convenis aprovats per Decret d’Alcaldia i s’ha
portat a Ple.
El regidor J. Lluís Navarro es queixa de què a vegades s’ha trobat estudiants a
l’Ajuntament i ningú els hi ha presentat. Venim aquí i suposem que és gent en
pràctiques. Torna a exposar que els convenis s’haurien de sotmetre a ratificació del
Ple abans de finalitzar el període de pràctiques de l’estudiant i que l’Ajuntament del
Morell no s’hauria de sotmetre als Tribunals de Zaragoza.
L’Alcalde Pere Guinovart pregunta si la voluntat és o no que tinguem estudiants en
pràctiques.
El regidor Lluís Navarro torna a exposar que els convenis s’haurien de sotmetre a
ratificació del Ple abans de finalitzar el període de pràctiques de l’estudiant.
La regidora Victoria Eugenia Grau diu que gràcies al conveni del programa ESPLET
els alumnes de 4rt d’ESO han superat totes les assignatures. Filem massa prim i
estem donant massa tombs a aquest assumpte!
L’Alcalde Pere Guinovart diu que lo important és que vam aprovar al Ple per
unanimitat establir aquest tipus de convenis.
El regidor Lluís Navarro diu que ningú ens dóna informació sobre aquests convenis.
La regidora Victòria E. Grau diu que també la pots demanar i tens les actes de la
Junta de Govern Local on surt aquesta informació.
L’Alcalde Pere Guinovart afegeix que cada quinze dies teniu les actes de la Junta de
Govern Local. A mi m’és igual passar-ho a cada Ple, no hi tinc inconvenient.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb els vots a favor dels regidors
presents del grup municipal de CiU, els vots a favor dels regidors del grup
municipal del PSC i les abstencions dels regidors del grup municipal d’UPM-AM
adopta els ACORDS següents:
Primer.- Ratificar la proposta de convenis de col·laboració educativa amb la
Universitat Rovira i Virgili, la Universidad de Zaragoza, l’Institut Narcís Oller i
l’Institut Vidal i Barraquer.
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords a
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

les parts interessades pel

seu

6. Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de
vaquetes de la festa major de Sant Abdon i Sant Senén de l’any 2016
Vist que l’Annex de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous inclou el municipi del Morell en la llista actualitzada dels
municipis on se celebren festes tradicionals amb bous.
Vist que l’article 6.1.b) de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous estableix que per a obtenir l’autorització d’un
espectacle tradicional amb bous, l’empresa o entitat organitzadora ha de presentar,
com a mínim deu dies abans de la celebració del primer espectacle, la sol·licitud
d’autorització al registre de la delegació territorial del Govern corresponent,
acompanyada de l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’aproven la celebració de
la festa i el programa d’espectacles taurins.
Vista la proposta de programa de tempta de vaquetes de la festa major de Sant
Abdon i Sant Senén de l’any 2016, amb el següent contingut:
MODALITAT
DE FESTA
Bous
a
la
plaça
Bous
plaça

a

Bous
plaça

a

Bous
plaça

a

Bous
plaça

a

la

la

la

la

DATA
30/7/2016

30/7/2016

31/7/2016

31/7/2016

1/8/2016

HORA
D’INICI
12:00

19:30

7:00

19:30

19:30

HORA
D’ACABAMENT
14:00

21:30

9:00

21:30

21:30

LLOC
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,

Av.
15
Av.
15
Av.
15
Av.
15
Av.
15

DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que l’any 2010 surt una llei que obliga portar el
programa de vaquetes a Ple; encara que no es va sotmetre al Ple, fins l’any 2014 la
Generalitat va aprovar el programa de vaquetes del Morell. Tot i això, la llei diu que
s’ha de sotmetre a Ple el programa de festa major.
El regidor Lluís Navarro diu que votarem en contra perquè el Ple del mes de
desembre vam demanar fer una consulta popular que des d’un punt de vista legal
no era vinculant, però l’Alcalde va dir que sí que ho seria. En aquell moment es va
dir que cap dels dos grups polítics de l’equip de govern no ho portaven a programa,
però sí que portaven potenciar la participació ciutadana. Nosaltres vam proposar
que el projecte d’obres de la plaça es sotmetés a consulta de la gent. Nosaltres
seguim pensant que per evitar divergències cal que el poble es pronunciï. La veritat
és que no sabem què vol el poble. Sabem el que vol l’equip de govern, però no
sabem què vol el poble. Hi ha gent que li agrada aquest acte i n’hi ha que no. Però
el que hi ha entremig és uns animals. Hi ha opinions que indiquen que els animals
pateixen i n’hi ha que no. Només tenim el programa de tempta de vaquetes, però
no tenim cap altra informació. Ho podríem fer molt bé sense queixes sobre les

olors. És evident que ens agrada que es compleixi la legalitat, però el que volem és
que es faci una consulta.
El regidor Alberto Ortega diu que entén que per promoure la participació ciutadana
es demani fer una consulta, però entenc que no hi ha més participació ciutadana
que la que es produeix en aquest acte: aneu allí i veieu l’ambient que hi ha.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que l’any que ve farà 30 anys que es celebra la tempta
de vaquetes gràcies a un conjunt de gent, que desinteressadament ho munta. Pot
agradar o no, però aquestes persones es mereixen un reconeixement. La llei
reconeix que el Morell entra com un Ajuntament històric on es pot realitzar aquests
actes. La llei actual diu una altra cosa. Encara que avui s’aprovés que no es fan, els
Ajuntaments que han estat declarats històrics podrien recuperar-los en el futur.
Vosaltres vau entrar un paper a la Delegació de la Generalitat, perquè dieu que
aquí tot s’ha fet malament. Però vull recordar-vos que el permís qui el dóna és la
Delegació del Govern, no l’Ajuntament.
Fa vuit mesos que hi ha un informe del Secretari que diu que per fer la consulta
popular es poden recollir les firmes. L’equip de govern va decidir que no seríem
naltros qui la faríem, sinó que la tiraríem endavant si es recollien aquestes firmes.
Però no s’hi val jugar a la puta i la Ramoneta ni fer la comèdia que han fet a Olot!
Si hi ha gent que vol fer una consulta és molt lliure de fer-la, però si s’impulsa serà
vinculant.
Avui el programa de vaquetes va a Ple perquè s’ha de complir la llei, però és un
acte més de festa major i hi ha actes que tenen menys de 30 anys i que n’hi diem
cultura popular.
El regidor Albert Roig diu que disposa d’una resolució de l’any 1989.
L’Alcalde Pere Guinovart interromp al regidor Albert Roig i diu que l’any 1989 no hi
era a l’Ajuntament.
El regidor Albert Roig diu que l’any 1989 ja es demanava això. Voldria veure el
certificat d’un tècnic on digués que la tempta de vaquetes era de caràcter històric al
Morell.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que és a partir de l’any 90 i pico.
El regidor Eloi Calbet diu que en el moment que un grup polític o un Consistori es
planteja fer una consulta ha de pensar si ho fa sobre un acte d’èxit, de participació i
no denunciat per cap grup animalista. Ens diuen que els animals estan millor
tractats que a la ramaderia, i tenen dos veterinaris al dia.
També els hi he de recordar que vostès volen ser molt estrictes amb l’aplicació del
ROM, però han parlat tots els que han volgut i tot el temps que han volgut i això no
és el que estableix el ROM.
És evident que hi ha pluralitat d’opinions al poble i ha de ser així. Però si ho
haguéssim de consultar tot, nosaltres ja podríem anar a casa. Si tanta és la majoria
de gent que no vol les vaquetes, no hi hauria d’haver cap problema en promoure
aquesta consulta amb la recollida d’aquestes firmes. I així ho vull expressar perquè
els oients de Ràdio Morell ho tinguin present i perquè quedi consignat a l’acta del
Ple que posteriorment es penjarà a la seu electrònica, a qui invito a tothom a
entrar-hi i veure’n el contingut. Intento avui ser clar i transparent i convidar a la

ciutadania a fer aquesta consulta si tanta majoria hi ha sobre un tema que genera,
deixeu-me dir-ho entre cometes, “certa” controvèrsia i que bull cada any un temps
abans de la festa majora a les xarxes socials i amb les pintades al carrer. Nosaltres
obeirem la normativa i facilitarem aquests tràmits amb el personal administratiu.
El regidor Lluís Navarro diu que després de sentir les meravelles i èxits de la
tempta de vaquetes, el que m’estranya és que no ho consulteu. Nosaltres ho
anirem demanant i vosaltres ho anireu denegant, que per això teniu la majoria. La
recollida de signatures no és feina nostra, això en tot cas ho ha de fer una
plataforma popular.
El regidor Eloi Calbet aclareix que no els comminem a vostès. Així ho expressa
l’informe del Secretari.
El regidor Lluís Navarro diu que demanarem l’informe del Secretari. Hi tenim tot el
dret.
El regidor Josep Maria Garriga diu que sobre el tema del Secretari, el que diu el seu
informe és que s’entri en un Ple. Quina diferència hi ha entre que entri al Ple per
nosaltres o pels veïns?
El regidor Eloi Calbet diu que podríem fer una consulta per qualsevol acte de la
festa major.
El regidor Josep Maria Garriga diu que tots els pobles fan consultes i tots estan
retirant aquests actes.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que a les Terres de l’Ebre no se n’ha fet cap.
El regidor Josep Maria Garriga diu que les Terres de l’Ebre es poden considerar...
Molta gent en viu. A Catalunya això s’està traient.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que a Olot s’ha fet aquesta consulta perquè hi governa
ERC, diga-ho clar, per majoria.
El regidor Josep Maria Garriga diu que ERC no té majoria a altres municipis on s’ha
realitzat la consulta, com Badalona o Tordera.
El regidor Lluís Navarro diu que estem en un debat que ja no el resoldrem. Però vull
recordar-los que els quatre regidors que estem aquí representem més del 36% de
la població del Morell.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que no li he volgut recordar cap vegada, però ja que
vostè cada Ple parla del 36% de la població, vull recordar-li que l’Alcalde representa
el 100% de la població.
El regidor Lluís Navarro diu que per les formes ho sabem.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que l’informe del Secretari explica com es pot fer la
consulta i aquest informe es va facilitar als sol·licitants i encara esperem que algú li
doni les gràcies.
El regidor Albert Roig procedeix a la lectura del següent text: "Companys, no fa
massa temps, el grup d'UPM vam presentar una moció per a que es realitzes una
consulta popular en aquest poble referent a les vaquetes. Era i de llarg, la millor
solució per acabar amb aquest problema endèmic en aquest poble. Però no, l'equip

de govern va decidir tombar-la i l'alcalde ens va dir que si el poble volia una
consulta que portessin firmes i es va quedar tant panxo! Això, alcalde, no es cap
regal, això ja queda regulat dins de la llei de consultes per iniciativa popular que va
fer la Generalitat.
Creieu-me quan us dic que molta de la gent antivaquetes esta espantada de ser la
cara visible d'una recollida de signatures i poder rebre crítiques, ser assenyalades i
patir escarni públic. Altres no s'atreveixen a causa del clientelisme polític que ha
practicat el nostre alcalde duran molts anys. I els que no estan atemorits i
decideixen tirar en davant iniciatives antivaquetes acaben sent visitades a casa
seva. Tots aquests fets són ben coneguts pel nostre alcalde donada la seva
dilatada experiència. Senyors i senyores, la participació ciutadana no és un dret que
la gent s'hagi de guanyar donant la cara i buscant signatures, la participació
ciutadana és un valor polític que nosaltres tenim i que per tant, tenim molt clar,
que s'ha de facilitar i donar als nostres ciutadans. Però malauradament aquesta
pantalla ja ha quedat enrere.
A un més de la Festa Major i abans que la cosa es comenci a crispar com en els
últims anys teniu a les vostres mans una altra oportunitat d'acabar amb un acte
que ens porta i ens portarà cada cop més problemes ja que la societat avança cap a
la eradicació d'aquests espectacles Sigueu-ne ben conscients. No tingueu por. Fem
que aquest 'espectacle' acabi.
El meu vot no pot ser un altre que un NO perquè sóc fidel a la meva consciència,
que sempre ha estat en contra dels espectacles amb animals."
L’Alcalde Pere Guinovart diu que el que no podem és dir mentides. Vostè menciona
tres vegades a l’Alcalde quan l’Alcalde no ha fet mai vaquetes ni ha fet clientelisme.
Als seus escrits, que sempre hi fa sortir l’Alcalde, ho hauria de valorar més.
El regidor Albert Roig diu que és una forma de governar. No està prohibit el
clientelisme.
El regidor Alberto Ortega diu que el Sr. Alcalde ens va consultar i en comú vam
acordar que mai ens negarem a fer la consulta. El que vam dir és que la gent ho
promogui. El Sr. Secretari va dir que sí que es pot fer la consulta. El que no vol dir
és que ho haguem de fer. El Sr. Secretari ja va dir a dos veïns com es pot fer
aquesta consulta. En el Ple de desembre us donàvem l’alternativa per fer-la. No ens
oposem a la possibilitat de fer aquesta consulta, però tampoc la promourem.
El regidor Albert Roig afirma que la gent no ha de donar la cara pels carrers. La
gent està cagada!
El regidor Eloi Calbet diu que tots sabem que aquesta és una qüestió polititzada i
que havíem de ser fidels al que vam parlar durant la campanya electoral. És
evident que cal promoure la participació ciutadana en qüestions que considerem
susceptibles de ser escoltades per l’Ajuntament. Però no tot ha de ser consultat o si
es vol una consulta ja es sap quins mitjans hi ha per fer-la i que no depenen de
l’Ajuntament. Però un tema tan poc polític no s’ha de portar a la política.
La regidora Victoria Grau diu: recolliu les signatures i feu la consulta.
L’Alcalde Pere Guinovart diu: no fem demagògia. L’equip de govern no ho
promourà. Si hi ha les signatures hi haurà la consulta i serà vinculant.
El Secretari demana l’ús de la paraula al Sr. Alcalde obtingut el qual diu que en
aquest punt de l’ordre del dia s’ha pronunciat moltes vegades la paraula
“Secretari”. Només volia recordar que en el meu informe em vaig limitar a informar
sobre la possibilitat de realitzar aquesta consulta i el procediment administratiu a

seguir, sense pronunciar-m’hi ni a favor ni en contra. Ho vull recordar perquè els
antecedents que aquest Secretari ha hagut de viure en aquest Ajuntament ho fan
necessari i perquè les circumstàncies gravoses, que excedeixen tot límit
professional, que he hagut de suportar en aquest municipi per desenvolupar el
normal exercici de les meves funcions, excedeixen els deures que li corresponen a
qualsevol Secretari de qualsevol Ajuntament.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb els vots a favor dels regidors
presents del grup municipal de CiU, els vots a favor dels regidors del grup
municipal del PSC i els vots en contra dels regidors del grup municipal d’UPM-AM
adopta els ACORDS següents:
Primer.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la
festa major de Sant Abdon i Sant Senén de l’any 2016.
Segon.- Aprovar el programa d’espectacles taurins.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis territorials del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

7. Aprovació, si escau, d’un conveni de col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya pel desenvolupament i finançament de la
continuació d’un estudi de la qualitat de l’aire
Vistes les competències municipals de protecció del medi ambient i de protecció de
la salubritat pública establertes per l’article 25.2.b) i h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de bases de règim local i per l’article 66.3.f) i h) 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 que disposen els arts. 6 i ss. de la Llei 30/92 de 26 de novembre, del règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú,
quant al règim jurídic dels convenis de col·laboració entre Administracions.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que la Disposició Final 12a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013 donava nova redacció a l’apartat
a) del número 2 de l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quedant redactada com segueix:
«2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en
los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención
prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que
al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los
estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar

determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o
resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la
clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.»
Vist que aquesta proposta de conveni és continuació del conveni signat el 18 de
juny de 2012 i del conveni signat el 15 de març de 2015, el qual fou objecte de
fiscalització i esmena pel Secretari – Interventor de l’Ajuntament del Morell, ara
Secretari, atès que el seu redactat inicial contenia clàusules draconianes i establia
un conjunt de prebendes del tot inacceptables i que contravenien la normativa de
contractació pública i la normativa pressupostària i d’hisendes locals.
Vist que les propostes d’esmena efectuades pel Secretari de l’Ajuntament del Morell
sí que van ser recollides pels serveis jurídics de la UPC, però no van ser compreses
ni preses en la seva adequada consideració pel Sr. Francisco Javier Roca Mussons,
qui va distribuir la correspondència electrònica mantinguda entre ambdós a
diferents persones del municipi del Morell, entenent que la mateixa no estava
sotmesa al deure de confidencialitat del Codi de Conducta dels empleats públics,
regulat en el moment que el Sr. Roca Mussons la va vulnerar a l’art. 52 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i regulat ara a l’art. 52
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de
Catalunya pel desenvolupament i finançament de la continuació d’un estudi de la
qualitat de l’aire, el contingut dispositiu del qual és el següent:

Al Morell, 2 de maig de 2016

REUNITS
D’una part, l’il·lustríssim Sr. Pere Guinovart Dalmau, Alcalde del Morell, amb
domicili a la Plaça de l’Era del Castell, 5, 43760 EL MORELL, amb el NIF P4309600-G
D’una part, Sr. Enric Fossas Colet, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), NIF núm. Q-0818003F, amb domicili a Barcelona, C/ Jordi
Girona, 31 i en representació d'aquesta, en virtut d'allò que disposen l'art. 20 de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; l'article 67 dels Estatuts de
la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord GOV/43/2012, de 29
de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) i de conformitat amb el
nomenament per Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOGC núm. 6512 de 29
de novembre de 2013)
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves
respectives entitats i

MANIFESTEN
Que l’Ajuntament del Morell està interessat en la col·laboració del Laboratori del
Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya per al
desenvolupament d’un conjunt de tasques per la realització d’un estudi de qualitat
de l’aire a la seva àrea urbana i, és per això, que les parts formalitzen aquest
conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni
L’objecte del conveni és la realització d’un programa de control específic de nivells
d’immissió de contaminants a l’àrea urbana com a continuació dels resultats
derivats dels estudis anteriors realitzats al 2014 i 2015 sobre l’avaluació real de la
qualitat de l’aire. L’estudi actual pretén mantenir un determinat nivell de control
anual sobre els impactes de les potencials emissions de les activitats.

SEGONA. Descripció del treball
El programa de control es realitzarà en les següents fases:

Control en dos punts de l’àrea urbana del Morell del compost químic 1,3 butadiè
mitjançant captadors passius durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre de
2016
Control de 24 hores de compostos orgànics volàtils en un punt del municipi durant
un període de 10 dies.
Anàlisi de l’origen dels episodis de contaminació segons el registre elaborat
mitjançant control social

TERCERA. Equip humà
Per part de l’Ajuntament, la persona responsable del conveni és la mateixa que
actua com a legal representant de l’Ajuntament i l’adreça a la qual s’hauran de
trametre les notificacions és la de la respectiva Casa Consistorial.
Per part de la UPC, les persones responsables del conveni són la Sra. Eva Gallego
Piñol i els Srs. Fco. Javier Roca Mussons i Jose Francisco Perales Lorente del
Laboratori del Centre de Medi Ambient de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona.

QUARTA. Obligacions de les parts contractants
a) Obligacions de l’ajuntament :
1. L’Ajuntament ha de prestar tot el seu suport documental i informatiu als
responsables del projecte en el marc del que preveu l’article 4 de la Llei
30/1992 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
2. L’Ajuntament ha de facilitar la instal.lació d’equips de control de medi
ambient atmosfèric dins del seu terme municipal en el marc de la legalitat i el
planejament urbanístics.
3. L’Ajuntament ha de fer efectiu el pagament de les quantitats establertes a
la clàusula cinquena en els terminis establerts a la mateixa clàusula.
b) Obligacions de la UPC
1. L'organització dels recursos humans, materials i financers necessaris per
a la realització del treball.
2. La direcció, la coordinació i el control de l'equip de treball.

3. La redacció i el lliurament dels informes corresponents

CINQUENA. Pressupost i pagament
Com a contraprestació per a l’efectiva realització de les prestacions establertes a
l’empara del present conveni, l’Ajuntament del Morell es compromet a abonar a la
Universitat Politècnica de Catalunya la següent quantitat que s’ha de fer efectiva
segons les condicions relacionades a continuació:
13190 eur
Aquesta quantitat cal que sigui incrementada amb el corresponent impost sobre el
valor afegit (IVA)
Condicions de pagament :
-

El 30% a l’inici de l’estudi : 3957 eur
El 40% el setembre de 2016 : 5276 eur
El 30 % restant un cop hagin finalitzat els treballs :
3957 eur

Aquestes quantitats cal que siguin incrementades amb el corresponent impost
sobre el valor afegit (IVA)

Forma de pagament:
L'abonament d'aquestes quantitats s'ha de fer, prèvia presentació de les
corresponents factures per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb
NIF número Q0818003F. A aquest efecte es requereix el NIF de l’Ajuntament.
La Universitat Politècnica de Catalunya remetrà tot justificant de pagament que
requereixi l’Ajuntament als efectes de garantir un correcte exercici de la intervenció
sobre l’aplicació de fons públics.
L’Ajuntament indicarà els noms dels responsables del conveni (clàusula tercera) en
la transferència bancària.
Per a tota mena d'assumptes relacionats amb la gestió administrativa i econòmica
d'aquest contracte, l’Ajuntament del Morell s'ha d'adreçar al Centre de
Transferència de Tecnologia (en endavant, CTT), plaça Eusebi Güell, 6, edifici
Vertex, planta S1, 08034 Barcelona, telèfon 934017126, telefax 934017130. Als
mateixos efectes, la Universitat Politècnica de Catalunya s’ha d’adreçar a
l’Ajuntament mitjançant qualsevol dels mitjans que estableix la normativa de règim
jurídic de les Administracions Públiques i de procediment administratiu comú.

SISENA. Durada
Aquest conveni entrarà en vigor el dia 2 de maig de 2016.
La duració prevista per al desenvolupament del treball és de 6 mesos
La UPC té dret a una ampliació del termini pel motiu següent: endarreriments
superiors a 15 dies sense causa justificada en el lliurament per part de
l’Ajuntament del Morell de les dades necessàries per continuar el treball, sempre
que aquest fet inequívocament determinés la impossibilitat de continuar-lo.

Quan la Universitat per causes imputables a ella mateixa, hagi incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, de conformitat amb la normativa
de contractació pública l’Ajuntament del Morell podrà optar indistintament per exigir
a la Universitat el compliment de les tasques acordades amb la imposició de les
penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu
d’aquest conveni, o per la resolució del contracte. En aquest últim cas, la
Universitat haurà de lliurar un informe on inclourà tant les feines realitzades com
els resultats obtinguts fins a la data de resolució.

SETENA. Confidencialitat
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació
següent:
- La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest
conveni i que hagi
estat identificada com a confidencial, llevat que coneixent-la prèviament i podentho acreditar no hagués estat identificada com a confidencial o que prèviament ja
fos de coneixement públic.
- Tota la que sigui resultat del desenvolupament d el projecte comú objecte
d’aquest conveni,
sempre que hagi estat identificada com a confidencial.
Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el
consentiment de l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquest obligació
per part de totes les persones al seu càrrec que participen en el projecte.
L’incompliment d’aquestes obligacions, així com la violació de correspondència o
secrets derivaran en les responsabilitats civil, administrativa i penal, legalment
establertes.
Considerant la finalitat científica i d’investigació de la Universitat, i sempre i quan
això no pugui perjudicar el procés de registre d’una possible invenció, l’Ajuntament
del Morell, facilitarà que els investigadors participants en el projecte puguin
difondre els resultats de la investigació, finals o parcials, en articles, conferències,
ponències, etc., sempre en l’àmbit científic d’investigació. La Universitat sol·licitarà
autorització escrita a l’Ajuntament del Morell amb indicació concreta de l’ús que es
pretén fer. Transcorreguts 20 dies naturals des de la recepció de la sol·licitud
sense que l’Ajuntament del Morell, hagi manifestat la seva negativa, s’entendrà que
n’autoritza l’ús.
Les parts s’autoritzen recíprocament a donar informació pública de la signatura
d’aquest conveni, amb indicació del seu contingut.

VUITENA. Autoria i responsabilitat
a) Autoria
En tot document que no sigui d'ús intern a la UPC o de l’Ajuntament del Morell es
respectarà sempre la menció dels autors del treball.
Nogensmenys, l’Ajuntament com a propietari i finançador d’aquest treball podrà
utilitzar-lo i reproduir-lo al seu lliure arbitri.
b) Col·laboració
En tot document que no sigui d’ús intern de la UPC o de l’Ajuntament del Morell,
es farà constar sempre la col·laboració de l’Ajuntament del Morell.

c) Responsabilitat
L’Ajuntament del Morell, assumeix la responsabilitat enfront tercers derivada de la
fabricació, comercialització o qualsevol forma d’explotació del producte o servei
resultant d’aquest conveni que en facin de forma directa, quan s’hagi demostrat un
mal ús del mateix. En cas contrari, la UPC no queda eximida de les
responsabilitats en què pugui incórrer.

NOVENA. Ús de la imatge de les entitats signants
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí
establerts l’Entitat Local consideri necessari fer ús dels logotips de la UPC, haurà
de demanar prèvia autorització a la Universitat, a través del Servei de Comunicació
i Promoció, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre
qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí
establerts la UPC consideri necessari fer ús de l’escut, la bandera, el logotip o
qualsevol altre emblema o símbol municipal de l’Entitat Local, haurà de demanar
prèvia autorització a la mateixa, sotmetent-se al Decret 263/1991, de 25 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament de Símbols dels Ens Locals de
Catalunya i a les Ordenances Municipals, especificant l’aplicació corresponent
(sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.

DESENA. Clàusula de Protecció de dades de Caràcter Personal
Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de
l’execució del present Contracte, tan sols podran ser aplicats o utilitzats única i
exclusivament per el compliment de les finalitats objecte del mateix, no podent ser
cedits o lliurats a tercers sota cap títol, ni tan sols als mers efectes de conservació.
En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives
necessàries, en especial les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de
la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, haguda compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
subministrades i els riscos als qual són exposats, tant si provenen de l’acció
humana o del medi físic o natural.

ONZENA. Resolució
En el cas d’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts, les altres
parts podran optar per exigir el seu compliment o per resoldre’l amb la
indemnització de danys i perjudicis en qualsevol dels casos, sens perjudici de
l’establert a la clàusula sisena.

DOTZENA. Litigis
Abans d'emprendre cap acció legal contra la Universitat, s'ha de formular la
reclamació prèvia per via administrativa, de conformitat amb el que estableixen els
articles 120 i següents de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre
i se sotmeten als jutjats i tribunals de Tarragona, perquè coneguin i decideixin
sobre les qüestions que puguin derivar d'aquest conveni.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a
un sol efecte.

El rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya

Sr. Enric Fossas Colet

L’Alcalde del Morell

Sr. Pere Guinovart Dalmau

DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es va intentar durant molt de temps que es
reforcessin els estudis de la Generalitat, però no va ser possible. Vam haver de ser
quatre Ajuntaments els qui ho vam iniciar i ara el Morell s’ha quedat sol.
Nosaltres ens vam comprometre per veure quina era la qualitat de l’aire a la zona
nord. Vam fer un segon estudi on vam constatar algunes millores quant al butadiè,
el que no volem perdre és aquest blanc però també s’han de reprendre els estudis
epidemiològics, ja que els últims estudis són de l’any 2012.
El regidor Lluís Navarro diu que estem totalment d’acord amb què es segueixin els
estudis i si l’Ajuntament de Vilallonga no s’hi ha afegit és perquè tenen un
pressupost molt ajustat. No entenem perquè la Pobla de Mafumet se n’ha desentès.
Tampoc entenem que la Generalitat no s’hi impliqui més i comprenem que hi ha
pressions polítiques i econòmiques que les multinacionals exerceixen sobre les
Administracions i, en canvi, són les Administracions més petites les que més
esforços hi dediquen.
Nosaltres estem perquè segueixin els estudis i si convé assignar més recursos
econòmics aquí i retallar-los d’algun altre lloc. L’Alcalde, que representa el 100%
del poble, té el nostre suport.
L’Alcalde Pere Guinovart diu: mireu si les pressions són importants que ens hem
quedat sols. Gràcies al primer estudi hi ha hagut un descens del nivell de butadiè
en l’aire. I vam poder portar-ho al Parlament de Catalunya. Però només es va
aprovar una resolució del Parlament de Catalunya que feia referència a altres
volàtils, però que es volien analitzar únicament amb les mateixes casetes com s’ha
vingut fent sempre. L’últim mes hem tingut quatre fuites i no pot ser que el CECAT
digui que les torxes no contaminen. I tot i que contaminen, sort que s’encenen. A
Alcover és on s’assoleixen els nivells màxims de sofre. Per tant, el radi d’afectació
és molt gran. A l’últim accident Dow va evacuar a 139 persones i Repsol no va
informar al CECAT d’aquest accident.
Els estudis no van contra Repsol, sinó que es proposen perquè es facin les coses
com s’han de fer i en benefici dels nostres ciutadans. I els controls de les emissions
de l’aire s’haurien de fer a dins, com a Alemanya.
VOTACIÓ

Per tot això el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els ACORDS següents:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya per la realització d’un projecte d’avaluació de la qualitat de
l’aire.
Segon.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

les parts interessades pel

seu

Quart.- Recordar a Xavier Roca Mussons que tingui a bé mantenir la confidencialitat
de la correspondència.
DELIBERACIÓ (bis)
El regidor Albert Roig diu que abans de passar al següent punt de l’ordre del dia vol
que aclarir a què fa referència el quart acord relatiu a “recordar a Xavier Roca
Mussons que tingui a bé mantenir la confidencialitat de la correspondència”.
L’Alcalde Pere Guinovart respon que el propietari de l’estudi econòmic és
l’Ajuntament. El Roca va fer un escrit al Diari de Tarragona i ara l’UPC l’ha vetat i
ha enviat a algú altre a la Taula de Qualitat de l’Aire del Camp i no sabem si la UPC
li deixarà fer l’estudi. Nosaltres vam donar l’estudi a la Generalitat i a tothom que
l’ha volgut. Nosaltres farem l’estudi amb el Roca, encara que la UPC no hi volgués
participar.
VOTACIÓ (bis)
Per tot això el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els ACORDS següents:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya per la realització d’un projecte d’avaluació de la qualitat de
l’aire.
Segon.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

les parts interessades pel

seu

Quart.- Recordar a Xavier Roca Mussons que tingui a bé mantenir la confidencialitat
de la correspondència.

8. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 3/2016
ANTECEDENTS

Pel Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari com a conseqüència de majors
despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es
puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit.
També s’ha constatat que un cop aplicat el pressupost de l’exercici 2016, hi ha
quatre partides que caldrà incrementar-les per diferents motius mitjançant el
corresponents suplements de crèdit
Considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la
legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous
o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article
175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
5. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals no
hi ha consignació, cal tramitar l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits que s’ha de finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Aplicació

Nom

11.231.212
02

Edificis
i
altres
construccions: Centre
de dia
Formació
Promoció

15.430.226

Consignació
inicial
12.350,00 €

Proposta
d’ampliació
3.500,00€

Consignaci
ó definitiva
15.850,00
€

6.500,00 €

500€

7.000 €

34
2.321.6230
3
15.338.226
31
TOTAL

econòmica
Tendals pati de la llar

18.295,00 €

1.030,00 €

Edició ApaTapa

3.500,00 €

500 €

19.325,00
€
4.000 €

5.530,00 €

2/ Crèdit extraordinari:
Aplicació

Nom

10.134.63210

Consignació
inicial

Proposta
d’ampliació

Consignació
definitiva

Sanejament local C/
Pareteta

3.953,00 €

3.953,00 €

6.171.60012

Millor entorn
Estatut

24.200,00 €

24.200,00 €

1.920.63602

Inversió
informàtics

13.000,00 €

13.000,00 €

1.452,00 €

1.452,00 €

18.657,55 €

18.657,55 €

2.882,40 €

2.882,40 €

Formació i
10.134.22713 DUPROCIM

Plaça

sistemes
aplicació

6.150.61011

Sanejament
davant escola

vorera

6.164.60002

Entorn
cementiri
deixalleria

1.920.22712

Conveni
estudi
qualitat de l'aire

15.959,90 €

15.959,90 €

6.150.63211

Accions urbanístiques
puntuals

7.000,00 €

7.000,00 €

87.104,85 €

87.104,85
€

i

Aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos: anul·lacions o
baixes dels crèdits de partides de despeses del pressupost vigent de la corporació:
Finançament que es proposa:
Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Consignació
inicial

Proposta de Consignació
baixa
definitiva

Aplicació

Nom

1/170/78004

Beca
recerca
mediambiental Xavi Catà 8.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

1/920/78002

Beca
locals

2.500,00 €

2.500,00 €

6/150/61008

Reparació
vorera
avinguda de la pau
13.370,50 €

13.370,50 € -

€

1/920/11000

Retribucions
bàsiques
personal eventual
42.100,00 €

42.100,00 € -

€

recerca

estudis
5.000,00 €

1/920/12000

retribucions
funcionaris

bàsiques

1/920/130.00

Retribucions
bàsiques
personal laboral fix
915.000,00 €

25.554,35 €

1/920/13100

Retribucions
bàsiques
personal temporal
159.765,44 €

4.000,00 €

88.220,90 €

1.110,00 €

87.110,90 €

889.445,65 €
155.765,44 €

92.634,85
€
DELIBERACIÓ
El regidor Eloi Calbet diu que hi ha quatre suplements de crèdit i la resta són crèdits
extraordinaris. Al Ple d’aprovació del pressupost vaig dir que el pressupost estava
limitat inicialment, però per qüestions d’ajustos determinades partides les vam
haver de deixar fora i entrar-les a través de modificacions de crèdit. Com que la Llei
Montoro no ens permet augmentar capítol 1 de personal es va optar per mantenir
intacte aquesta partida en el pressupost inicial.
Els suplements de crèdit, per contra, són imprevistos que es van donant durant tot
l’any. El regidor procedeix a explicar el contingut de cadascuna de les partides
modificades i explica que hi havia un error en les partides de la beca de recerca
local i en la beca de recerca mediambiental, que no s’haurien d’haver dotat perquè
són beques biennals.
El regidor Lluís Navarro pregunta per què es dóna d’alta una partida per arreglar la
vorera de les escoles i es dóna de baixa una partida per arreglar la vorera de
l’avinguda de la Pau.
El regidor Eloi Calbet diu que vam creure oportú canviar la prioritat de la inversió
per les queixes dels veïns que porten els fills a l’escola i perquè els tècnics
municipals ens recomanar a curt termini aquí per la seguretat de la canalla.
El regidor Lluís Navarro diu que voldria demanar, tot i que demano i no es
concedeix, una cosa. A principis de legislatura vam crear una sèries de comissions.
Per Decret d’Alcaldia s’incorporen excedents de tresoreria al pressupost i es
destinen a despeses. Bé a través de la comissió econòmica o bé a través de la
comissió de portaveus ens agradaria estar-ne informats. Sabem que des d’un punt
de vista legal no cal, però si ens creiem el discurs de la renovació caldria fer-ho.
El regidor Eloi Calbet diu que de conformitat amb el que va dir la Interventora
s’incorporen al pressupost de l’exercici 2016 aquelles partides on no ha finalitzat
l’execució de la despesa compromesa en l’exercici anterior. Això entra dins del
funcionament ordinari de l’Ajuntament, però quan parlem de la comissió d’Hisenda
crec que hem de ser justos i dir que sempre hem estat oberts.
El regidor Lluís Navarro diu que hi ha molts Ajuntaments que hi ha la costum de fer
la comissió de portaveus abans del Ple. I voldria saber perquè es va modificar la
partida de la Beca Xavi Catà que estava dotada amb 4.000 € per incrementar-la
amb 4.000 € i ara es dóna de baixa.
El regidor Eloi Calbet diu que ja li ha explicat abans, però que no té cap
inconvenient en tornar-li explicar tantes vegades com faci falta perquè ho entengui.
Les beques son biennals i en aquesta partida sí que és veritat que es va produir un
error al dotar-la al pressupost. La modificació de crèdit que es va produir era
justament per incorporar els romanents de la beca anterior que s’havien de pagar.

El regidor Albert Roig diu que ho hem entès a la primera, però si hi hagués comissió
de portaveus aclariríem coses abans del Ple.
El regidor Lluís Navarro diu que caldria donar impuls a les comissions, que estan
apagades al nostre entendre.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els ACORDS següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
número 3/2016 que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació.
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de
la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

9. Aprovació, si escau, de la imposició i ordenació de l’Ordenança fiscal
reguladora dels preus públics
Vist el que disposen els arts. 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel
que fa al règim jurídic de les ordenances fiscals municipals.
Vista la proposta d’aprovació, el tenor literal de la qual és el següent:
Article 1r. Fonament i naturalesa.
1. D’acord amb allò que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41 ambdós del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix la
present Ordenança de preus públics, que es regiran per les seves disposicions, per
l’indicat Text refós i d’altres normes concordants de les Hisendes Locals.
2. Els preus públics que s’estableixen són els que figuren a l’annex de tarifes.
Article 2n. Concepte.
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se
satisfan per:
La prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal quan hi
concorri alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per part dels administrats.
A aquests efectes es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció:
- Quan no estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
- Quan els bens, serveis o activitats no siguin imprescindibles per a la vida privada
o social del sol·licitant.
b) Que es prestin o realitzin pel sector privat.

Article 3r. No podran exigir-se preus públics pels serveis i les activitats que tot
seguit es detallen:
a) Subministrament d’aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
Article 4t. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament els que es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals
s’hagi de satisfer el preu públic.
Article 5è.
No estaran obligades al pagament de preus públics les Administracions Públiques
per els aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o
a la defensa nacional.
Article 6è.
El pagament de preus públics per serveis o activitats efectuats i no prèviament
autoritzats, no comporta la seva legalització i és compatible amb la suspensió de la
prestació del servei amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
Article 7è. Quantia.
1. L'import dels preus públics, ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat
o l’activitat realitzada.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst en
l’apartat anterior.
En aquests casos cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si existís.
3. La quantia del preu públic serà la que es fixa en les tarifes contingudes en
l’annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats que es realitzen.
Article 8è. Règim autoliquidació.
L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.
Article 9è. Naixement de l’obligació i pagament.
1. L’obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o de
la realització de l’activitat en els períodes de venciment que s’assenyalen als
diferents apartats de l’annex de tarifes.
2. Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic el servei
o l’activitat no es presti o no es desenvolupi es retornarà l’import satisfet.
3. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment.

Article 10è. Establiment i fixació dels preus públics.
1. D’acord amb allò que disposa l’article 47.1 del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, Ajuntament Ple delega a la Junta de Govern l’establiment,
fixació, regulació i modificació dels preus públics.
Article 11è.
L'Ajuntament pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades
que consideri necessàries per a conèixer el grau real d’utilització del servei i pot,
així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.
Article 12è.
L'Administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques
que ho prohibeixin, la prestació del servei quan els qui estan obligats al pagament
incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense
perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
Article 14è.
En tot allò que no reguli el que disposa la present Ordenança, la Llei d'Hisendes
Locals i la Llei de Taxes i Preus Públics seran d’aplicació.
Disposició final.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament del
Morell en sessió de 30 de juny de 2016. Entrarà en vigor el dia següent de la seua
publicació definitiva i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
ANNEX DE TARIFES
PREU PÚBLIC

IMPORT

Sopar festa gent gran
Curs memòria centre dia
Sopar
festa
Granja
(adult)
Sopar
festa
Granja
(nens)
Dret cadira nens fins 10
anys
i
persones
intoleràncies festa Granja
Dipòsit festa Granja
Sopar festa Major
Dret cadira i taula festa
Major
Dipòsit festa Major

22 €
10 €
12 €
6€
2€

1€
6€
2€
1€

ÒRGAN
I
D’APROVACIÓ

DATA

Vistes les competències atribuïdes al Plenari de la Corporació per l’art. 52.2.f) 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.
DELIBERACIÓ
El regidor Eloi Calbet diu que es presenta al Ple l’aprovació de l’ordenança fiscal i
del seu annex.
El regidor Albert Roig diu que ho troba molt bé perquè ja fa temps que havia
detectat que hi havia algunes coses que no estaven prou ben regulades.
El regidor Eloi Calbet diu que estem intentant posar-ho al dia i aprofitem que estem
en actes festius. El que passa és que les feines d’Intervenció per l’Estat retarden
temes importants com aquest.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el següent acord per un període de 30 dies
a comptar des de la publicació del corresponent edicte al BOPT als efectes de la
presentació d’al·legacions que s’estimin adients. En el cas que no n’hi hagin l’acord
esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra de l’ordenança al BOPT.

10. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la Taxa per la prestació de serveis al pavelló municipal
Vist el que disposen els arts. 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel
que fa al règim jurídic de les ordenances fiscals municipals.
Vista la proposta de modificació, el tenor literal de la qual és el següent:
Article 5. Quota tributària
El preus seran els següents:
5.1 PAVELLÓ POLIESPORTIU
Matrícula i braçalet: 25,00 €
Matrícula i braçalet pensionistes: 20,00 €
Braçalet: 13,00 € (import a abonar en cas de pèrdua del braçalet obtingut un cop
efectuada la matrícula).
Entrada sala fitnes: 4,00 €
Entrada d’una activitat dirigida: 4,00 €
Abonament Individual: 30 € mensuals o 300 € anual

Abonament Gent Gran (més de 65 anys): 17,5 € mensuals o 175 € anual
Abonament Familiar: 60 € mensuals o 600 € anual
Abonament pensionista: 25 € mensuals o 250 € anual
Lloguer de pista:

20 € mòdul/hora
80 € módul/mig dia
120 € mòdul/dia

Cursos:
Taichi 40 € mensuals.
Preparació Física Oposicions 43,75 € mensuals.
5.2 PISCINA MUNICIPAL
Abonament Individual: 30 € temporada (juny-setembre) subvencionat i 45 no
subvencionat.
Abonament Familiar: 85 € temporada subvencionat i 150 no subvencionat.
Jubilats:5 €
Menors de 5 anys: 0 €
Activitats per jubilats: 15 €
Matrícula: 16 €
Braçalet: 13 € (import a abonar en cas de pèrdua del braçalet obtingut un cop
efectuada la matrícula)
Entrada Puntual: 8 €
Abonament 7 dies: 16 € subvencionats i 20 € no subvencionats
Abonament 15 dies: 25 € subvencionats i 35 € no subvencionats
Pack 5 entrades només per abonats 15 € (per si necessiten entrades per familiars
no abonats).
Pack 10 entrades només per abonats 30 € (per si necessiten entrades per familiars
no abonats).
Cursets de natació: 30 € quinzenals
Classes Aiguagym: 45 € quinzenals
En cas que es vulgui fer ús de la piscina per primera vegada i s’hagi satisfet amb
anterioritat la matricula per accés al pavelló, no caldrà abonar la matricula de nou.

5.3 TENNIS

Abonats: gratuït
No abonats: 4,00 € (1 hora i mitja)
2,00 € (per pista nocturn)
Escola de tennis:
Preu Trimestral.
. Preu abonat:
. Preu no abonat:

100€
125€

5.4 FRONTON
Abonats: gratuït
No abonats: 4,00 € (1 hora i mitja)

5.5 PÀDEL
Abonats: gratuït
Bonus abonats: 2,00 € jugador/pista
No abonats: 4,00 € hora i mitja
2,00 € (per pista nocturn)

Lloguer pales: 1,50 €
Pot 3 pilotes: 6,00 €
Classes particulars: 25,00 € 1 persona/hora
30,00 € 2 persones/hora
33,00 € 3 persones/hora
1 pack de 10 bons a 20 € només per abonats.
Escola de pàdel:
Preu trimestral.
. Pàdel abonat:
- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:
. Pàdel no abonat:
- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:
Preu mensual (Juliol i Setembre)
. Pàdel abonat:

105€
170€

140€
225€

- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:
. Pàdel no abonat:
- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:

35€
60€

45€
70€

Lliga de pàdel (estiu)
Abonats:
20€
No abonats: 25€
Torneig de pàdel (mínim 2 partits)
Abonats:
15€
No abonats: 15€

5.6 SERVEI DE DIETISTA
Dietes per baixar de pes, diabetis, hipertensió, manteniment, baixes en colesterol,
controlades en sal...
1ª Visita, inclou:
- Història dietètica
- Control antropomètric: alçada, pes, perímetre abdominal, tensió.
- Recordatori 24h, Qüestionari de freqüència de consum d’aliments.
- Abordatge dietètic
Durada aproximada 1h. Preu: 10€ Socis, 15€ no socis
2ª visita:
- Recomanacions dietètiques: 10€ socis, 15€ no socis.
- Dieta qualitativa personalitzada: 20 € socis, 25€ no socis (15 dies).
- Dieta quantitativa personalitzada: 35€ socis, 40€ no socis (15 dies)
2ª visita inclou: Control antropomètric, comparativa dieta, entrega de dietes o
recomanacions i explicació.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de la Corporació per l’art. 52.2.f) 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.
DELIBERACIÓ
El regidor Eloi Calbet diu que aquest tema ja el vam tractar i vam dir que ho
portaríem a Ple. El que dèiem, tot es retarda. Hi havia algun desajust, al punt 5.1
de l’ordenança fiscal canviem jubilats per pensionistes i hi ha l’abonament de la
gent gran que és per gent de més de 65 anys. El tenis i el pàdel és just el que vam
debatre aquell dia i ho adaptem al que realment es fa. Es treu l’abonament nocturn
perquè no hi ha llum a la nit i ningú hi va.
El regidor Josep Maria Garriga diu que com a usuari que sóc del pàdel m’ho he
mirat amb més deteniment. Sóc soci i pago abonament. Si pagues l’abonament
anual hi ha descompte? Enlloc s’ofereix l’opció en l’imprès de l’abonament.
La regidora Maria Jesús Valldosera diu que ja existia fa molts anys.

El regidor Josep Maria Garriga diu que hauria d’estar l’opció en la inscripció
d’abonament. Una altra cosa. La utilització de la sala de fitness per algú del poble
val 4 euros, però els membres dels clubs esportius hi entren de forma gratuïta.
Voldríem saber si hi ha algun conveni que reguli que utilitzin gratuïtament aquesta
sala.
El regidor Alberto Ortega diu que suposadament s’està vigilant. Són gent que té un
paper del fisioterapeuta que prescriu que facin rehabilitació.
El regidor Josep Maria Garriga diu: i no paguen? Si fan ús d’una activitat que val 4
euros s’hauria d’incloure en algun conveni. Per què aquestes entitats tenen aquests
privilegis?
El regidor Lluís Navarro diu que una cosa és la voluntat política de què els
esportistes del Morell de què ho facin servir i l’altra que ho haguem de regalar. Com
s’instrumenta?
El regidor Josep Maria Garriga diu que resulta que un abonat pot convidar a altres
persones i compra bonus de 20 euros. I després ells m’han de pagar a mi que he
comprat el bonus?
L’Alcalde Pere Guinovart respon que si els invites no han de pagar res.
El regidor Eloi Calbet afegeix que el que fem per l’abonat és rebaixar el preu a
través d’una targeta d’invitació.
El regidor Josep Maria Garriga diu que és senzill que l’abonat faci negoci amb això.
El regidor Lluís Navarro pregunta si aquests bonus es poden utilitzar sense
presència de l’abonat.
El regidor Albert Ortega respon: i tant!
El regidor Josep Maria Garriga proposa fer com es fa a les piscines. M’he trobat que
he hagut de pagar 20 euros perquè vinguin a jugar uns companys meus i els hi faig
de representant.
El regidor Alberto Ortega diu que es fa amb bona fe per ajudar al company de
l’abonat.
El regidor Eloi Calbet proposa debatre aquesta ordenança fiscal a cada Ple.
El regidor Lluís Navarro diu que s’ha d’evitar que a través de la picaresca la gent
eviti el pagament de les quotes mensuals. Podríem limitar el nombre de bonus a
l’any.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que no trigarem sis mesos que haurem de canviar el
terra del pàdel i no el pagarem amb 2 o amb 4 euros.
El regidor Josep Maria Garriga proposa fer bonus per menys usos.
El regidor Eloi Calbet diu que es fa així per incentivar que s’utilitzi més.
El regidor Alberto Ortega diu: amb tot el que hem debatut aquest tema, la conserge
et va dir el que t’havia de dir, oi? Va fer la seva feina.

El regidor Josep Maria Garriga respon que sí. Però tot això ho podríem parlar abans
del Ple.
El regidor Eloi Calbet diu que a l’últim Ple ja en vam parlar.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que no cal que debatem més sobre això.
El regidor Josep Maria Garriga diu que no cal deliberar més perquè sou majoria.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que el ROM també diu que les deliberacions són
únicament entre els portaveus i limitades a tres minuts.
El regidor Lluís Navarro diu que a l’anterior legislatura amb la regidora Gemma Moix
fèiem una reunió prèvia al Ple per debatre les propostes d’ordenances fiscals. Al
regidor d’Esports li vull preguntar que a l’abonament de les piscines hi ha per un
costat l’abonament i per l’altre la matrícula de 16 euros. Potser lo millor seria
incloure-ho tot a la matrícula per 16 euros.
El Secretari demana a l’Alcalde l’ús de la paraula, obtingut el qual diu que el
concepte matrícula no té cabuda al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, a l’igual que la consideració de soci perquè es tracta d’un servei públic
subjecte a contraprestació, en el nostre cas, de caràcter tributari.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat dels presents els
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació de serveis al pavelló municipal.
Segon.- Sotmetre a informació pública el següent acord per un període de 30 dies a
comptar des de la publicació del corresponent edicte al BOPT als efectes de la
presentació d’al·legacions que s’estimin adients. En el cas que no n’hi hagin l’acord
esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra de l’ordenança al BOPT.

11. Aprovació, si escau, de la retirada del títol d’Alcalde honorífic i perpetu del
Morell a Francisco Franco Bahamonde

El Ple de l’Ajuntament del Morell en sessió extraordinària de 31 de març de 1964 va
adoptar per unanimitat el següent acord: “Con gran entusiasmo, el Pleno acoge la
moción de la Alcaldía, haciéndola suya y acordándose por unanimidad, rogar a su
Excelencia el Jefe del Estado Español, acepte el cargo de Alcalde Honorario y
perpetuo de la villa de Morell, así como hacerle patente una vez más la
inquebrantable adhesión de todos los componentes de este Ayuntamiento.
Asimismo se acuerda remitir una copia del presente acuerdo al Excmo. Gobernador
Civil de la provincia, para que tenga la amabilidad de remitirla al Caudillo.”
Vist que en Francisco Franco Bahamonde va ser el màxim responsable de la
sublevació de 18 de juliol de 1936 contra el règim democràtic republicà, en la qual
es van produir multitud de crims de guerra que van tenir continuïtat en el successiu
règim feixista en actuacions que avui l’article 7 de l’Estatut de Roma de 17 de juliol
de 1998 de la Cort Penal Internacional tipifica com a crims de lesa humanitat
(assassinat, extermini, deportació, tortura, violació, empresonament o persecució

per motius polítics, religiosos, ideològics, racials, ètnics, d’orientació sexual,
desaparició forçada, segrest,...).
Vist que tots aquests crims són radicalment oposats als drets i principis rectors
declarats a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d'autonomia de Catalunya i suposen un escarni a la memòria de les víctimes del
franquisme.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que el regidor Albert Roig em va parar un dia al carrer
i em va preguntar si Francisco Franco tenia el títol d’Alcalde honorífic i perpetu del
Morell. Li vaig contestar que no ho sabíem i ho vaig preguntar a l’arxiver, qui va
trobar l’acta en què s’havia acordat l’atorgament d’aquest títol. A partir d’aquí es
proposa retirar-lo.
L’Alcalde Pere Guinovart, a petició del regidor Lluís Navarro, procedeix a llegir la
proposta d’acord.
El regidor Lluís Navarro diu que em fa molta gràcia l’acord de 1964 en què es
proposava remetre’l al caudillo. Crec que hauríem de fer arribar aquest acord a les
persones que ocupen aquests llocs, que avui són el subdelegat del Govern i el rei.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que a Subdelegació del Govern t’asseguro que li
arribarà amb l’acta del Ple. Al rei no li arribarà.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els ACORDS següents:
Únic.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament del Morell en
sessió extraordinària de 31 de març de 1964.
El regidor Eloi Calbet lliura als regidors que formen el Ple una còpia de la proposta
d’acord i proposa que en el mateix fem acte de signatura perquè consti
memorablement.

12. Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures
urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat
econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen
incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al
trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos
suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a
moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries
per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i
veïnes, des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la
pobresa energètica i l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat

i a la immediatesa han servit de mur de contenció per pal·liar la greu situació dels
que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir
als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a
d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge
digne. El Parlament europeu ha requerit als governs per tal de que donin resposta a
les famílies perquè “ningú hauria de morir a Europa per no tenir calefacció” i en una
resolució ha reconegut que “si el govern regional o local” és capaç de trobar els
recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que
es faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013,
ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per
garantir que no es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense
calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els
mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes
efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles
famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la
població catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la
d’interposar recursos d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen
el que ha estat una constant en la legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015,
després que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant
que s’envaïen competències estatals en matèria de règim energètic
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió
residencial i de pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per
unanimitat. L’objectiu era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que
es troben les persones més afectades per la crisis econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès
donar cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu
habitatge o del tall en els subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per
part del govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs
d’inconstitucionalitat contra la llei demostrant una vegada més la seva manca de
sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més
desfavorida, el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups
parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats
del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge digne, els sindicats UGT i
CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes
pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una
nova llei d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de
donar resposta amb mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot
veure’s afectada per una onada de desnonaments o de talls de subministrament
energètic.

El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions
més properes als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la
suspensió de normatives, ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i
especialment, als més vulnerables, és la nostra raó de ser.
VOTACIÓ
Per tot això el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent
recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables
afectades per una situació d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern
espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa
en matèria de protecció dels consumidors i de les persones que es troben en
situació de desemparament.
Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats
municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents
mesures i que permeti recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de
les Administracions Locals i de la Generalitat.
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu
paper en la solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per
donar solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i
administracions de proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones
que més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de
Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris, al Govern espanyol i a la Unió
Europea.

13. Precs i preguntes
13.1 El regidor Josep Maria Garriga pregunta qui és el coordinador del pavelló que
recull la plantilla de personal.
El regidor Alberto Ortega diu que és la Pili Moreno.
El regidor Josep Maria Garriga pregunta qui és l’auxiliar del pavelló.
L’Alcalde Pere Guinovart aclareix que la Pili Moreno és l’auxiliar del pavelló i que el
coordinador del pavelló ho va ser el Quim Royes, que treballa a les piscines del
Fornàs a Valls.
El regidor Alberto Ortega diu que demà t’ho confirmo.

L’Alcalde Pere Guinovart diu que quan vam posar en funcionament el pavelló el vam
anar a buscar a ell i el vam incorporar a l’Ajuntament del Morell perquè ens ajudés
a iniciar aquest servei.
El regidor Alberto Ortega diu que demà ho mirem.
13.2 El regidor Lluís Navarro diu que es va corregir la partida de la subvenció al
Club Deportiu Morell per Decret. Però és que amb un acord de la Junta de Govern
Local es va aprovar la bestreta de 13.000 euros més al Club Deportiu Morell. Que
no fos que anés pel futbol base i no estigués ben transcrit. Si no, ara quedem una
altra vegada en fals. Per tant, demana que es revisi.
13.3 L’Alcalde Pere Guinovart desitja a tothom un bon estiu.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:24 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

