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

8/2016
15 de desembre de 2016
Extraordinari
20:02 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

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

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de la iniciació d’un expedient de reintegrament
d’ingressos indeguts en concepte de subvenció per quotes del préstec del
Club Deportiu Morell, d’acord amb el que s’indica a l’informe d’Intervenció de
4 de novembre de 2015 i subscrit, també, pel Secretari de la Corporació.
2. Aprovació, si escau, de la iniciació d’un expedient per determinar l’abast de
les responsabilitats comptables associades a les quantitats a reintegrar que
es trobin prescrites, d’acord amb la normativa sobre subvencions i finances
públiques

Al poble del Morell, essent el dia 15 de desembre de 2016 a les 20:02 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Primer Tinent
d’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 la iniciació d’un expedient de reintegrament
d’ingressos indeguts en concepte de subvenció per quotes del préstec del Club
Deportiu Morell, d’acord amb el que s’indica a l’informe d’Intervenció de 4 de
novembre de 2015 i subscrit, també, pel Secretari de la Corporació
Atès que no existeix cap altra proposta que la continguda en l’ordre del dia
presentat pels regidors del grup polític municipal UPM – AM en la seva sol·licitud de
convocatòria d’una sessió extraordinària del Ple, es procedeix directament a la
deliberació.
El regidor Josep Lluís Navarro diu que dono per assentat que tots els regidors i
regidores han llegit l’informe d’Intervenció. En tot cas, aquest informe posa de
manifest que l’any 2006 l’Ajuntament del Morell va signar un conveni amb el Club
Deportiu Morell per instal·lar la gespa artificial al camp de futbol municipal i pel qual
l’Ajuntament del Morell es comprometia a pagar una subvenció anual al Club
Deportiu Morell per pagar el deute que el Club Deportiu Morell havia contret per
aquesta inversió. La suma total d’aquesta subvenció ascendia aproximadament a
700.000 euros. Al compte del Club Deportiu Morell on l’Ajuntament ingressava la
subvenció no hi havia d’haver cap altre ingrés o reintegrament. El Club Deportiu
Morell havia d’acreditar davant l’Ajuntament del Morell l’efectiva aplicació dels
diners a l’objecte de la subvenció en un termini màxim de 30 dies a comptar des de
cada transferència.
Això va funcionar així fins el febrer del 2009, excepte en què el Club Deportiu
Morell mai va presentar cap justificació. Però el tema important no és aquest, sinó
que a partir de febrer del 2009 fins el setembre de 2015 les quantitats pagades per
l’Ajuntament eren superiors a l’import d’amortització del deute.
Jo vaig demanar documentació sobre aquest expedient i no se’m donar. Només tinc
una carta signada per l’Alcalde dient-me que l’arxiver no havia trobat la
documentació que li demanava.
Tant és així, que l’informe de la Intervenció posa de manifest que “el 2 de setembre
de 2015, donat que aquesta Intervenció no disposa de documentació adequada i
suficient per tal de determinar si s’està produint un irregularitat en l’import
transferit al Club Esportiu en concepte de subvenció, s’efectua una sol·licitud de
documentació dirigida al Sr. Antonio Naranjo, President del Club Esportiu del Morell,
respecte de la data d’inici i fi del préstec concertat amb l’entitat La Caixa, durada,
tipus d’amortització i d’interès, quadres d’amortització vençuts i quadre
d’amortització actual i previst fins la cancel·lació del préstec. D’aquesta
documentació aportada pel President del Club ha estat possible realitzar una
comprovació material contrastada amb els documents comptables de l’Ajuntament
per poder determinar les diferències en les quanties transferides al Club Esportiu
des de l’inici i fins el mes d’octubre de 2015”. La quantia total acumulada pagada
en excés per l’Ajuntament ascendeix a 67.747,81 euros, de les quals n’hi ha una
part que han prescrit en el sentit de l’obligació que podés tenir el Club Deportiu
Morell de retornar-ho a l’Ajuntament.
Aquest informe conclou de la manera següent: “d’acord amb les consideracions
jurídiques exposades, i a la vista de la existència de quanties transferides en excés
per part de l’Ajuntament del Morell al Club Esportiu el Morell i respecte de les quals
no ha prescrit el dret a exigir el seu reintegrament, per import de 44.492,31 euros,

més els interessos de demora per import de 4.318,39 euros, procedeix l’inici
immediat del procediment de reintegrament per import total de 48.810,70 euros,
d’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, donat que
s’estaria incomplint l’article 19, apartat 3º de la referida Llei.
La qual cosa informe amb l'advertiment que l'opinió Jurídica recollida en el present
informe, que resulta compartida pel Secretari de l’Ajuntament del Morell que també
subscriu aquest informe, se sotmet a qualsevol altra consideració millor fundada en
Dret.
El Morell, 4 de novembre de 2015
La Interventora

Anna Moragues Sanfélix

El Secretari

Xavier Tardiu Bonet”

És evident que aquest és un fet molt greu, més que el de les subvencions
ordinàries, perquè any rera any no hi ha hagut cap control per part de les persones
que van signar aquest pacte, que eren l’Alcalde i l’anterior Secretària –
Interventora.
En un compte restringit hi ha anat a parar 67.000 euros de més; aquests anys
coincideixen amb la presidència al Club Deportiu Morell del Sr. Naranjo, que també
era regidor d’Esports. Aquests diners haurien de tornar immediatament.
Si això ha estat un error, aquest ha estat un error molt llarg en el temps. Però el
Sr. Alcalde no pot dir que no en tenia coneixement, perquè als escrits que li vaig
dirigir em va respondre “que sobre els tres documents que vau sol·licitar, l’auxiliar
arxiver ha informat que consultats els instruments de descripció existents a l’arxiu
de l’Ajuntament del Morell no s’ha localitzat cap referència que faci esment a
aquesta documentació”.
Proposem que les quantitats no prescrites avui més els interessos de demora es
retornin de forma immediata i al segon punt proposem demanar responsabilitats a
les persones de la Corporació municipal que no es van preocupar d’aquest tema
amb l’objectiu de recuperar el 100% d’aquesta quantitat.
Si s’hagués iniciat de seguida les actuacions que la Interventora i que el Secretari
recomanaven, aquesta quantia hagués aparegut al balanç, cosa que no vaig poder
quantificar en la Comissió Especial de Comptes perquè encara no tenia aquesta
informació.
De les actuacions que la Intervenció i que la Secretaria recomanen des de fa més
d’un any, encara no s’ha fet res.
Crec que és la meva obligació aportar aquesta proposta al Ple i donar l’oportunitat
als regidors i regidores de l’equip de govern per intentar rectificar. Ja ho vam
intentar amb les subvencions normals i no es va voler rectificar, així que ja es
resoldrà per un altre camí. Si ara no es decideix rectificar, també s’haurà de
resoldre per un altre camí.
L’Alcalde accidental diu que al primer punt hi votarem a favor.

Aquest informe de la Intervenció i de la Secretaria sí que el vam llegir i per això hi
votarem a favor. Ja fa uns dies que per bona voluntat entre el president del futbol i
la nostra vam establir converses per solucionar aquest problema i ara puc anunciar
que en menys de quaranta – vuit hores es signarà un conveni entre l’Ajuntament
del Morell i el Club Deportiu Morell pel reintegrament de la subvenció.
El segon punt no el votarem a favor...
En aquest moment l’explicació de l’Alcalde acctal. Alberto Ortega queda
interrompuda pel regidor J. Lluís Navarro qui reclama que es voti conjuntament els
dos punts de l’ordre del dia.
El Secretari demana l’ús de la paraula al Sr. Alcalde acctal., obtingut el qual,
aclareix que de conformitat amb el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals correspon la votació separada, atès que els sol·licitants
d’aquesta sessió extraordinària del Ple van plantejar en la seva sol·licitud dos punts
en l’ordre del dia clarament diferenciats.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
ÚNIC.- Aprovar la iniciació d’un expedient de reintegrament d’ingressos indeguts en
concepte de subvenció per quotes del préstec del Club Deportiu Morell, d’acord amb
el que s’indica a l’informe d’Intervenció de 4 de novembre de 2015 i subscrit,
també, pel Secretari de la Corporació.

2. Aprovació, si escau, de la iniciació d’un expedient per determinar l’abast
de les responsabilitats comptables associades a les quantitats a reintegrar
que es trobin prescrites, d’acord amb la normativa sobre subvencions i
finances públiques
Atès que no existeix cap altra proposta que la continguda en l’ordre del dia
presentat pels regidors del grup polític municipal UPM – AM en la seva sol·licitud de
convocatòria d’una sessió extraordinària del Ple, es procedeix directament a la
deliberació.
L’Alcalde acctal. Alberto Ortega diu que votarem en contra per dos raons. Una
perquè com bé ja sabeu, aquest tema està en mans d’un jutge i l’altra perquè, per
voluntat del President del Club Deportiu Morell Antonio Naranjo, aquest conveni
inclourà tant les quantitats prescrites, com les quantitats no prescrites, com els
interessos de demora.
El regidor Lluís Navarro pregunta qui ha dit que això està al Jutjat. Qui ho ha portat
al Jutjat?
L’Alcalde acctal. Alberto Ortega diu que el que ha volgut expressar és que això
vindrà per una altra banda. El que està clar és que els diners públics han de tornar,
tant lo prescrit com lo no prescrit. Lo altre ho ha de dir un Jutge, no nosaltres.
El regidor Lluís Navarro diu que precisament el que vol evitar és el Jutjat.
L’Alcalde acctal. Alberto Ortega conclou que no sé si està o no està al Jutjat, però el
que dic és que el conveni inclourà tant el que ha prescrit com el que no ha prescrit.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell rebutja la proposta amb els vots en
contra dels regidors assistents del grup municipal de CiU i els vots en contra dels
regidors del grup municipal del PSC i amb els vots a favor dels regidors del grup
municipal d’UPM – AM.

El senyor Alcalde acctal. aixeca la sessió a les 20:30 hores i d’ella s’estén la present
acta del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Alberto Ortega Royo
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

