Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretari: el Sr. Xavier Tardiu Bonet
Interventor: el Sr. Vicente Vayá Morte
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Aprovació, si escau, del Pla Normatiu de l’Ajuntament del Morell per a l’any
2021.
3. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la
liquidació del pressupost 2020.
4. Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit.
5. Aprovació, si escau, de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament del Morell.
6. Aprovació , si escau, de la proposta de concessió de distincions de mèrit als
serveis distingits al Consell comarcal del Tarragonès.
7. Aprovació, si escau, d'assignació de topònim menor a una plaça.
8. Aprovació, si escau, de ratificació de l'increment retributiu del 0,9% a partir
de l'1 de gener de 2021.
9. Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones.
10. Moció de suport a l'amnistia.
11. Moció per la creació d'un buc d'assaig.
12. Moció per al reconeixement del dret de reunió i manifestació dels
treballadors de l'Ajuntament del Morell.
13. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del quart
trimestre de l’exercici 2020.
14. Dació de comptes del decret d'alcaldia 2021-0187, d'aprovació de la
liquidació del pressupost 2020.
15. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 1/2021 a 5/2021.
16. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2021-0027 a 2021-0188.
17. Precs i preguntes.
18. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
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Assistents:
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Alberto Ortega Royo
Francisco Gerardo Palma Jiménez
Albert Roig Rovira
Ramon Manyé Sardà
Pere Domingo Segarra
Teresa Bolaño Guivernau
Rosa Maria Sánchez Pérez
Mònica Casas Salvadó

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

Identificació de la sessió:
Núm.:
4/2021
Data:
25 de març de 2021
Caràcter:
Ordinari
Hora d’inici:
20:05 hores
Hora fi:
23.20 hores
Lloc:
Sessió telemàtica

ACTA DEL PLE

Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/05/2021
HASH: cff60b8ef1167595e36be23c7f14b46c

Xavier Tardiu Bonet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 28/05/2021
HASH: 627910111a476026eba1e3e372496aa6

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, el Sr. Alcalde obre la sessió.
L’Alcalde saluda a tothom. La sessió consta de 16 punts a l’ordre del dia. Els
acompanya en la sessió d’avui el Sr. Interventor donat que hi ha tres punts amb
contingut econòmic, un dels quals fa referència a la liquidació del pressupost de
l’any 2020., i se li ha demanat que assistís per si cal aclarir qualsevol qüestió.
D’acord amb allò que s’ha pactat a la Junta de Portaveus prèvia, es passarà el punt
14 de dació de comptes del decret d'alcaldia 2021-0187, d'aprovació de la
liquidació del pressupost 2020, al punt 2 de l’ordre del dia.
Desenvolupament de la sessió:

El Sr. Albert Roig demana la paraula. Diu que a l’anterior Ple va fer uns comentaris
respecte la transcripció de les actes demanant que es revisessin, i veu que s’han
rectificat fins i tot molt bé, gairebé literal. Agraeix la feina. Tot just les va veure,
però, va enviar un correu electrònic al Secretari perquè hi havien uns petits detalls
que faltaven a l’acta 7.
El senyor Secretari intervé i comenta que no ha rebut cap missatge.
El Sr. Roig diu que revisarà el correu. Farà la petita aportació que falta i proposa
afegir-la a l’acta i aprovar-la.
En concret es tracta de fer una afegitó a la deliberació del punt 3 de l’acta 7. Diu
que quan parlava de les contractacions per ETT, doncs hi havia una persona que es
va contractar per ETT al servei de la Gent Gran i ell va dir que era de la llista de
Junts pel Morell. Aquesta informació, que era de la llista de Junts pel Morell, a la
transcripció de l’acta no hi consta.
El Sr. Alcalde diu que d’acord, que ho faran constar si així és. Ho traslladen a
Secretària.
El Sr. Albert Roig diu que passa el mateix amb la persona que es va contractar per
ETT a la Brigada, que va dir que era fill d’una persona de la llista d’Ara. I aquesta
dada no hi és. Amb això, diu, està tot.
El Sr. Alcalde diu que si és així s’inclourà a l’acta del Ple.
La Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez diu que li agradaria que també constés en l’acta
que ella, en aquella sessió, va dir que en un poble el que no era cosí d’un, era
cunyat d’un altre; que al final estaven parlant d’una població de 3.700 habitants i li
semblava prou important deixar palès que era molt probable que, buscant, tothom
tingués un tipus de parentesc.
VOTACIÓ
Per tant, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat aprovar les actes,

ACTA DEL PLE

DELIBERACIÓ
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De conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde obre l’acte i atès que tots els
regidors coneixen el redactat de l’acta 7/2020, de 26 de novembre de 2020, 8/2020,
de 30 de desembre de 2020, 2/2021, de 28 de gener de 2021, i 3/2021, de 3 de
febrer de 2021, pel lliurament dels esborranys en l’ordre del dia, es pregunta si hi
ha alguna esmena al respecte.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

amb les esmenes que s’han indicat.
Com avançat al principi, i d’acord amb allò pactat en la Junta de Portaveus, prèvia a
aquesta sessió plenària, tot seguit es passa a tractar el punt 14 de l’ordre del dia.
14. Dació de comptes del decret d'alcaldia 2021-0187, d'aprovació de la
liquidació del pressupost 2020.

El Sr. Ramon Manyé demana la paraula. Agraeix el treball de serveis tècnics per
tenir totes aquestes dades i poder tancar l’exercici de 2020 en les dates en què
estem i en la situació, de pandèmia, en què estem i on tot és més complicat.
El Ple pren coneixement.
L’Alcalde agraeix la presència del Sr. Interventor, que agraeix la deferència vers el
departament i diu que tractaran de fer la mateixa feina en tots els expedients, i
l’acomiada.
2. Aprovació, si escau, del Pla Normatiu de l’Ajuntament del Morell per a
l’any 2021.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde explica que els pressupostos un cop executats s’han de liquidar, i d’aquí
se’n desprèn una sèrie d’informació, que recullen els informes d’Intervenció.
Agraeix la feina d’enguany per tenir en un temps gairebé rècord totes aquestes
documentacions. Recorda que hi ha un termini, establert fins a finals d’abril, per fer
la tramesa de tota aquesta documentació, i s’està donant compte d’aquest Decret
en aquest Ple de 25 de març.
L’Alcalde destaca d’entre totes les dades, que es desprèn també dels informes
d’Intervenció, la situació econòmica actual de l’Ajuntament, en dos dades, dos
xifres: un romanent de tresoreria de EUR. 2.929.421,58 i deute EUR. 0.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

L'Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia 2021/0187, de
20 de març de 2021, pel qual s'aprova la liquidació del Pressupost General de 2020.

1. Part expositiva
1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (d’ara endavant Llei 39/2015) conté un títol VI relatiu a
l'exercici de la potestat normativa que d’acord amb el preàmbul de la pròpia llei
busca tres objectius:
a. Millorar la planificació normativa ex ante –prèvia a la seva elaboració- en
nom d'una major seguretat jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic.
b. Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de
normes, entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter
previ a l'elaboració de la norma, l'opinió de ciutadans i empreses sobre els
problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i
oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles
solucions alternatives.
c. Enfortir l'avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de
manera contínua l'adaptació de la normativa als principis de bona regulació,
s'imposa l'obligació d'avaluar periòdicament l'aplicació de les normes en
vigor, amb l'objecte de comprovar si han complert els objectius perseguits i
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Núm d’expedient: 51/2021
Assumpte: Pla Normatiu per a l’any 2021
Tràmit: aprovació

si el cost i càrregues derivats d'elles estava justificat i adequadament
valorat.
2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la Llei 39/2015 recull l’obligació que tenen
les Administracions, d’aprovar un "Pla Normatiu" que contingui les iniciatives
reglamentàries que han de ser aprovades en l'any següent. Aquest Pla, un cop
aprovat, es publicarà obligatòriament al Portal de la Transparència de
l'Administració corresponent.

2. Fonaments de dret
-

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
públic i bon govern.

Tenint en compte que la competència per a aprovar el Pla normatiu, per analogia
amb l’aprovació, modificació i derogació d’ordenances i reglaments locals,
correspon al Ple de la Corporació d’acord amb el que preveuen els articles 22.2 d)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 65 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (competència indelegable per aplicació de l’apartat 1r
d’aquest últim precepte legal en relació a l’apartat 4t del precepte bàsic) i que
requereix el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres
d’acord amb el que disposa l’article 47.1 de la LRBRL.
Vistes les propostes de les diferents àrees en què s’organitza l’Ajuntament del
Morell per ser incloses al Pla Normatiu del 2021 i que són les següents:
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS - SECRETARIA
1. Reglament regulador del servei municipal d’aparcament de
camions i maquinària pesada
OBJECTIU/S
Regular les condicions d’utilització del servei municipal d’aparcament de

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

5. Els i les diferents caps d’àrea i responsables de servei de l’Ajuntament han
informat les disposicions normatives que tenen previst aprovar, modificar o derogar
durant aquest 2021.
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4. En tractar-se d’un Pla Normatiu que conté les disposicions de caràcter general
que el Ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li
atribueixen l’article 22.2.d i el procediment d’aprovació de les ordenances de
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb els articles 52.2.d i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
competència per aprovar el Pla normatiu correspon al Ple municipal, no requerint-se
per a la seva aprovació cap quòrum especial.

ACTA DEL PLE

3. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
públic i bon govern (d’ara endavant Llei 19/2014) també recull l’obligació de fer
pública la informació relativa a les decisions i les actuacions amb una rellevància
jurídica especial; els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les
seves competències i en l’article 10 preveu les obligacions de publicitat activa i
transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

camions i maquinària pesada.
RESPONSABLE/S
- Eloi Calbet Ferran, Alcalde
- Xavier Tardiu Bonet, Secretari
- Ester Llorens Pérez, Tècnica d’Administració General
TRÀMIT
Aprovació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Juny de 2021.
2. Ordenança reguladora de la venda no sedentària

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Agost de 2021.
3. Ordenança municipal de guals
OBJECTIU/S
Modificar diversos articles de l’actual ordenança, així com incloure un nou Títol
referent a places d’aparcament adaptades.
RESPONSABLE/S
- Pere Domingo Segarra, Regidor de Via Pública
- Xavier Tardiu Bonet, Secretari
- Ester Llorens Pérez, Tècnica d’Administració General
- David López Reverté, Enginyer
- Ramon Gasull Barberà, Arquitecte
TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Maig de 2021.
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS – RECURSOS HUMANS
1. Pla d’igualtat de gènere
OBJECTIU/S
1. Respectar i fomentar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i
homes en l’àmbit laboral.
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TRÀMIT
Aprovació.

ACTA DEL PLE

RESPONSABLE/S
- Mònica Casas Salvadó, Regidora de Promoció Econòmica
- Xavier Tardiu Bonet, Secretari
- Ester Llorens Pérez, Tècnica d’Administració General

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

OBJECTIU/S
Regular l’exercici de la venda no sedentària al terme municipal del Morell.

2. Remoure els eventuals obstacles que impliquessin qualsevol tipus de
discriminació entre dones i homes.
RESPONSABLE/S
- Rosa Maria Sánchez Pérez, Regidora de Recursos Humans
- Xavier Tardiu Bonet, Secretari
- Ester Llorens Pérez, Tècnica d’Administració General
TRÀMIT
Aprovació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Setembre de 2021.
ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS

TRÀMIT
Aprovació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Abril de 2021.
2. Pla de Tresoreria
OBJECTIU
El pla de Tresoreria és un instrument indispensable en les Entitats Locals que
distribueix en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de
les obligacions, de manera que es garanteixi el compliment del termini màxim
que fixa la normativa sobre morositat.
És una eina dinàmica amb la qual planificar els fluxos de tresoreria (cobraments i
pagaments), amb la finalitat de garantir l'existència de liquiditat suficient per fer
front a les obligacions de pagament i optimitzar els recursos financers de l'entitat.
RESPONSABLES
- Eloi Calbet Ferran, Alcalde.
- Jordi Palau Teixidó, Tècnic d’administració general i Tresorer accidental.
TRÀMIT
Aprovació.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

RESPONSABLES
- Eloi Calbet Ferran, Alcalde.
- Vicente Vayá Morte, Interventor.
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OBJECTIU
El Pla Anual de Control Financer estableix per a cada exercici el marc per a les
actuacions de control financer sobre la gestió economicofinancera i
pressupostària de l'entitat i dels seus ens dependents.
Segons l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, l'òrgan
interventor serà l'encarregat d'elaborar aquest Pla Anual de Control Financer
capaç de recollir les actuacions de control permanent i auditoria pública a
realitzar durant l'exercici en vigor.

ACTA DEL PLE

1. Pla anual de control financer 2021-2022

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Abril de 2021.

TRÀMIT
Aprovació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Març - abril de 2021.
4. Pla d’acció derivat de l’informe anual de control financer
OBJECTIU
L’objectiu principal del Pla d'Acció de l'Entitat Local serà establir el conjunt de
mesures a adoptar per esmenar les deficiències detectades en la gestió
economicofinancera i pressupostària d'aquesta després de l'emissió de l'informe
resum anual del control intern exercit per l'òrgan interventor en l'exercici anterior.
D'acord amb el que es disposa en l'article 38 del Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
Sector Públic Local, l'òrgan competent per a la formalització d'aquest Pla serà el
President de la Corporació, en el termini màxim de 3 mesos des de la remissió del
referit informe resum anual al Ple.
RESPONSABLES
- Eloi Calbet Ferran, Alcalde.
- Vicente Vayá Morte, Interventor.
TRÀMIT
Aprovació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Juny de 2021.
5. Ordenança fiscal 3.4 reguladora de la taxa per prestació de
serveis municipals urbanístics
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RESPONSABLES
- Eloi Calbet Ferran, Alcalde.
- Jordi Palau Teixidó, Tècnic d’administració general i Tresorer accidental.

ACTA DEL PLE

OBJECTIU
Per portar cap una adequada gestió de la tresoreria, serà necessari l'ús d'eines
adequades que garanteixin la planificació i la liquiditat suficient per al puntual
pagament de les obligacions i optimitzi l'ocupació dels recursos financers.
En l'àmbit local, aquesta eina serà el Pla de Disposició de Fons, de caràcter
obligatori; en ell es recolliran els criteris a aplicar en l'expedició de les ordres de
pagament i l'ordre de prioritat en la realització d'aquests, complint amb
l'obligació legal d'abonar el preu dels contractes dins dels 30 dies assenyalats en
l'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, i sempre sota el principi d'unitat de caixa amb la centralització de tots els
fons i valors generats per operacions pressupostàries i per operacions no
pressupostàries.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

3. Pla de disposició de fons

OBJECTIU
Definir amb més exactitud els fets imposables en l’aprofitament privatiu derivat
de la tramitació de llicències, declaracions responsables i comunicacions prèvies
en l’àmbit urbanístic.
RESPONSABLES
- Eloi Calbet Ferran, Alcalde.
- Vicente Vayá Morte, Interventor.
TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Maig de 2021.

RESPONSABLES
- Mònica Casas Salvadó, Regidora d’Ocupació i Formació.
- Oriol Figueras Salvadó, Tècnic de cultura, festes, joventut i audiovisuals.
- David Ayza Granell, Tècnic de cultura, festes, joventut i audiovisuals.
- Vicente Vayá Morte, Interventor.
TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Abril de 2021.
2. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per als sopars o
àpats realitzats durant els actes festius
OBJECTIUS
Modificació dels preus públics existents per l’establiment i fixació dels preus
públics aprovat en ple 6/2016 de 30 de juny de 2016 i referents a la regidoria de
festes. Aprovació de nous preus públics per al sopar que no estan regulats dins
dels preus públics aprovats.
RESPONSABLES
- Maria Jesús Valldosera Gasull, Regidora de Festes.
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OBJECTIUS
Modificació, si s’escau, dels preus públics per als cursos que es programin durant
l’any 2021, ja siguin organitzats i proposats per la regidoria de cultura i festes o
per altres regidories que estan presents al Centre Cultural o que utilitzaran les
instal·lacions.
Es treballarà per afegir cursos sobretot de formació durant aquest 2021. Es
treballarà amb la idea, així com en els preus públics de cultura aprovats el 2020,
de fer una ordenança genèrica amb interval de preus per tal de tenir un marc
comú per a tots els cursos i no haver de realitzar modificacions individualitzades
per a cada curs a proposar a posteriori.

ACTA DEL PLE

1. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics pels cursos
formatius

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

ÀREA DE CULTURA I FESTES

-

Oriol Figueras Salvadó, Tècnic de cultura, festes, joventut i audiovisuals.
David Ayza Granell, Tècnic de cultura, festes, joventut i audiovisuals.
Vicente Vayá Morte, Interventor.

TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Abril de 2021.
ÀREA D’ENSENYAMENT
1. Reglament de règim intern de l’Escola Municipal de Música del
Morell

TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Quart trimestre del 2021.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
1. Bases reguladores de les subvencions universitàries.

ACTA DEL PLE

RESPONSABLES
- Rosa Maria Sánchez Pérez – Regidora d’Ensenyament.
- Irene Jordà Grau, directora de l’EMMM.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

OBJECTIUS
Revisar i modificar el Reglament de règim intern de l’EMM·El Morell per adequarse a la realitat actual de l’escola de música.

RESPONSABLES
- Maria Jesús Valldosera Gasull, Regidora de Benestar Social.
- Cristina Figueras Gomis, directora del Centre de serveis per a la gent gran
i cap d’àrea de Benestar Social.
- Jordi Palau Teixidó, Tècnic d’administració general.
TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Maig de 2021.
2. Bases reguladores de les ajudes social d’acció educativa.
OBJECTIU
Modificar l’àmbit subjectiu de les bases per a què siguin més accessibles i més
persones puguin tenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts.
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OBJECTIU
Ampliar la cobertura de la subvenció a grau mig i grau superior, i realitzar altres
modificacions en benefici de les persones sol·licitants.

RESPONSABLES
- Maria Jesús Valldosera Gasull, Regidora de Benestar Social.
- Cristina Figueras Gomis, directora del Centre de serveis per a la gent gran
i cap d’àrea de Benestar Social.
- Jordi Palau Teixidó, Tècnic d’administració general.
TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Maig de 2021.
3. Reglament del Banc d’aliments

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Maig de 2021.
4. Reglament de règim intern del Centre de dia
OBJECTIU
Adequar el Reglament del Centre de dia a les noves necessitats.
RESPONSABLES
- Maria Jesús Valldosera Gasull, Regidora de Benestar Social.
- Cristina Figueras Gomis, directora del Centre de serveis per a la gent gran
i cap d’àrea de Benestar Social.
TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Maig de 2021.
5. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per transport adaptat
OBJECTIU
Adequar l’ordenança fiscal als serveis prestats.
RESPONSABLES
- Maria Jesús Valldosera Gasull, Regidora de Benestar Social.
- Cristina Figueras Gomis, directora del Centre de serveis per a la gent gran
i cap d’àrea de Benestar Social.
- Vicente Vayá Morte, Interventor.
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TRÀMIT
Modificació.

ACTA DEL PLE

RESPONSABLES
- Maria Jesús Valldosera Gasull, Regidora de Benestar Social.
- Cristina Figueras Gomis, directora del Centre de serveis per a la gent gran
i cap d’àrea de Benestar Social.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

OBJECTIU
Adequar el Reglament del Banc d’aliments a les noves necessitats.

TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Maig de 2021.
ÀREA D’ESPORTS
1. Reglament de règim intern de les instal·lacions esportives
OBJECTIU
Regular i adequar el Reglament de règim intern del pavelló esportiu.

2. Ordenança fiscal reguladora de les taxes de les instal·lacions
esportives
OBJECTIU
Regular i adequar les taxes dels serveis del pavelló esportiu.
RESPONSABLES
- Judit Fernández Llerena, Regidora d’Esports.
- Maria del Pilar Moreno Santacana, Responsable de l’Àrea d’Esports.
- Vicente Vayá Morte, Interventor.
TRÀMIT
Modificació.
PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Quart trimestre de 2021.
DELIBERACIÓ.
L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Pla normatiu per a l’any 2021.
SEGON.- Disposar la publicació del Pla Normatiu en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament del Morell tal com preveu l’article 132 de la Llei 39/2015 i els articles 8
i següents de la Llei 19/2014.

ACTA DEL PLE

PLANIFICACIÓ TEMPORAL
Quart trimestre de 2021.
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TRÀMIT
Modificació.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

RESPONSABLES
- Judit Fernández Llerena, Regidora d’Esports.
- Maria del Pilar Moreno Santacana, Responsable de l’Àrea d’Esports.

TERCER.- Comunicar aquests acords als caps d’àrea i responsables de servei, així
com als Serveis de Comunicacions i de Noves Tecnologies als efectes de la
publicació del Pla Normatiu aprovat al Portal de Transparència de l’Ajuntament del
Morell.
3. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de
la liquidació del pressupost 2020.

Consta en l’expedient l’Informe de l’Àrea d’Intervenció emès de conformitat amb el
Reglament de Control Intern de les Entitats Locals on es conclou:
Les despeses relacionades a l’ANNEX1 han de ser objecte de reconeixement
extrajudicial de crèdit atès que no disposen de crèdit adequat o suficient.
Per raons d’economia processal no s’insta a la revisió d’ofici de les despeses
relacionades a l’annex1 atès que l’import de les indemnitzacions corresponen a
contractacions instades per cada departament municipal de la despesa (algunes
d’elles verbalment), i per tant, no es presumeixen inferiors als de l’import relacionat
a l’annex1

ACTA DEL PLE

Les àrees gestores han emès informe sobre si les prestacions relacionades a
l’annex1 s’han dut a terme i si el seu preu s’ajusta al preu de mercat així com que
aportin per a aquesta justificació les valoracions i justificants corresponents.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

La Intervenció municipal ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits atesa la necessitat de reconèixer aquestes
obligacions no aprovades en l’exercici corresponent com a conseqüència que
d’haver-se adquirit compromisos de despesa els quals en el moment de realitzar la
despesa no tenien consignació pressupostària o bé són actes dictats prescindint
total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que
contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans
col·legiats.

Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del
Reial Decret 2568/1986,. De 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
La legislació i normativa aplicable es:
● RD 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals (TRLRHL)
● RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
● RD 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats locals
● Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
● Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
● Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
● RD de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil
● Llei 29/2002, de 30 de desembre per la qual es va aprovar la Llei del Codi
Civil de Catalunya
● Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern
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FONAMENTS JURIDICS

1. L’article 163 del RD 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que l’exercici pressupostari ha
de coincidir amb l’any natural i que s’hi han d’imputar les obligacions reconegudes
durant aquest període.
2. L’article 173.5 del TRLRHL determina que no podran adquirir-se compromisos de
despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats a l’estat de
despeses, i que seran nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius
que infringeixin l’expressada norma, sens perjudici de les responsabilitats
corresponents.

6. L’article 28.2 del RD 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del
control intern de les entitats locals disposa, entre d’altres, que cal constatar que les
prestacions s’han realitzat i que el seu preu s’ajusta al de mercat per la qual cosa es
tindran en compte valoracions i justificants aportats per l’òrgan gestor. També fa
referència a la possibilitat i conveniència de la revisió dels actes dictats amb
infracció de l’ordenament jurídic, la qual ha de ser apreciada per l’interventor en
funció de si s’han realitzat o no les prestacions, el caràcter d’aquestes i la seva
valoració, així com dels incompliments legals que s’hagin produït. Per això, es tindrà
en compte que el resultat de la revisió de l’acte es materialitzarà acudint a la via de
la indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de
l’administració com a conseqüència d’haver-se produït un enriquiment injust al seu
favor o d’incomplir l’obligació al seu càrrec, per tant, per raons d’economia
processal, només serà pertinent instar a aquesta revisió d’ofici quan sigui
presumible que l’import d’aquestes indemnitzacions sigui inferior a aquell que es
proposa.
7. L’article 188 del TRLRHL disposa que prèviament a l’expedició de les ordres de
pagament amb càrrec als pressupostos de l’entitat local i els seus organismes
autònoms s’haurà d’acreditar documentalment davant l’òrgan que hagi de
reconèixer les obligacions la realització de la prestació o el dret del creditor de
conformitat amb els acords que en el seu dia van autoritzar i comprometre la
despesa.
8. L’article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que constitueix una infracció molt greu,
entre d’altres, els compromisos de despesa, reconeixement d’obligacions i
ordenació de pagaments sense crèdit suficient per a realitzar-los o amb infracció
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5. L’article 60.2 del RD 500/1990 de 20 d’abril, pel qual desenvolupa el capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes locals, en matèria de pressupostos estableix que correspon al Ple el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de lleva i espera.

ACTA DEL PLE

4. L’article 60.1 del RD 500/1990 de 20 d’abril, pel qual desenvolupa el capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes locals, en matèria de pressupostos disposa que correspon a l’alcalde el
reconeixement i la liquidació d’obligacions derivades dels compromisos de despesa
legalment adquirits.
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3. L’article 26.2a) del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei reguladora de les Hisendes Locals disposa que, entre
d’altres, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors a les quals es
refereix l’article 60.2 del mateix real decret.

d’allò disposat a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària o en la
de pressupostos o altra normativa pressupostària que sigui d’aplicació, també
l’omissió del tràmit d’intervenció prèvia d eles despeses, obligacions o pagaments,
quan sigui preceptiu o del procediment de resolució de discrepàncies davant
d’objeccions suspensives de la intervenció, regulat a la normativa pressupostària.
9. L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú
de les administracions públiques considera com a actes nuls de ple dret, entre
d’altres, els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment
establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la
voluntat dels òrgans col·legiats.

13. L’article 111.7 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre per la qual es va aprovar
la Llei del Codi Civil de Catalunya estableix que en les relacions jurídiques privades
s’han d’observar sempre les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.
14. La sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2012 en resolució del
recurs número 5694/2010 ha reconegut expressament que el tercer de bona fe que
contracta amb l'Administració i que a més a més compleix amb les seves
obligacions, no es pot veure perjudicat per les irregularitats contractuals realitzades
per aquesta i, per tant, haurà de ser rescabalat dels danys que li han estat produïts;
suposant, en conseqüència, l'enriquiment injust una de les formes d'imputació a
l'Administració Pública, en aquells supòsits en què aquesta genera uns danys a
contractista.
15. El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya número 394/12, de
4 de desembre també es pronuncia en el mateix sentit que l’esmentada sentència.
Aquest informe també afegeix que cal ressaltar que el fet que es consideri una
obligació de pagament es fa, sovint, en aquells pronunciaments "sense perjudici de
l'eventual responsabilitat en què hagin pogut incórrer les seves autoritats i
funcionaris" d’acord, entre d'altres amb la Sentència de Tribunal Suprem de 24 de
juliol de 1992 i el dictamen de Consell d'Estat 88/2004. Continua indicant que allò
que està tractant d'expressar és que una deguda ponderació de l'economia
processal, de l'absència d'interessos de tercers que puguin resultar afectats, de
l'escassa entitat econòmica de l'assumpte, així com de les obres realitzades sense
utilitzar la tècnica jurídica contractual apropiada, porten a la conclusió que també
com van expressar els clàssics, cal lluitar pel dret quan resultin implicats drets o
interessos, però cal evitar fer-ho tan sols per la satisfacció que irradiï l'esplendor de
la mera legalitat o de mer compliment de la legalitat.
16. La Sentència de Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció
Tercera, recaiguda en el Recurs de 12 de novembre de 1990) va resoldre que en
virtut del principi de economia processal s’ha d’evitar la declaració de nul·litat quan
amb ella no s'aconseguís un efecte pràctic, per ser racionalment de preveure que
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12. L’article 3.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic
estableix que les administracions públiques han de respectar en la seva actuació i
relacions els principis de bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional.

ACTA DEL PLE

11. L’article 434 del RD de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil
estableix que la bona fe es presumeix sempre i que per afirmar la mala fe cal
aportar-ne la prova.
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10. L’article 39 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
disposa que també seran, entre d’altres, nuls de ple dret els contractes celebrats
pels poders adjudicadors quan hi hagi carència o insuficiència de crèdit, excepte en
els supòsits d’emergència.

retrotretes les actuacions en el moment en què es va cometre la infracció formal, el
procés hagués finalitzat amb una resolució idèntica a la dictada.
17. La Comissió Jurídica Assessora de Catalunya en el seu dictamen número 178 /
2009 de 11 de juny afirma que cal lluitar pel dret quan resultin implicats drets o
interessos, però s’ha d'evitar fer-ho tan sols per la satisfacció que irradiï l'esplendor
de la mera legalitat o de mer compliment de la legalitat.
18. Article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ

SEGON.- Autoritzar la imputació de les factures a les corresponents aplicacions
pressupostàries del pressupost municipal en vigor detallades a l’annex 1.
4. Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit.
FETS
1. L’Alcaldia Municipal ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, atès que les despeses que es relacionen
en l’Annex 1 no poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva consignació
pressupostària existent és insuficient o inexistent:

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Aprovar l’expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits per import
de 208.092,37 euros, d’acord amb el detall que figura a l’annex 1.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:

3. L’interventor ha emès informes favorables amb les consideracions següents:
“...5. El Pressupost general de l’exercici 2021, incorporant la modificació de crèdit
en tràmit, no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la
regla de la despesa, amb la qual cosa, d’acord amb l’art. 21 de la LOEPSF s’hauria
d’elaborar un pla econòmic financer a un any per tornar a l’equilibri que caldrà
aprovar pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació, amb
l’excepció de les modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria
per a despeses generals.
Posteriorment a l’aprovació, i de conformitat a l’article 23 de la LOEPSF, es remetrà
a la Direcció General de Política Financera el corresponent pla econòmic financer.
No obstant això, i d’acord amb la suspensió dels objectius d’estabilitat
pressupostària i deute públic per al període 2020-2021 ratificats per l’Acord del
Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020, no resulten d’aplicació les mesures
correctives que estableix la LOEPSF i no s’haurà d’elaborar un pla econòmic
financer.”
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2. Per resolució d’Alcaldia s’ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit
pressupostària mitjançant la generació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui
demorar fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o
aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari

5. L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats
locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de
calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran
immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin
haver, les quals es resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenentse desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL)
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals
s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presents.
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària
coherent amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària
enuncia que la Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
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4. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen
que excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per
finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin
declarats necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el
seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva
càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el
25% dels recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans
de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.

ACTA DEL PLE

3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació
pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec
al romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals
previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de
despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, sempre que
no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al
pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin
caràcter finalista.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la
intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits
que el pressupost.

11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic
financer per l'any en curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de
dos mesos des de la seva presentació.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà
necessària l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit
estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que,
serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.

16. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost correspon al Ple per majoria simple.
17. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i
puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat
si en el termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari,
el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i
al tauler d'anuncis.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
Es modifica el crèdit d’algunes partides
pressupostàries. S’amplia en EUR. 62.589,62 una partida que per error tipogràfic es
va dotar de menys; una partida que s’hauria d’haver dotat amb EUR. 150.000 es va
quedar amb EUR. 15.000. Ara el que es fa és ampliar-la, encara per sota de la
dotació prevista, que, avança, s’anirà incrementant fins assolir aquests EUR.
150.000 de dotació inicialment prevista.
Es crea una partida pressupostària d’arranjament de voreres de resultes de la
proposta escollida pels veïns en els darrers pressupostos participatius.
Es crea una altra partida de EUR. 2.000 per la compra d’un desfibril·lador mòbil pels
vigilants municipals.
S’incrementa la partida d’edificis i altres construccions, de l’escola Ventura Gassol,
en EUR. 8.000, per causes sobrevingudes: s’han detectat goteres que requereixen
una actuació de manera urgent.
Finalment, s’ha incrementat la partida del Consell Comarcal, del conveni amb el
Consell Comarcal en l’àmbit de medi ambient en EUR. 50.000. Tots els municipis
adherits a aquest conveni de recollida de residus, el Morell també, han demanat
ampliar, millorar els serveis: bé més contenidors, més recollides, i això,
evidentment, suposa un increment en la despesa. Un increment que, afegeix, no es
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15. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la
intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits
que el pressupost.

ACTA DEL PLE

14. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació
del ACM de 6 d’octubre de 2020.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

13. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés
dels Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual
cosa suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a
l’article 135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix
en aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de
2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.

repercuteix als veïns.
El Sr. Ramon Manyé demana la paraula. Estan d’acord amb les modificacions
proposades, especialment amb aquelles relacionades amb manteniment.
No volen perdre de vista, però, que en l’informe, l’Interventor acaba dient que es té
un nivell de deute del 35,9% i que s’incompleix la regla de despesa en un milió
d’euros. No s’està, diu, en xifres excessives, però entren en una situació en què
abans no hi eren. S’hauria d’intentar que aquesta tendència no continués en els
propers anys.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

QUART.- Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
5. Aprovació, si escau, de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament del
Morell.
Núm. d’expedient: 1223/2020
Assumpte: formació i aprovació de l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament del
Morell
Tràmit: aprovació
1. Antecedents de fet
1.1 Per Decret d’Alcaldia 138/2021, de 10 de març, es va incoar procediment per a
la formalització de l'Inventari dels béns i drets que constitueixen el patrimoni de
l’Ajuntament del Morell.
1.2 El Secretari va emetre informe el 10 de març de 2021.
2. Fonaments de dret
-

L’article 32 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni
de les administracions públiques.
L’article 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Els articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
L'article 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les
oportunes anotacions i assentaments.
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SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten 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.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Aprovar l’expedient nº360/2021 de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit nº1/2021 per al pressupost del present exercici, per import de 192.510,34 €,
d’acord amb el document Annex.

-

L'article 21.1.s) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.
L’article 222 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.

DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
El Sr. Ramon Manyé comenta que, certament, és interessant saber que té
l’Ajuntament.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

EUROS
9.098.036,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
89.360,19 €
0,00 €
188.507,00 €

€

0,00 €
9.375.904,12
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CATEGORIA
Immobles
Drets reals
Mobles de caràcter històric-artístic o de
considerable valor econòmic
Valors mobiliaris, crèdits i drets de
caràcter personal de la corporació
Vehicles
Semovents
Mobles no compresos als anteriors
enunciats
Béns i drets reversibles
TOTAL

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar l'Inventari de béns i drets de l’Ajuntament del Morell i el resum
del qual per epígrafs és el següent:

6. Aprovació , si escau, de la proposta de concessió de distincions de mèrit
als serveis distingits al Consell comarcal del Tarragonès.
Vista la setena convocatòria del Consell Comarcal del Tarragonès de concessió de
distincions de mèrit als serveis distingits amb l’objectiu d’honorar persones o
entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a
augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu
conjunt.
Vist que l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil s’han distingit en una
continuada labor social.
Vist que l’Ajuntament del Morell proposa al Consell Comarcal del Tarragonès que
s’atorguin aquests premis a l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil.
Vist l’informe de l’expedient 357/2021 de 19 de març del 2021 el tenor literal del
qual és el següent:
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SEGON.- Remetre còpia íntegra d'aquest a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Informe - Proposta de concessió de distinció de mèrit de serveis distingits
a l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil del Morell.
Introducció
El Consell Comarcal del Tarragonès va publicitar la setena convocatòria de la
concessió de distincions de mèrit de serveis distingits, amb l’objectiu d’honorar
persones i entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin
contribuït a augmentar el prestigi del municipi del Morell. L’Ajuntament del Morell,
en aquesta edició, ha decidit proposar a l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil
del Morell per les seves tasques dutes a terme al municipi.

El concepte de voluntariat marca tots els seus membres des de l’inici de la seva
activitat, així com la pertinença al municipi del Morell, ja que tots els seus membre
durant aquests més de 25 anys han estat homes i dones del municipi que d’una
manera desinteressada han contribuït a la realització de totes les tasques per a les
quals es va crear l’agrupació.
Així doncs, durant aquests anys l’associació ha estat present al municipi
desenvolupant les tasques que li són atribuïdes. Participant activament amb la
seguretat en tots els actes de gran afluència de públic, des de les festes majors fins
a les activitats de Nadal, així com participant activament de totes les reunions del
pla PLASEQCTA, tan importants en un municipi com el nostre.
En l’últim any, a més, s’ha posat encara més de relleu la seva activitat, sobretot
després de l’accident d’IQOXE, sumat al seu vessant més social que ha quedat
manifest amb la seva enorme col·laboració durant els mesos més durs de la
pandèmia de la Covid-19. Persones valentes i disposades a ajudar aquells més
necessitats, anant a comprar els productes essencials o medicaments, i també
entregats per fer protagonista la canalla, felicitant-los els aniversaris mentre durava
el confinament més estricte.
Actualment en formen part: Anton Brunet Baldrich, Soledad Llerena Nuñez,
Salvador Sarrió Martínez, Jose Luis Martínez Rodriguez, Francisco Gómez Sánchez,
Juan Martí Asensio, Gerard Grau Piqué i Jose Antonio Valero Esteban.
Es tracta d’una agrupació, per on hi han passat molts morellencs i morellenques, i
que s’ha esforçat tot aquest temps per a ser útil per als ciutadans del Morell i fer
del Morell un municipi més segur.
Conclusió
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En els seus estatuts fundacionals es definien com una organització de caràcter
voluntari, altruista i sense afany de lucre que treballa per a la millora de la qualitat
de vida dels ciutadans, així com en la protecció i seguretat d’aquests, adreçant a tal
efecte la seva activitat a la col·laboració amb la protecció civil local.

ACTA DEL PLE

Coordinador: Antonio Brunet Baldrich
Secretari: Joan Queralt
Tresorera: Rosa M. Bustos Estivill
Vocals: Gerard Estivill Pascual, Joan Boté Montserrat, Josep F. Jové Guiral i
Josep Maria March Domingo
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Trajectòria de l’associació
Segons la documentació de l’Arxiu, l’acta fundacional de l’Agrupació de Voluntaris
de Protecció Civil del Morell es va realitzar el dia 9 de juny de 1995. En el seu
origen estava integrada per 9 persones, les quals s’organitzaven segons aquest
organigrama:

Per totes les tasques fetes per cada un dels membres que han format part de
manera altruista de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil durant aquests 26
anys, per haver estat una agrupació compromesa i implicada en el municipi del
Morell, per haver fet del nostre municipi un lloc més segur on dur a terme les
diverses activitats que s’organitzen, i segons les bases de concessió de distincions
de Mèrit de Serveis Distingits, es considera que l’Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil del Morell són tots i cadascun mereixedors del guardó que concedeix
el Consell Comarcal del Tarragonès.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta i agraeix, felicita, la tasca de l’Agrupació de Voluntaris
de Protecció Civil de el Morell.
El Sr. Ramon Manyé s’afegeix a la felicitació i pensen que és una tria encertada. Els
hauria agradat, però, haver participat en aquest procés i poder dir que l’elecció
l’han fet entre tots.

PRIMER. Proposar al Consell Comarcal del Tarragonès de la concessió d’una
distinció de mèrit als serveis distingits a l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil
del Morell.
SEGON. – Donar trasllat d’aquests acords als interessats.
7. Aprovació, si escau, d'assignació de topònim menor a una plaça.
Número d’expedient: 364/2021
Identificació de l’expedient: assignació de topònim menor a una plaça
Tràmit: incoació

ACTA DEL PLE

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
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VOTACIÓ

1. La Junta de Govern Local, en sessió de 30 d’octubre de 2012, va adjudicar el
contracte de l’obra “urbanització de la zona verda del PP1 – continuació Moreretes”,
delimitada pels carrers Montserrat Roig, Miquel Martí i Pol, Mossèn Manyé i Pompeu
Fabra, per tal de reconvertir aquest terreny municipal en un espai d’ús públic per
l’esbarjo i el lleure.
2. Considerant la necessitat d’identificar l’espai assignant-li un topònim, atès que
aquest indret està innominat, les Regidories de Participació Ciutadana i d’Igualtat
van obrir un procés participatiu sota la denominació “Dona’m un nom de dona”
emmarcat en el Dia Internacional de les Dones, proposant tres denominacions
alternatives referides a grans escriptores de les lletres catalanes, per tal de
mantenir una coherència amb la resta de carrers que delimiten amb aquesta plaça,
també vinculats amb la literatura.
3. Celebrat el procés participatiu, Maria Mercè Marçal ha estat l’opció que ha recollit
més vots, un total de 61, que suposa un 43,88% del total. Les altres dues opcions
eren Caterina Albert, que ha sumat 43 vots, i Teresa Pàmies, amb 35 vots.
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Fets

4. Per provisió de les Regidories de Participació Ciutadana i d’Igualtat de 22 de març
de 2021 s’incoava el corresponent procediment administratiu.
5. El 22 de març de 2021 el Secretaria emetia el corresponent informe.
Fonaments de dret
● Article 52 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.
● Articles 7.3 i 12 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril de Normalització lingüística a
Catalunya.
● Article 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
● Article 26 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament del
Morell.

VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar, si s’escau, el topònim menor “Plaça Maria Mercè Marçal” per
identificar l’espai delimitat pels vials carrer Montserrat Roig, carrer Miquel Martí i
Pol, carrer Mossèn Manyé i carrer Pompeu Fabra.
SEGON.- Publicar el present acord al BOP i als taulells d’edictes físic i electrònic
municipals durant un període de 30 dies, transcorreguts els quals sense que
s’hagués presentat cap al·legació, l’acord esdevindrà aprovat definitivament sense
necessitat de cap nou tràmit.
TERCER.- Incorporar la denominació aprovada al nomenclàtor municipal.
8. Aprovació, si escau, de ratificació de l'increment retributiu del 0,9% a
partir de l'1 de gener de 2021.
Fets i fonaments:
1. La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2021 (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020), regula en el seu «Títol III.
De les despeses de personal», i concretament dins del «Capítol I» les despeses del
personal al servei del sector públic, i l’increment de les retribucions del personal al
servei del sector públic per a l’any 2021.
L’article 18. Dos d’aquesta Llei, que té caràcter bàsic, preveu que a l’any 2021, les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre
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El Sr. Ramon Manyé agraeix a la Regidora que convidés als regidors de l’oposició a
la inauguració, que qualifica com a acte íntim però maco. Torna a repetir, però, que
els agradaria poder participar més en aquests processos.

ACTA DEL PLE

El senyor Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez que
explica la proposta.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

DELIBERACIÓ

de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel
que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.
Les despeses d’acció social no podran incrementar-se, en termes globals, respecte a
les de 2020. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció
social són beneficis, complements o millores distintes a les contraprestacions pel
treball realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats
conseqüència de circumstàncies personals de l’esmentat personal al servei del
sector públic.
2. L’esmentada LPGE contempla en el seu article 18.Cinc, també amb caràcter
bàsic, les quanties que el personal funcionari ha de percebre, d’obligat compliment,
en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de
2021 i en les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2021.

S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social;
b) les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les
indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les
indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador.
4. Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic (en endavant TREBEP), estableix que seran objecte de
negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada
administració pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les
matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al
servei de les administracions públiques que s’estableixi en la Llei de pressupostos
generals de l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació de
les retribucions complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social
complementària; (...) g) els criteris generals per determinar les prestacions socials i
pensions de classes passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.
5. L’art. 38 del TREBEP disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és
necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les
Administracions Públiques.
6. Pel que fa a la consignació pressupostària, el pressupost 2021 incorpora la
previsió de l'increment retributiu del 0,9% a partir de l'1 de gener de 2021 en les
següents partides pressupostàries:
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Altrament, l’art. 18.Quatre de l’esmentada LPGE disposa que la massa salarial del
personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst a
l’apartat Dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte
de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i
extrasalarials meritades per aquest personal a l’any anterior.
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3. En relació amb les retribucions del personal laboral, l’art. 27 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que es determinaran d’acord amb la
legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte de treball
respectant-se en tot cas la previsió de l’article 21.2 de no increment de la massa
salarial més enllà del que disposi la normativa general pressupostària.

ACTA DEL PLE

L’article 22 d’aquesta LPGE estableix els imports corresponents al complement de
destinació d’aplicació al personal funcionari d’Administració local, igualment
d’obligat compliment, per remissió de l’article 168 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.

DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació quant a:

SEGON. Abonar els endarreriments derivats de l’increment del 0.9% en el mes de
abril de 2021.
En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament dels endarreriments
increment 0,9% 2021”, fent constar de forma diferenciada cadascun dels conceptes
retributius sobre els quals s’apliquen les pujades i les dates d’inici i fi a la que
correspon la liquidació dels endarreriments. Les quantitats que hagin de ser
abonades amb aquesta finalitat, hauran d’imputar-se a les mateixes partides
pressupostàries (concepte i subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes
retributius de nòmina sobre els que s’apliquen els increments.
TERCER. Notificar aquest Acord, en la part relativa al personal empleat públic, als
representants dels treballadors.

ACTA DEL PLE

L’anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de
destinació del personal funcionari són per mandat legal les establertes en la vigent
Llei de pressupostos generals de l’Estat.
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Aprovar per a l'any 2021, amb efectes d’1 de gener, un increment lineal de les
retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament del 0,9% respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes
de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest,
i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.

QUART. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern als efectes
escaients.
9. Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al portaveu del grup municipal que la presenta.
El Sr. Ramon Manyé passa la paraula a la companya Sra. Teresa Bolaño, què explica
la proposta.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març de 2021, vam commemorar el Dia Internacional de les Dones,
una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una
reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any,
l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que
conformen la nostra societat.
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Comunicar-ho a Recursos Humans, Secretaria, Intervenció Municipal i Tresoreria.

Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en
hegemonia de la dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat
l’existència de violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de
diferents manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any,
per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
DELIBERACIÓ
La Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez puntualitza que, tot i estar d’acord amb la moció,
hi ha punts en què l’Ajuntament ja hi està posat: l’Ajuntament ja està redactant un
Pla d’Igualtat, fa sis mesos que està treballant; l’Ajuntament ja té un protocol de
prevenció i abordatge de l’assetjament, què es va aprovar per Ple, el 28 de maig de
2020.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament del Morell manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i
feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència,
posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast.
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Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de
temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això
implica que, també, és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat
apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per
implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.

ACTA DEL PLE

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys
puguin exercir aquest dret lliurement.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents. La crisi humanitària que estem vivint aquest darrer any ens
obliga a replantejar el món tal com el coneixíem abans d’aquesta pandèmia. Quan
s’ha pogut aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials i les
cures ha estat essencials per fer front a aquesta situació d’emergència.
Paradoxalment, però, es tracta d’un dels sectors amb menys reconeixement social i
econòmic i majoritàriament feminitzat. Això avoca a les dones a situacions de
vulnerabilitat crues i es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una
feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de
pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. A més, la bretxa
salarial, que supera el 20%, és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per
erradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60%
de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors,
continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra
enganxós doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens
i desenvolupament de les dones.

SEGON.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de
diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment
Feminista, sempre que compleixin amb totes les mesures de seguretat.
TERCER.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

SETÈ.- Valorar la possibilitat declarar El Morell com a municipi feminista i adherir-se
al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
VUITÈ.- Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el
Pacte per la Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒,
per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels
països europeus i siguin més racionals i saludables.
NOVÈ.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius
feministes del municipi, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a
l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.
10. Moció de suport a l'amnistia.
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal #Compartim, el Sr.
Ramon Manyé, què explica la moció.
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals
de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la
Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per
reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir,
de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat
o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a
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SISÈ.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit,
implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran
mesura, afecten a dones grans que viuen soles.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de
plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del
terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del
personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de
la vida personal, familiar i laboral.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

QUART.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació
cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent
especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i
Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei
Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes, el Reial
Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel garantiment de la
igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral i el Reial
decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu
registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i
dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en
el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució.
Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això
l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per
tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a
centenars de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem
vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat
política tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament.
S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació,
organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i
celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de
novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017,
així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les
consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o
jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la
data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O
accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat

favor del dret
i el suport i
sigui, totes les
de pensament
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La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la
sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la
resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què
hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.

ACTA DEL PLE

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa, manca d'imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.
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La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó,
exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja
que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A
desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen
encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de
novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i
protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió
del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra
els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la
independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera
a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a
l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.

polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític.
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre
totes les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la
via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
DELIBERACIÓ

El Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per MAJORIA ABSOLUTA, amb els vots a
favor del grup municipal Junts pel Morell (4), del grup municipal Ara el Morell (2) i
del grup municipal Compartim Morell (3), l’abstenció del regidor del grup municipal
PSC el Morell (1) i el vot en contra del regidor del grup municipal de Ciutadans el
Morell (1), els següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a
resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació,
de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió
directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat
democràtica.
SEGON.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei
d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret
d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i
administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió
d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita
democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat,
tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada
en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a
la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució
efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del
dret d'autodeterminació de Catalunya.
TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics,
així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en
relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.
QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a
mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses
i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests

ACTA DEL PLE

VOTACIÓ
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El Sr. Ramon Manyé respecta l’opinió però, explica, que s’està davant de drets
fonamentals de les persones i que per molt que hi hagi persones que pensin que
l’estat espanyol és un estat democràtic, ja s’estan rebent notícies d’Europa,
sentències, que diuen que no és tan democràtic com es pensava.
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El Sr. Francisco Gerardo Palma Jiménez pregunta si consideren antidemocràtic i
impropi d’una democràcia, executar les sentències que dicten els Tribunals. El seu
grup municipal creu que és erroni i fins i tot irresponsable generar falses
expectatives sobre una eventual sol·licitud d’amnistia. Ho consideren erroni perquè
no es correspon amb la realitat política i legal del país; perquè és un estat de Dret i
democràtic reconegut internacionalment.

motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta
proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets
civils i polítics.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
11. Moció per la creació d'un buc d'assaig.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al portaveu del grup municipal que la presenta.
El Sr. Ramon Manyé explica la proposta:
Exposició de motius

El Morell disposa de moltes sales al Centre Cultural o al Casal de la gent gran o en
d’altres edificis municipals que serien fàcilment adaptables. Alguns espais del Casal
de la gent gran fins i tot estan parcialment habilitats i la seva adequació seria
mínima.
A més, aquest projecte dona continuïtat a tota la formació que es porta a terme a l’
escola de música i dona la possibilitat del naixement de talents locals o de la zona i
és compatible amb qualsevol altra política de joventut.
Els bucs d’assaig són aules insonoritzades on els músics poden assajar i gravar
sense molestar a ningú.
És per això que es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Demanem crear i posar a disposició de las ciutadania d’un buc d’assaig;
un equipament preparat per tal que qualsevol persona o grup puguin fer-ne ús
pagant un preu simbòlic.
SEGON.- També considerar complementar-lo amb formació des del Centre Cultural
del Morell (curs de tècnic de so o de gravació, etc.)
DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde manifesta no estar en contra de tot allò que vagi a favor de la gent i el

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

En els darrers anys hi ha hagut una manca de polítiques de joventut al municipi.
Aquest col·lectiu ha quedat descuidat per complet. Crear un espai d’assaig per al
jovent i també adults, és una proposta per donar-los d’espais on expressar-se, crear,
compartir i gaudir de la música. Aquest col·lectiu que acabarà sent el futur del
poble, és apostar per ells i pel futur.
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És molt el jovent o adults que decideixen compartir la seva afició per la música amb
les seves amistats i crear un grup de música , però moltes vegades, tirar endavant
aquest projecte no és tan fàcil. Hi ha grups de jovent al nostre municipi que tenen
dificultats per trobar locals per assajar i molts estan utilitzant garatges o ho fan a
casa seva i fan molt soroll i molesten, altres no tenen espais on poder tocar i
tampoc es poden permetre llogar un local.

ACTA DEL PLE

Des del 2002 que el Morell disposa d’escola de música i ha anat creant una tradició
musical. Cada any un bon grup de jovent i d’adults acaba la seva formació musical
a l’escola de música del Morell.

VOTACIÓ
El Ple de l’Ajuntament del Morell REBUTJA la moció amb els vots a favor del grup
municipal Compartim Morell (3), del grup municipal de Ciutadans el Morell (1) i els
vots en contra del grup municipal Junts pel Morell (4), del grup municipal Ara el
Morell (2) i del grup municipal PSC el Morell (1).
12. Moció per al reconeixement del dret de reunió i manifestació dels
treballadors de l'Ajuntament del Morell.
El Sr. Alcalde diu que abans de passar a la defensa de la moció per part del grup
municipal de #Compartim, donarà paraula al Sr. Secretari que vol fer una
consideració d’àmbit jurídic.
El Sr. Secretari pren la paraula i diu, que en primer lloc, l’incomoda profundament
haver de fer aquest advertiment per dos motius: un, bàsicament, perquè no voldria
que ningú l’acusés de ser obra i part, cosa que està res més lluny de la seva
voluntat. Però per altra banda, no es pot inhibir en l’exercici de les seves funcions, i
les seves funcions també inclouen l’assessorament jurídic al Ple, i advertir-los de les
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El Sr. Ramon Manyé comenta que quan presenten mocions, aquestes no surten dels
tres regidors de #Compartim sinó que capten els comentaris que els arriben del
poble. Intenten fer-ho el millor possible perquè allò que porten, no sigui una cosa
seva sinó del poble, què per això estan representant una part del poble aquí, en
aquest Ple.
També comenta que estan totalment a favor de fer plans a mig termini perquè les
coses es facin pensades i no en calent, de forma immediata i precipitada. Pensen
però, que si només es fan plans, passaran tres anys més i encara estaran fent
plans. Això és una petita actuació, entén que fàcil de fer, i que pot ser un primer
pas. Està clar que el Pla ha de continuar, i que s’ha de tenir un local algun dia on hi
hagi més activitats i el jovent faci allò que vulgui, però estaria bé començar a fer
alguna cosa.

ACTA DEL PLE

jovent però votar aquesta moció significa fer un buc d’assaig. Votar aquesta moció
no significa que ens agradaria que hi hagués en uns anys… no, la moció diu que
volem això. També diu que es disposa de sales al Centre Cultural o Centre de Dia.
Està d’acord que serien instal·lacions adequades però el fet és que per adequades
que siguin no es disposa d’aquests espais, no es disposa de lloc suficient en
l’actualitat per poder acollir això. Ni això ni altres coses que els agradaria poder
acollir. Parla amb orgull de l’escola de Música, què és un goig pel municipi. Pocs
pobles com el nostre, de 3.700 habitants, poden dir que tenen una escola de Música
tan reeixida com la nostra, amb unes perspectives de creixement exponencials,
limitades únicament per l’espai.
També comenta, respecte l’espai disponible al Centre de Dia, que en el moment que
s’emprengui una nova actuació al Centre de Dia per remodelar-lo o tirar endavant el
projecte de futura residència, doncs aquest espais desapareixeran.
Parla també que la regidoria de Joventut està enllestint un Pla de Joventut que beu
no només de les voluntats polítiques sinó també de les voluntats socials, sobretot
dels joves, que són els protagonistes, i que són ells qui han d’aportar aquestes
idees, qui han de dir les necessitats.
Troba molt bé que es presentin mocions, però aquesta és una moció molt concreta,
que no entra en el grup de prioritats d’aquest equip de govern.
Prefereix treballar en la cerca d’un espai, un local, de titularitat municipal per
dedicar-lo al jovent i, a partir d'aquí, que sigui el jovent qui decideixi què es fa dins.
Això qui ho ha de dir són els joves, i dirà més, fa poc hi van haver els pressupostos
participatius, a través dels quals la ciutadania podia fer propostes, suggeriments, i
de les que es van rebre, que van ser unes quantes, cap anava en aquesta línia.

possibles il·legalitats en què poguessin incórrer.
Malgrat que en el text d’aquesta segona moció, a diferència de la primera, ja no es
demana al Ple expressament que s’arxivin les actuacions d’un expedient disciplinari
–compte!, amb això no estic desvetllant res que no sigui públic i notori- que no va
en contra del legítim dret a la manifestació que tenen no només els empleats
públics, sinó qualsevol altra persona, qualsevol altre ciutadà, sinó que concretament
i molt definidament va contra un presumpte assetjament laboral que es va fer a un
treballador, que és ell, que va sortir sol i que a les portes de l’Ajuntament se’l va fer
transcórrer per un passadís humà entre burles.

El Sr. Ramon Manyé manifesta que el seu grup vol mantenir el punt en l’ordre del
dia, que defensarà el seu company el Sr. Albert Roig.
El Sr. Albert Roig diu que l’objectiu d’aquesta moció, no és pressionar, ni de molt
lluny, a l’Instructor ni al Secretari.
Simplement el que volen fer és pressió sobre l’Alcalde, i és el seu dret polític
d’expressar-se, i demanar el tancament d’aquest expedient disciplinari, que
precisament depèn, exclusivament, de l’Alcalde, perquè ell el va obrir per mitjà d’un
decret i ell el pot tancar per decret; i amb això no vol pressionar ningú en l’exercici
de les seves funcions, només faltaria.
ANTECEDENTS
El dia 30 de gener de 2020, després d’un Ple ordinari, una trentena de treballadors i
treballadores del nostre ajuntament, liderats pels seus representants sindicals, es
van concentrar fora del nostre ajuntament exercint un dret fonamental com és el
dret a la llibertat d'expressió i de manifestació.
Els treballadors i treballadores volien reivindicar al Sr. Alcalde, regidors i regidores
de l’ajuntament l’aprovació en Ple del seu Conveni de Treball, tal i com se’ls hi havia
promès que així seria el dia 30 de desembre de 2019, i de la Relació de Llocs de
Treball que s’havia iniciat a finals de l’any 2018.
En acabar el Ple, el personal laboral va exposar els seus dubtes, preocupacions i
malestar al Sr. Alcalde de manera tranquil·la i escoltant les respostes que anava
donant. A continuació, tots i totes van abandonar la concentració.
Reivindicar i reclamar la Relació de Llocs de Treball, així com un Conveni de treball
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El Sr. Alcalde diu que si el grup municipal de #Compartim vol mantenir aquest punt
en l’ordre del dia, passarà la paraula al seu portaveu; i si no, passarien al següent
punt.

ACTA DEL PLE

I per tant, ell des d’aquest punt de vista, els ha de fer la reflexió que siguin molt
curosos, molt curosos, a l’hora d’intentar pressionar a un funcionari públic, que és
l’Interventor municipal, que és el funcionari que està fent d’instructor d’aquest
expedient. No es pot violentar la independència d’un funcionari públic. Cap polític
ha de poder violentar la independència funcional que té un funcionari públic en
l’exercici de les seves funcions.
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Per tant, no estan parlant de la segona actuació que es va produir, sí, al mateix lloc
i pel mateix grup de gent, i amb una dilació de 10 minuts de diferència, davant dels
càrrecs electes, i faltaria més, que no tinguessin el dret a manifestar-se. Ell seria el
primer en haver fet un informe, un advertiment, si s’hagués iniciat un expedient
disciplinari per aquest motiu. Però l’objecte de l’expedient disciplinari n’és un altre.

que ordeni les condicions dels treballadors i treballadores del consistori, és un dret
fonamental reconegut en la Constitució de tots el estats membres de la Unió
Europea, també en el nostre.
La reivindicació del Conveni de treball i de la Relació de Llocs de Treball, a més a
més de ser legítima és necessària per solucionar problemàtiques que fa anys que
s'arrosseguen, com son: desigualtats en el sistema de remuneració en funció del
sexe, plusos no negociats ni acordats amb la representació laboral, sistema de
contractació poc transparent, etc.
Atès que, el Comitè d’Empresa actual és el primer que s’ha constituït al nostre
ajuntament, doncs mai abans es van promoure eleccions, cal evitar qualsevol
actuació que pugui interpretar-se tingui l’objectiu de silenciar, atemorir i tallar per
sempre qualsevol intent reivindicatiu i de protagonisme dels representants dels
treballadors.

Així mateix, la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, que regula el dret del dret de
reunió, ho defineix com “la concurrència concertada i temporal de més de 20
persones, amb finalitat determinada (article 1.2) ”, d’igual forma en els següents
articles assenyala que aquest dret “no està sotmès al règim de prèvia autorització”.
El Tribunal Constitucional, a més, indica que ‘el dret de reunió quan s’exercita en
llocs de trànsit públic és una manifestació col·lectiva de la llibertat d’expressió
exercitada a través d’una associació transitòria de persones que opera a manera de
tècnica instrumental posada al servei de l’intercanvi o exposició d’idees, de la
defensa d’interessos o de la publicitat de problemes o reivindicacions, constituint,
per tant, una llera rellevant del principi democràtic participatiu’

ACTA DEL PLE

El dret de reunió i manifestació pacífica, ve reconegut a la vigent Constitució
espanyola de 1978, en el seu article 21, dins dels drets fonamentals i les llibertats
públiques.
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FONAMENTS JURÍDICS

L’article 4 del vigent Estatut de Catalunya, estableix el següent:

Els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i
els drets que reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la
Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels
drets humans i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya
que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.
Els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la
llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de
facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i
social, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur
identitat.
Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la
democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió
social, l'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.
En darrer lloc, però no menys important en el supòsit que ens ocupa, i en la
referència constant que es fa en la legislació anterior a la legislació internacional en
la matèria, cal esmentar el “Pacte internacional dels drets civils i polítics”, aprovat
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 16 de desembre de 1966, el qual
estableix en el seu article 18 la llibertat de manifestació, així com que ningú no pot
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“ARTICLE 4. DRETS I PRINCIPIS RECTORS

ser objecte de mesures coercitives que puguin menyscabar-la. Particularment, en
l’apartat tercer d’aquest article 18 s’estableix que “Res en aquest article no
autoritza els estats part en el Conveni de l’Organització Internacional del Treball de
l’any 1948, relatiu a la llibertat sindical i a la protecció del dret de sindicació, a
adoptar mesures legislatives que puguin menyscabar les garanties previstes, ni a
aplicar la llei de manera que puguin menyscabar aquestes garanties”.
L’article 21 del mateix “Pacte internacional dels drets civils i polítics”, reconeix el
dret de reunió pacífica.
És per això que es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:

El Sr. Roig Rovira diu que aquesta moció no és la que volien presentar ells. De fet la
moció que havien presentat primer tenia un tercer punt en la llista d’acords, que
era el tancament d’aquest expedient disciplinari.
Saben del cert que la competència del tancament d’aquest expedient recau sobre
l’Alcalde, però ells van creure convenient donar veu a tot el Ple perquè són
representació més àmplia i amb més punts de vista. Però dilluns van rebre un
decret que principalment tombava aquesta moció pel fet que el punt a tractar era
competència de l’Alcalde, i és cert, però també és voluntat de l’Alcalde i si hagués
volgut, doncs ara podrien estar votant això, tot i que saben que no seria vinculant.
El seu grup creu que aquesta decisió no ha estat correcta. Primer, perquè en tant
que l’Alcalde també és regidor de participació, doncs davant una decisió tan
delicada com aquesta, estaria molt bé donar veu a tots els regidors i regidores. Sap
que és una situació incòmoda i així ho han anat veient, ningú està a gust amb el
que s’està fent, i creuen que era una manera perfecta, que cada regidor expressés
el seu punt de vista. De fet aprofita per demanar permís a l’Alcalde per, en acabar
la seva intervenció, els regidors que vulguin puguin expressar el seu parer, o no,
però que diguin què pensen del que està passant des de fa ja un any.
Voldria dir, primer de tot, que lamenta, sincerament lamenta, que el funcionari al
que fan referència, que és el senyor Secretari, se sentís malament. Ho lamenta
realment però també li ha de dir a l’Alcalde que també lamenta que hi hagin uns
treballadors, més de vint, que fa un any que també ho estan passant molt
malament. Quan ell obre un expedient disciplinari, que de fet si se'n recorden, just
després d’obrir-lo, a la Junta de Portaveus, ell, que assistia en substitució del seu
company Ramon, ja va dir que obrir aquell expedient era obrir una caixa de trons, i
que es posaven en un terreny molt fangós, que no convenia gens.
El Sr. Alcalde li comenta al regidor que està defensant la moció, i estan en el punt
de la moció, i que no estan en el torn de precs i preguntes.
El Sr. Albert Roig diu que està defensant, està parlant, del que volien presentar.

ACTA DEL PLE

DELIBERACIÓ:
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SEGON.- Reconèixer que la manifestació pacífica que tingué lloc el dia 30 de gener
de 2020, ho fou en el legítim exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques de
reunió i manifestació, en demanda i defensa d’uns drets laborals bàsics i legalment
contemplats.

Número: 2021-0005 Data: 28/05/2021

PRIMER.- Reconèixer el dret de reunió i manifestació pacífica dels treballadors i
treballadores d’aquesta corporació municipal, en la defensa i interès dels seus drets
laborals col·lectius.

L’Alcalde diu que, per tant, està defensant una moció que no està a l’ordre del dia.
El Sr. Albert Roig diu que vol posar en context la moció en què estan ara i
evidentment no votaran, com molt bé li va dir amb un decret, aquest tercer punt.
Només volia fer constar que donar suport als treballadors, a la seva llibertat de
manifestació, és donar suport al que realment creuen que va passar.

El Sr. Alcalde diu que no s’equivoqui: les mocions de caràcter resolutiu, com són
aquestes, creu que al decret que va rebre dilluns ja se li explicaven els motius. Una
altra cosa és que no els hagi entès, que els vulgui repetir o vulgui que se’ls
repeteixin. Però els motius se li explicaven de perquè no podia incloure aquella
moció en aquest Ple. I els motius són molt clars: hi ha un expedient de caràcter
reservat, amb unes prèvies, del que, primer, el Ple no és competent per resoldre i,
segon, les connotacions que es desprenien d’aquella moció alteraven de forma
directa el caràcter reservat del propi expedient. Amb la qual cosa, per garantia
jurídica de no només l’Alcalde, sinó de tot el Ple, aquesta moció no es podia incloure
en l’ordre del dia.
El Sr. Albert Roig Rovira confia en el criteri jurídic del Sr. Secretari en aquest punt.
Ell va entendre que això era un dret que tenia l’Alcalde, que podia exercir o no, i té
molt clar que la votació en aquell punt no era vinculant, però el fet que es pogués
debatre i votar si més no, creu que es pot fer si l’Alcalde vol.
El Sr. Alcalde diu que li està dient allò que toca, no si l’Alcalde vol o no vol, i que hi
ha unes regles del joc. Li pregunta que, depèn quines coses han d’anar per llei i
depèn quines coses no?
El Sr. Albert Roig diu que no. Ell el que demana és que el Sr. Secretari els tregui
d’aquest dubte perquè ell diu que és un dret que té l’Alcalde de treure aquest acord
de la moció, però que no és obligat per ningú de fer-ho.
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Albert Roig que ja va rebre la documentació en aquell
Decret d’Alcaldia, amb els fonaments jurídics que ho explicaven, i creu que allí està
més que resolt aquest dubte.
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El Sr. Albert Roig creu que allò que es fa referència en el decret és a un dret que té
l’Alcalde d’incloure o no incloure aquest punt.

Codi Validació: 9FWXZZJSKTM9WYC2Z9K32LR2Q | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 49

L’Alcalde demana, i és la seva obligació dir-ho i després que cadascú faci el que
cregui, que davant un expedient de prèvies, d’informació reservada, la manifestació
sobre connotacions que seran resoltes per part de l’Instructor, es podrien
interpretar com ingerències de cara al propi Instructor d’aquest expedient. Ho diu
sobretot perquè no es barregin les coses. No sap si toca en aquest punt, ell veu que
a bastament s’està parlant, no de la moció que s’ha presentat al Ple, sinó de la que
van presentar en primera instància, i que no podia entrar en aquest Ple, no per
voluntat del propi Alcalde, ni per ganes o no ganes, sinó perquè aquell text no es
podia presentar en aquest Ple sobretot per la protecció jurídica de tots els regidors i
regidores d’aquest Ple, la protecció jurídica de tots els regidors i regidores d’aquest
Ple. La seva obligació era no incloure aquest punt en l’ordre del dia perquè no era
legal incloure aquest punt en l’ordre del dia i poder ser votat en aquest Ple.

ACTA DEL PLE

Ells, des de #Compartim, van ser testimonis aquell dia i torna a repetir que si el Sr.
Secretari es va sentir ofès, ho sent moltíssim. No ho vol per ell ni per ni per cap dels
treballadors de l’Ajuntament, però ells, com ell, creu que són conscients que allò no
va ser un escarni. No va ser un escarni perquè…

El Sr. Albert Roig diu que la seva interpretació és la que li està dient: que l’Alcalde
tenia el dret de no incloure’l però no l’obligació de no incloure’l.
El Sr. Alcalde diu que es barregen paraules, de drets i obligacions. Ell té l’obligació
d’admetre totes aquelles mocions que puguin ser admeses per part dels grups
municipals presentades en temps i forma, i que compleixin tots els requisits. Les
que no compleixen, no és que no tingui l’obligació, és que l’obligació és que no
entrin en l’ordre del dia del Ple. Aquesta és l’obligació de l’Alcalde.
El Sr. Albert Roig li diu a l’Alcalde que ell ha entrat mocions que sense ser el
portaveu s’han admès. Per tant això és un dret d’acceptar-les o no, no és una
obligació.
El Sr. Alcalde li respon que en aquest cas no era únicament aquest el motiu, i que
ho sap bé.

El Sr. Alcalde diu que si ha d’intervenir, que no sigui per il·luminar-los, sinó per sortir
de dubtes, que no cal que els il·lumini que llum ja tenen.
El Sr. Secretari diu que el deure d’un Secretari és informar, no formar; i informar ja
ho va fer en el sí de l’expedient, i per tant no aportaria res de nou que no estigui a
disposició de tots els regidors abans d’aquest Ple.
En tot cas, insisteix una vegada més, hi ha tres qüestions de caràcter bàsic. Una,
com ja s’ha apuntat, és que la competència exclusiva i excloent en relació als
expedients disciplinaris li correspon a l’Alcalde, de conformitat amb el que estableix
l’article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim local. Si el Ple volgués
usurpar una funció que legalment està atribuïda a un altre òrgan estarien davant un
acte nul de ple dret per raó d’incompetència material, de conformitat amb la Llei
39/2015.
Un segon motiu és el mateix caràcter reservat de l’expedient disciplinari, de
qualsevol expedient disciplinari. Els expedients disciplinaris no es poden ventilar en
públic en un Ple, tenen caràcter reservat. El fons material de l’assumpte exigeix
aquest deure de discreció. Deure de discreció que per altra banda tenen tots els
càrrecs electes per exprés mandat de l’article 16 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i per l’article 164 de la Llei
municipal de règim local de Catalunya en relació a qualsevol matèria, però a més en
aquestes matèries especialment protegides pel seu caràcter sensible.
I, en darrer lloc, és el que venia apuntant abans, estan parlant de quelcom que,
evidentment, afecta al moll de l’os de la independència d’un funcionari públic. Com
pot ser que en el 2021 un Ple municipal vulgui qüestionar la independència
d’actuació d’un instructor d’un expedient disciplinari? Prega que el deixin parar
aquí.
El Sr. Alcalde agraeix la intervenció del Sr. Secretari pels fonaments jurídics aportats
i dona pas a les intervencions dels diferents grups municipals.
El Sr. Albert Roig Rovira diu que no ha acabat.

ACTA DEL PLE

El Sr. Secretari pregunta a l’Alcalde si vol que intervingui.
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Voldria que el Sr. Secretari els il·luminés ja que se’n refia prou del seu criteri jurídic.
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El Sr. Albert Roig diu que bé però que ell creu, per la seva interpretació que va fer
del text, que l’Alcalde tenia dret a rebutjar-la però no l’obligació.

El Sr. Alcalde pregunta al senyor Albert Rovira si no ha acabat de llegir la moció.
El Sr. Albert Roig diu que no ha acabat la seva exposició.
L’Alcalde li diu que vagi acabant, que endavant.
El Sr. Albert Roig li demana que no limiti el temps d’exposició.
L’Alcalde li diu que no, però que sobretot no surti de la temàtica, si pot ser.

El Sr. Alcalde passa la paraula als diferents grups municipals per si volen expressar
alguna qüestió.
El Sr. Alberto Ortega diu que abans de donar la seva explicació i el seu sentit de vot,
després de veure que aquesta moció portava un punt, que legalment impedia al Sr.
Alcalde portar-la al Ple, després de veure això; a més a més el Sr. Secretari, actuant
en l’exercici de les seves funcions, dona consell, dona informació al grup de
#Compartim que podrien ser uns comentaris que els fiquessin en problemes, pel fet
d’intentar cohibir l’opinió d’un altre funcionari de la casa, ell com a partit polític ja
directament trauria aquesta moció. Però com veu que no és així, el Sr. Ramon
Manyé ha dit que no, que la defensaria el Sr. Albert Roig, i que la tiraven endavant,
doncs llavors donarà la seva opinió: la seva opinió és que aquest expedient no és,
no creu que ni l’Alcalde ni ningú l’hagi fet per multar, castigar, ni fer que la gent ho
passi malament un any. Simplement tenim una part, uns treballadors, i una altra
part, un treballador, que tenen un conflicte de versions. Per tant, els més coherent,
el més lògic, i llavors ell sí es treu el barret per l’Alcalde, és fer el que s’ha fet:
deixar la qüestió on s’ha de quedar. I en fer això de deixar la qüestió on s’ha de
quedar no estan ni jutjant als uns ni jutjant als altres, ni estan fent res dolent a
ningú. Simplement s’està fent una intervenció perquè s’esclareixin els fets d’un
conflicte de coses que s’han dit treballadors, que per una banda són lògiques i per
l’altra han estat ofensives, i ells els polítics no són ningú per donar la raó a l’un o a
l’altre.
Sap que és feina de l’oposició criticar, treure a la llum alguna cosa que l’equip de
govern faci malament, però quan no es fa malament, li sembla una pèrdua de
temps. No sap què ha fet de dolent l’Alcalde, l’equip de govern, i no troba sentit, no
entén, aquestes queixes.
El Sr. Francisco Gerardo Palma diu que en aquest cas faran cas al lletrat. Respecte a
la moció i al primer acord, que parla del dret dels treballadors a manifestar-se, no
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Diu que no intervindrà més, ja s’han llegit els acords, i que cadascú voti en
consciència i el que cregui que ha de fer.

ACTA DEL PLE

Simplement el que demana al Sr. Alcalde, abans de passar a votació, és que el dia
que l’Alcalde va parlar amb els treballadors, i es treu el barret perquè diu ho va fer
molt bé, i creu que l’endemà es va aixecar amb el peu esquerre per obrir un
expedient d’aquesta manera. Creu que un polític el que ha de fer és dialogar amb
els treballadors, arribar a un consens, i intentar arreglar les coses bé, i creu que
això no s’ha fet, i creu, que això, és el que s’espera d’un Alcalde, que solucioni els
problemes abans que es facin més grossos. Torna a repetir, creu que és un error,
una caixa de trons i no saben a qui li pot petar.
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El Sr. Albert Roig diu que no dubta, ni intenta pressionar a l’Instructor, ni ha dit res
que no s’hagi dit en un Ple. Diu que no està revelant cap tipus d’informació que
ningú hagi dit. Realment, pensa, no ha dit res de nou.

tenen res a dir, per descomptat estan a favor, és que és un dret adquirit. Faran,
però, cas al Secretari i demana permís per no exercir en aquest cas el seu dret a
vot.
Deduint allò que pot haver passat, per ells tots els treballadors són importants, no
només de l’Ajuntament, de qualsevol empresa. El que volen deixar clar és que tots
són importants: des de l’Interventor, el Secretari, a l’últim peó eventual que s’hagi
contractat. Tots tenen dret a treballar i ells els recolzaran sempre en tot; i per això
no volen desviar el tema ni cap a uns ni cap als altres. Els 120 i escaig treballadors
de l’Ajuntament són molt importants per ells, i com deia el Sr. Alberto això és un
conflicte entre treballadors i creu que s’ha de resoldre i desitgen que es resolgui de
la millor manera possible, el més aviat possible, i que tots els treballadors puguin
desenvolupar el seu treball de la millor manera i tranquil·lament sense haver de
pensar en històries. Per això el seu grup no exercirà el seu dret a vot.

La Sra. Maria Jesús Valldosera només vol dir una cosa en aquesta moció, i és que de
la manera com s’ha explicat i argumentat, suposa que no només ella sola sinó una
bona part dels regidors, s’han sentit atacats, ofesos.
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Vol remarcar que els problemes dels treballadors els tracten amb els sindicats, a les
reunions amb els sindicats, i els acords es prenen amb tots ells, que són qui
representen als treballadors. No poden dir que fa un any que tenen gent que té
problemes a l’Ajuntament, això no és acceptable. Perquè el Sr. Albert Roig per
començar no està a les reunions amb els sindicats. A més tots els acords que han
plantejat els sindicats, que són els representants dels treballadors, s’han aprovat
amb el comitè dels treballadors i els sindicats. No entén aquestes declaracions que
hi ha tants treballadors que estan malament. Creu que s’han de deixar de fer servir
els sindicats per motius personals, i només dir als treballadors que qualsevol
problema que tinguin ja saben que ells estan a la seva disposició per solucionar-lo,
si està a les seves mans, i si no posar-lo a la taula dels sindicats per discutir-lo. Ell
creu que el Ple no és el lloc on això s’ha de fer.

ACTA DEL PLE

El Sr. Pere Domingo diu que tots estan d’acord en què els treballadors tenen dret a
la manifestació. Això és un dret que tenen, que si no exercissin, voldria dir que
tenen uns sindicats molt adormits. Això per aquesta part de la moció.

Es fa tot el possible per poder treballar i negociar amb el comitè d’empresa, com
s’han de fer les coses.
Ningú està en contra que els treballadors es puguin manifestar, és el seu dret i és el
que han de fer, l’únic és, que s’han de saber totes les coses.
Dir expedient disciplinari...en aquest moment és un expedient de prèvies, no es pot
dir encara que sigui un expedient disciplinari, s’està tramitant i el seu objectiu és
aclarir tot això.
L’Ajuntament té un protocol: quan un treballador reporta un problema es fa un
seguiment.
És el mateix defensar a tota aquella gent que es va manifestar que defensar aquell
altre si en aquell moment es va sentir atacat.
Els regidors van sortir després i no van ser testimonis.
Hi ha una persona que instrueix aquest cas i que pren declaració a totes les
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En aquest Ajuntament no hi ha ningú que estigui en contra de cap treballador.

persones que han participat. S’han d’esperar que això es resolgui i no és contra
ningú. Allò que es pretén és defensar a tots els treballadors.
La Sra. Rosa Maria Sánchez diu que com més persones van parlant menys coses té
a dir. Creu que es confonen termes. En aquest expedient no s’està qüestionant en
cap moment el dret de manifestació dels treballadors i treballadores de
l’Ajuntament. Allò que s’està investigant és que va passar i si va existir o no un
possible assetjament amb escarni.
Per l’equip de govern tots els treballadors són iguals. Per tant, si se’ls trasllada
aquesta sospita d’escarni públic, el que han de fer, i és la seva obligació, insisteix,
és la seva obligació, és investigar aquests fets. No s’han de confondre els termes.

No s’està incorrent en cap il·legalitat, no s’està coaccionant a ningú, com sí feia el
Sr. Albert Roig l’altre dia que no li tremolaria el pols, així ho va dir l’altre dia allà a la
plaça, en fer venir a TV3 si calia. No estan fent res que no hagin de fer, és més, és
la seva obligació.
Creu que ja n’hi ha prou de fer aquest tipus de política, de populisme, en què uns
són els dolents i els altres són els bons. Ja li va dir en un Ple anterior que és molt
fàcil fer aquesta mitja rialleta i deixar-ho anar, que no passa res, ves calumniant
que alguna cosa quedarà.
L’equip de govern està indiscutiblement a favor de tots, absolutament tots, els
treballadors i treballadores d’aquesta casa.
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Albert Roig que sempre hi ha qui pesca en aigua tèrbola. És
d’una ingerència, d’una baixesa política, que s’hagi de viure aquest moment en un
Ple municipal, com mai s’havia viscut en la història d’aquest Ajuntament, si més no,
des que ell en té coneixement. D’una baixesa política històrica, senyors. Ingerint,
atacant al Sr Alcalde per haver obert un expedient, que com ha dit la regidora Sra.
Maria Jesús Valldosera, es troba en fase d’instrucció prèvia, senyors, en fase
d’instrucció prèvia, de caràcter reservat, per tal d’esclarir uns fets.
Això és un Ajuntament i un Ajuntament es regeix per un ordenament jurídic i per
una sèrie de normativa que serveix per a tots, per a tots i cadascun de nosaltres.
A vostè, Sr. Roig, li sembla o li dona la sensació que és agradable per un Alcalde, del
municipi, que ha nascut aquí, que viu i que vol continuar vivint aquí, obrir un
expedient de prèvies, per investigar uns fets que van ocórrer el passat 30 de gener
de 2020? I tant que no és fàcil, però els fets es van produir, i si no es van produir,
això ho dirà l’Instructor, que és a qui correspon instruir aquest expedient.
Vostè ha dit que l’endemà em vaig aixecar amb el peu esquerre després de
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Vol deixar molt clar, insisteix un altre cop, que allò que s’està investigant, i que és
la seva obligació, és un possible assetjament a un treballador, sigui qui sigui.
L’assetjament no es produeix només des de dalt cap a baix, també pot ser des de
baix cap a dalt, hi ha un protocol d’assetjament que ho reflecteix.

ACTA DEL PLE

Fer costat als treballadors és estar cada dia al costat d’ells, és atendre les seves
queixes, les seves peticions: des de la compra d’un reposapeus fins aquest
increment del 0,9%.
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Que no se’ls vulgui fer passar que l’equip de govern està en contra del dret de
manifestació, perquè no és cert. Fer voler creure això és faltar a la veritat. Faltaria
més que no estiguessin a favor que qualsevol persona es pugui manifestar.

contestar als treballadors de forma molt correcta...ell se’n va anar a dormir havent
vist una manifestació d’un grup de treballadors que es manifestaven de forma
informal a la porta de l’Ajuntament, en vistes d’allò que ell va percebre, reclamant
una RLT i reclamant un conveni col·lectiu, que va ser aprovat al següent Ple, tal i
com era sabut per la part sindical que es produiria.

Amb la qual cosa ells han d’actuar com a tal. L’Alcalde, sí l’Alcalde, és la seva
obligació, i tant que sí. Sabeu quina és la millor manera de donar suport als
treballadors per estar al seu costat davant dels seus drets i deures del dia a dia?
Mireu aquesta és la manera de donar suport a tots i a totes. Intentar crear polèmica
d’un afer intern que pretén procedimentar una circumstància puntual i possiblement
dolosa a un altre treballador municipal, no és fer favor a un col·lectiu de treballadors
i treballadores d’aquest Ajuntament. A vostès els hi agradaria que els hi fessin això
com a empleat públic o com a empleat d’una empresa privada? Si això s’hagués
produït en unes altres instàncies haguessin estat uns altres fets haguessin preferit
que això s’hagués tirat endavant i fins al fons? Però com que això li succeeix al
Secretari municipal i potser no hi ha una certa empatia cap a aquest treballador
això s’ha d’arxivar?
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Per tant, la seva obligació no és actuar en això i prou. La seva obligació és actuar en
defensa dels treballadors, i tant que sí. Per fer-ho no els fa falta una moció com la
que han presentat. Per fer-ho només cal veure com en aquest any i mig, i escaig,
aquest Ajuntament ha aprovat coses, juntament amb els sindicats, amb els
representants sindicals, i tant que sí, que aquest Ajuntament mai havia tingut. I les
continuem treballant. Prova d’això, també, la bona sintonia i l’entesa que se’n
desprèn d’aquestes darreres sessions de Meses de negociació, que per cert aprofita
per dir que en la mesa de negociació d’ahir mateix es va negociar, es va posar
sobre la taula, la relació de llocs de treball. Amb positivisme, amb ganes de tirar
endavant, ell no vol aquesta mà negra, fosca, aquesta llum negra, aquest forat
negre, que els xucla des de fa un any, i que segurament que no és agradable pels
treballadors afectats, però tampoc creu que ho fos pel treballador afectat el dia de
la manifestació.
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I té coneixement d’una situació, d’unes informacions, que apunten a què hi va
haver, en el moment previ a la sortida dels càrrecs electes, un suposat i ho
remarca, suposat, escarni a un treballador municipal. Li pregunto llavors Sr. Roig, li
correspon a vostè valorar si hi va haver escarni o no? Vostè hi era quan els fets es
van produir? Perquè ell no hi era. Ell no ho pot valorar, a ell li ha arribat una
informació i com Alcalde té l’obligació de procedir com a tal, per dirimir què va
passar, si hi va haver una mala praxis o no hi va haver una mala praxis. Aquesta és
la seva obligació. Si no ho fes, si aquest fet objecte de l’obertura d’aquest expedient
de prèvies, insisteix no disciplinari, de prèvies, si no hagués actuat d’aquesta forma,
ell es podria trobar, igual que tota la Corporació, sabent que se’ls havia informat
d’una situació d’aquestes característiques, davant d’una falta greu.

ACTA DEL PLE

I aquests treballadors exercien el seu dret de manifestació, que no els hi dona
l’Albert Roig, no els hi dona l’Eloi Calbet, no els hi dona el Ple d’aquest Ajuntament,
ni tan sols el Secretari, ni un Jutge, això ho reconeixen les lleis, això no ho reconeix
una moció, això no ho reconeix una moció del Sr. Roig, això ho reconeix una llei de
rang superior que està per sobre del senyor Regidor i del senyor Alcalde. Per això
aquestes persones es van poder manifestar i no es tracta que el Ple els reconegui el
dret de manifestació als treballadors i treballadores, i tant que tenen tot el dret del
món, a manifestar-se, a reunir-se i a presentar davant on creguin allò que creguin
oportú, sense faltar el respecte a la gent i a les persones, però sobretot sense
produir allò que suposadament, i l’endemà quan vostè em diu que em vaig aixecar
amb el peu esquerre, aquest Alcalde té coneixement d’una situació.

Tots els treballadors són iguals, com molt bé apuntava el Sr. Francisco Gerardo
Palma.
Pregunta als regidors del grup #Compartim quina postura haguessin tingut davant
aquests fets. Anar a fer un cafè? Presentar una altra moció? Fer la rialleta davant la
càmera? L’obligació de l’Alcalde és estar en allò bo i en allò dolent, en les situacions
agradables i en les no tant agradables.

Ho reitera, aquí es defensa a tots i cadascun dels treballadors i treballadores: als
vint que es van manifestar, legítimament, i també a la persona afectada, com no. A
les Meses de negociació hi ha entesa amb els sindicats i quan no n’hi ha es busca i
se’n troba. Nosaltres defensem no només els 20 treballadors, sinó també els 70 i
escaig que no hi eren, potser perquè no se’ls va avisar, potser perquè no se’ls va
informar degudament, potser perquè alguns tenien informacions més clares del que
s’anava a demanar. En fi, pel que fos. També els defensem a ells. I també a la
persona afectada, com no. A tots. A la totalitat dels treballadors. A les gairebé 110
persones que conformen la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, funcionaris o
laborals. Tots amb els seus drets i deures.
Anar a treballar per un treballador no ha de ser anar a passar-ho malament, no anar
a patir. La nostra obligació és que els treballadors i treballadores d’aquesta casa,
com deia la regidora Sra. Rosa Maria Sánchez, estiguin protegits. Per això vam
aprovar un protocol d’assetjament, posterior a aquesta manifestació i a aquest
suposat escarni. Va ser posterior, però la nostra obligació era la d’actuar, hi hagués
un protocol d’assetjament o no.
I nosaltres actuarem igualment per qualsevol treballador, sempre que tinguem
indicis de què això pot succeir o succeeix. No pel Secretaria municipal. No per un
treballador que aquell dia va sortir per la porta de l’Ajuntament com ho hagués
pogut fer un altre treballador. Això ho farem amb tots i amb totes. Esperem que no
calgui. Esperem que aquesta situació no es repeteixi. Però reitero, actualment ens
trobem amb una fase de prèvies, en què jo crec que els treballadors i treballadores
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No acaba, però, aquí el comunicat que continua així: “com a resultat d’això, ja fa
més d’un any que la plantilla viu atemorida”, bé, entenc que es refereixen a les 20
persones que van assistir a la manifestació, no pas les 70 i escaig que no hi van
assistir, “de les represàlies sancionadores per fer ús dels seus drets fonamentals
com a treballadors i treballadores”. L’Alcalde demana públicament que retirin
aquestes paraules. Com a resultat d’això fa més d’un any que viuen atemorits, per
unes represàlies sancionadores per exercir els seus drets? No senyors, no
s’equivoquin en l’objecte. Aquest expedient de prèvies no està obert perquè es
manifestessin, aquest expedient de prèvies està obert, senyores i senyors, perquè
hi va haver un suposat atac, en forma d’escarni, cap un company del propi
Ajuntament.

ACTA DEL PLE

Vostès ahir van fer un comunicat que acabava dient això: “tot i que la competència
de tancar aquest expedient disciplinari pertany a l’Alcalde, nosaltres vam creure
adient que aquesta decisió es debatés i es votés per tots els regidors i regidores en
aquest Ple, però el nostre Alcalde no ho ha volgut així”. Molt dolent, aquest Alcalde
és una persona molt dolenta perquè no ha volgut portar-ho a Ple. Ell ja ha dit
perquè no ho ha portat al Ple i demana que es disculpin públicament per aquestes
paraules.
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Comença a estar tip que el centre de debat dels darrers Plens sigui farcit de l'interès
polític que vostès puguin tenir en ingerir en les qüestions o afers interns de caràcter
reservat o públic que afecten als treballadors d’aquesta casa. Creu que és d’una
baixesa política, fer demagògia política d’aquest afer.

que aquell dia es van manifestar tenen una oportunitat de manifestar davant de
l’òrgan instructor que aquell dia no es va produir un scratch i l’instructor de
l’expedient dirimirà si hi ha hagut unes males actuacions o no.
Actualment us puc ben dir que per molt que jo sigui l’Alcalde, ni jo ni la part
afectada estem en posició de saber en quin punt es troba aquest expedient. També
us he de dir que tan de bo aquest expedient en un parell de mesos hagués estat
resolt i, per tant, avui no haguéssim d’estar parlant d’això. Però els fets són els fets.
Ho estem parlat un any i escaig després. Amb la mateixa transcendència. I això ho
farem per qualsevol cas de possible assetjament a qualsevol altre treballador
municipal. Perquè és la nostra obligació. És el nostre deure.
Reitero. Posant el focus del debat polític sobre els treballadors municipals, Ple rera
Ple, no és una bona praxis, Albert. De fet qui segurament respecta menys el
col·lectiu de treballadors fent això sou vosaltres.

El Sr. Alcalde diu que ell no s’ha inventat res d’allò que ha llegit del comunicat. I diu
que allò que hi ha escrit no és veritat, simplement això. A partir d'aquí si vostès
volen rectificar ho rectifiquen o no. Ell els ho demana. Si vostès volen deixar un
comunicat amb mitges veritats i una mentida sencera al final, doncs endavant.
Perquè saben molt bé que aquest expedient de prèvies no està obert per aquest
dret de manifestació, sinó que està obert per aquests suposats fets.
VOTACIÓ
El Ple de l’Ajuntament del Morell REBUTJA la moció amb els vots a favor del grup
municipal Compartim Morell (3), els vots en contra del grup municipal Junts pel
Morell (4), del grup municipal Ara el Morell (2) i del grup municipal PSC el Morell (1) i
l’abstenció del grup municipal de Ciutadans el Morell (1)
El Sr. Secretari demana la paraula a l’Alcalde per afegir un comentari.
El Sr. Alcalde li respon que si és en bé de l'interès d’aquest Ple, endavant.
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El Sr. Albert Roig diu que s’han dit coses no ha dit, ell mai ha faltat el respecte a
ningú i a ell se li ha dit baixesa moral o altres coses. Creu que del comunicat,
l’Alcalde ha llegit coses que no hi són, o entén coses que no hi són, i ell s’ha sentit
una miqueta atacat, però ho respecta, creu que estan molt tensos, es respira en
l’ambient, no era la seva intenció aquesta, sinó fer veure, que ells creuen que
aquest expedient s’ha de tancar, que no fa bé. Creu que aquest expedient lluny de
solucionar un problema els multiplica. Creu que ells també veuen que això no va
enlloc i que hi ha altres maneres de solucionar aquests conflictes, i aquesta és una
manera, però creu que és la última que, com polítics, haurien de fer. Li agradaria
que reflexionessin i que canviessin de parer, és el que desitja, i amb tota la intenció
del món. Ja li va dir a l’Eloi, ja li va dir a la regidora d’Igualtat, els ho demana si us
plau, sense males paraules. Ell no es posarà tens. Li sap greu si ha ofès a algú, no
retirarà res d’allò que ha dit, ni res d’allò que pensa, perquè el seu objectiu, malgrat
el que diguin ells, és defensar aquests treballadors que senten una repressió, ho
han vist, en casos a l’Estat espanyol, amb la seva política repressora, on una baralla
al bar li diuen terrorista, on una manifestació davant la seu d’Economia és sedició,
ja han vist moltes coses d’aquestes, creu que al nostre Ajuntament, i ho diu amb la
mà al cor, han de recapacitar i fer les coses d’una altra manera. Amb tota la seva
bona intenció els ho diu.

ACTA DEL PLE

Davant de les mentides de l’oposició, dades i fets. I demano una rectificació. Moltes
gràcies.

El Sr. Secretari diu que no sap si és en bé d’interès d’aquest Ple i que la seva
intervenció tampoc tindrà marcadament caràcter jurídic, per tant, simplement és un
comentari, que serà molt breu.
Voldria dir moltes coses, però no les pot dir, no les pot dir perquè també està obligat
pel deure de reserva, però una cosa sí que vol dir que no pertorba el bon fer de
l’expedient disciplinari en qüestió, que és que, com molta gent sap, ell en aquest
Ajuntament va haver de marxar perquè va ser objecte de mòbing, realitzat per
determinats càrrecs electes i per determinades empleades públiques.
Se’l va voler deshumanitzar, se’l va voler confrontar amb la resta de companys.
No permetrà mai més que se’l confronti amb ningú.

L’Alcalde demana si us plau no tenir en el debat polític, i menys en el debat públic,
els treballadors municipals, perquè no s’ho mereixen. Ja hi ha prou temes en aquest
Ajuntament com per haver de barrejar la política, els treballadors, qüestions com
aquesta. És de molt mal gust.
13. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del quart
trimestre de l’exercici 2020.
L'Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament del període mitjà de pagament a
proveïdors del quart trimestre de l’exercici 2020.
El Ple pren coneixement.
14. Dació de comptes del decret d'alcaldia 2021-0187, d'aprovació de la
liquidació del pressupost 2020.
L'Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia 2021/0187, de
20 de març de 2021, pel qual s'aprova la liquidació del Pressupost General de 2020.
El Ple pren coneixement.
15. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 1/2021 a
5/2021.
Atès que correspon al Ple de la Corporació, el control i fiscalització dels òrgans de
govern de la corporació, de conformitat amb el que disposen l’article 22.2 a) de la
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Ell és la mateixa persona, la mateixa, i no permetrà mai més que ningú el
deshumanitzi. Gràcies.
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Aquí es van produir aplaudiments burletes, els quals li van fer a l’obligar-lo a passar
enmig d’un passadís humà. Només vol dir que també va rebre aplaudiments poques
setmanes abans d’aquests altres a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, on va tenir
la sort de treballar durant dos anys. Però aquests altres aplaudiments es van produir
entre els seus companys d’Ajuntament per acomiadar-lo, en una plantilla que és
tres vegades la del Morell i on es van acomiadar tots entre abraçades, petons i
llàgrimes, i amb un comiat sorpresa, que mai abans els companys de Mont-roig
havien fet a cap altre Secretari ni Interventor d’aquell Ajuntament.

ACTA DEL PLE

En un acte que considera de generositat, el primer que va fer en tornar a aquest
Ajuntament va ser reunir el personal administratiu d’aquesta casa i demanar-los si
us plau que s’oblidessin de qualsevol greuge anterior, i que treballessin per
l’Ajuntament i pel poble. I això hi va haver persones que no ho van voler entendre.

Llei 7/1985 de bases de règim local, de 2 d’abril i els articles 42, 104 i 113.1.b) del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Atès que les actes de la Junta de Govern Local, estan publicades a la seu electrònica
del Morell a l’enllaç següent:
https://seuelectronica.dipta.cat/web/morell/junta-de-govern
Es dona compte al Ple de les actes de la Junta de Govern Local núm. 1/2021 a
5/2021.
El Ple pren coneixement.
16. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2021-0027 a 2021-0188.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 2021-0027 a
2021-0188, ambdós inclosos.

El Sr. Alcalde respon: respecte la RLT, justament ahir, van tenir una mesa de
negociació amb els diferents sindicats i un dels punts de l’ordre del dia era la RLT.
Com bé saben van encarregar la RLT a una nova empresa, tot just fa un any
aproximadament, i el compromís era que en un temps més o menys prudencial,
entenent un any aproximadament, ens poguessin donar uns resultats definitius. A
finals de 2020 van entregar un document inicial, embrionari, en el qual hi havia
unes anotacions, i es van haver de fer unes rectificacions perquè no eren correctes i
a partir d’aquí ja s’ha elaborat el document final. Aquest document ara mateix es
troba doncs en fase de revisió per part dels sindicats, més ben dit els sindicats el
van revisar prèviament, perquè ja se’ls havia fet arribar ja fa uns dies, van exposar
allò que ells van creure oportú i es va acordar, una vegada fetes aquestes
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El Sr. Ramon Manyé diu que el grup de #Compartim té unes quantes preguntes: La
primera és si els poden posar al dia de la RLT; després els agradaria saber quina és
la situació de la plantilla, saben que hi han hagut una sèrie de baixes, hi han hagut
noves incorporacions, i ha hagut un càrrec de confiança que abans hi era i ara no hi
és; els agradaria saber en quina situació es troba el PrimaverArt, perquè hi ha hagut
la presentació, però realment s’han assabentat una mica per les xarxes,
directament no han tingut informació per saber com estava, la gent els troba pel
carrer els pregunten i realment no saben què contestar més enllà d’allò que hi ha a
les xarxes; també voldrien saber com està el tema dels terrenys de Messer, que
saben que darrerament hi ha hagut algun moviment, però tampoc saben res més;
voldrien saber en quina situació es troba l’Ecoplanta, prevista que s’instal·li al terme
del Morell; i finalment voldria fer un prec, perquè ja que han acabat el punt 12
d’aquesta manera, ell havia aixecat la mà i no ha tingut oportunitat, aprofitarà el
torn de precs per fer un prec: que si us plau, de les coses que parlem en una moció,
que si us plau no es tregui fora de context, ni es diguin coses que #Compartim no
ha dit, perquè aquí sembla ser que, conforme han anat parlant han anat sortint
coses, com si ells posessin en dubte la feina del regidor, com si posessin en dubte la
feina que es fa amb els sindicats, que posessin en dubte una sèrie de coses que ell,
de les paraules que ha dit el company, això no ho ha extret. I sembla que han anat
pujant el nivell, que creu no es tractava d’això. Prega que quan es parli d’un tema
siguin prou responsables, tinguin el cap prou fred, com per parlar del tema i no
embalar-nos i que vagin sortint coses que no s’estan parlant.
Aquestes serien les preguntes i el prec de #Compartim.

ACTA DEL PLE

17. Precs i preguntes.
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El Ple pren coneixement.

El Sr. Alcalde comenta respecte els terrenys de Messer que properament es farà una
Comissió d’Urbanisme, justament per abordar aquest tema i d’altres,
com
l’imminent inici de les obres de la Rambla. Sobre aquests terrenys ara mateix s’està
treballant perquè en un futur aquests terrenys del costat de Messer puguin ser
adquirits per un tercer. No són uns terrenys de Messer sinó municipals i ara mateix
s’està treballant en una modificació del planejament perquè es pugui treure benefici
a nivell municipal, més enllà del que hi ha actualment que és un terreny
d’equipament i zona verda en un entorn on no hi haurà cap equipament i cap zona
verda.
Sobre l’Ecoplanta, l’empresa ja té aprovada la llicència ambiental i l’ok del Ple.
Aquesta, ha de ser, una forma de revertir el teixit industrial que tenim conegut en el
nostre àmbit industrial del polígon nord perquè es tracta d’una forma de fer química
diferent de la que tenim concebuda fins ara amb matèries fòssils. Es tracta d’una
planta d’economia circular que mitjançant residus fan productes mitjançant
mecanismes que reverteixen les emissions de CO2 en altres productes. Una
tecnologia avançada i del segle XXI de patent canadenca que permetria revertir
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La Sra. Mònica Casas diu que avui justament han fet la presentació als jardins de
l’Ajuntament seguint totes les mesures sanitàries. Per fi enguany sembla que es
podrà dur a terme. Els espais són, com ja saben i com ho fan sempre des de
Cultura, tot tancat, amb presa de temperatura, amb espais entre un seient i un
altre. No hi cap gaire gent, la veritat és aquesta. Les places on ho faran seran la
plaça Francesc Macià, la plaça Maria Mercè Marçal, la plaça de l’Era del Castell i al
jardí de l’Ajuntament. Si no s’equivoca on hi ha més aforament és a la plaça Maria
Mercè Marçal, unes 180-190 persones. Allò que han fet diferent d’altres anys és que
han pensat cobrar un preu simbòlic de dos euros. Les entrades es podran comprar
per mitjà de la plataforma que tenen i també al centre cultural. Aquests dos euros
s’han pensat perquè, com ha dit, hi ha molt poques places i es vol evitar que quedin
seients lliures. Simbòlics, perquè aquests dos euros es podran bescanviar al comerç
local. Les dates són del 9 a l’11 d’abril. Avui han sortit els primers flyers i la
setmana que ve tindran tots els llibrets per repartir i poder veure tots els
espectacles que hi ha.

ACTA DEL PLE

Respecte al PrimaverArt efectivament avui han fet una presentació. Passarà la
paraula també a la regidora de cultura, la Sra. Mònica Casas, perquè pugui també
explicar una mica com es pretén fer aquest PrimaverArt.
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puntualitzacions que els sindicats van aportar, que també ha de dir no van ser
masses, en general el document era prou correcte, a vista de tots, l’empresa
redactora el va exposar fins i tot explicant la metodologia mitjançant la qual s’havia
fet aquesta relació de llocs de treball, es va acordar, que a partir d'aquí, allò que es
faria seria fer arribar les fitxes descriptives als diferents treballadors perquè
poguessin veure les seves pròpies fitxes de treball i així d’una forma veure què és
allò que recollirà el global de la RLT el dia que l’aprovin. Una vegada han fet això,
donaran quinze, vint dies perquè els treballadors puguin veure les seves fitxes. Una
vegada això estigui fet el pla és el següent: recollir, si hi hagut alguna observació o
alguna puntualització per part d’algun treballador respecte les fitxes del lloc de
treball, fer-ho arribar als diferents representants sindicals i també a l’empresa
redactora, fer una nova mesa de negociació, consensuar o no aquests punts i un
cop trobat aquest consens, doncs elevar aquesta proposta al Ple.
Sobre com està la plantilla, suposa que bé, espera que la gent estigui bé, malgrat la
situació de pandèmia. Respecte les baixes laborals no és una informació que ara
mateix pugui donar, tampoc són dades que creu hagin de trascendir en la
informació pública d’un ple, qui està de baixa o qui no. La veritat no ho sap amb
exactitud però estarien parlant d’entre cinc i deu persones de baixa de la totalitat
de la plantilla, per fets diversos evidentment.

també la imatge de la Química al Camp de Tarragona i dotar-la de futur. Aquesta és
una de les prioritats que té aquest Ajuntament. Estan treballant estretament amb
Ecoplanta Molecular Recycling Solutions, S.L., que es la societat que es va crear.
Actualment aquest projecte es troba en fase de definició. Pot aventurar, amb un alt
percentatge, que aquest projecte tirarà endavant, aquest projecte es farà, i que
tindran l’Ecoplanta al terme municipal. Es tracta d’una inversió d’aproximadament
EUR. 400.000.000 a casa nostra. És una empresa que trenca la tendència de la
química convencional i obre les portes que altres empreses interessades puguin
venir, no només al terme municipal de el Morell, sinó a l’entorn de la química del
Camp de Tarragona, aquest clúster importantíssim del sud d’Europa, i que ha de
contribuir al futur econòmic de tot el territori.

El Sr. Albert Roig diu que cada cop que rep la convocatòria de Ple, ell demana la
relació de decrets per mitjà d’instància i posa que vol rebre l’alerta per correu
electrònic. Comenta que aquesta darrera vegada no ha rebut l’alerta. Tenia la
documentació disponible a la seu electrònica però el sistema no l’ha avisat. Ho diu
perquè es prenguin mesures i perquè no torni a passar.
El Sr. Albert Roig també comenta que de la relació de decrets que va demanar i que
ha rebut hi ha dos que falten. Pregunta per què no li han inclòs a la tramesa aquests
dos decrets.
El Sr. Alcalde comenta, respecte la primera qüestió, que pren nota i que reportarà la
incidència al tècnic informàtic perquè prengui coneixement; respecte la segona
qüestió, desconeix el motiu pel qual no se’ls ha fet arribar. No pot respondre ara
mateix aquesta qüestió i s’ofereix per respondre-li en el proper Ple, o abans per
mitjà d’entrada en el registre.
El Sr. Francisco Gerardo Palma sol·licita que a través del portal de transparència
s’afegeixi l’agenda de tots els càrrecs electes, dels onze. Es podrien publicar al
portal de transparència les entrevistes, les reunions, que els onze regidors
mantinguin amb persones físiques o jurídiques considerades grups d’interès,
d’acord amb allò que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
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El Sr. Alcalde diu que si aquest debat s’ha produït és perquè #Compartim ha portat
aquesta moció a Ple i celebra que ells també estiguin, com ha dit, del costat de tots
els treballadors.
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El Sr. Ramon Manyé diu que l’objectiu de #Compartim és el mateix que el seu: que
l’Ajuntament funcioni, que es facin les coses de la forma més eficient possible. No
van en contra de ningú sinó a favor de tothom. I qualsevol cosa que #Compartim
porta a Ple, encara que a ells no els ho sembli, és per la banda positiva. El paper
que els toca com oposició per la banda del govern sempre es pren en contra, però
realment no és així. Per ells, també, tots els treballadors són iguals, exactament tots
iguals. En cap moment posaran en dubte el treball dels tècnics, mai, perquè els
treballadors i els tècnics són els que fan que la casa funcioni. I allò que han de fer
els polítics és parlar molt, entendre’s, i no arribar a debats com el que han tingut
ara, que li fa vergonya i que no s’haurien de tenir davant la ciutadania. No s’ha
d’arribar a aquests extrems. Està clar l’expedient és l’Alcalde qui el signa i s’han de
dirigir amb ell com Alcalde. En cap moment posen en dubte la feina de ningú, i
encara menys la dels tècnics.

ACTA DEL PLE

Respecte al prec que ha fet el Sr. Ramon Manyé és totalment racional. Ha
d’entendre, però, que quan es posen en boca seva coses que no ha dit o coses que
no ha fet, coses que no són, llavors tots poden embalar-se una mica. Creu que tot
es pot parlar dins el respecte, dins la coherència, però hi ha coses que poden fer
mal a la persona, a l’entorn, i es pot donar una imatge no real d’una realitat
totalment diferent de la que és, per tant distorsionada.

i bon govern. Creu que seria interessant i que s’ho haurien de plantejar.
Demana també que s’elabori un codi de conducta d’alts càrrecs de l’Ajuntament. La
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern així ho estableix.
Per concloure pregunta per la situació de la pandèmia en el municipi.

18. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
El Sr. Alcalde explica que en l’àmbit de medi ambient s’està treballant en l’estudi de
la qualitat de l’aire. Justament aquest dimecres dia 31 s’instal·laran els equips de
control continu de la UPC.
A la regidoria de Granja i Francolí s’està treballant, juntament amb la de Medi
Ambient, en la plantada de l’Associació Aurora. L’Escola Ventura Gassol participa en
la plantada. Aquesta plantada es realitza a la part del pàrquing de la Granja dels
Frares.

ACTA DEL PLE

El Sr. Secretari intervé i diu que això es bastant nou, tenint en compte que el
reglament de transparència es va publicar al DOG fa relativament poques
setmanes. Per tant és un assumpte que tot just ara totes les administracions estan
començant a treballar en aquesta qüestió perquè afegeix molts deures que fins ara
no tenien, com és aquest que ha apuntat el Sr. Francisco Gerardo Palma, relatiu a
l’agenda de tots els càrrecs electes, que abans només era la del Sr. Alcalde ara es fa
extensiu a tots els càrrecs sense excepció. Aquesta és una obligació que hauran de
satisfer i que necessitarà la col·laboració de tots els regidors.
Respecte els alts càrrecs, únicament estan ben definits en els municipis de gran
població. A l’Ajuntament del Morell no n’hi ha cap i per tant aquesta norma no seria
aplicable.
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L’Alcalde comenta respecte la situació de la pandèmia que es tractarà en el darrer
punt fent una petita repassada.
Respecte l’agenda dels càrrecs electes, creu que se’n pot parlar, no veu
inconvenient. Diu que l’agenda d’Alcaldia sí està publicada.
Pel que fa al codi de conducta del alts càrrecs, desconeix absolutament si és un
precepte legal, si fa falta, no fa falta. Ell no té inconvenient en parlar-ho.

En l’àmbit de Cultura, està a punt de finalitzar amb èxit les deu actuacions,
espectacles previstos durant aquesta temporada teatral, gairebé amb el complet en
cada espectacle i totes les entrades exhaurides. Com ha dit la Regidora, del 9 a l’11
d’abril el PrimaverArt amb totes les mesures oportunes.
També des de Cultura, juntament amb Ensenyament i Joventut, es treballa en els
actes de Sant Jordi. Els agradaria poder fer més coses de les que podran fer però la
seguretat mana.
En l’àmbit d’Ensenyament
d’equipaments municipals que
amb una vella reivindicació que
tenien un problema greu amb
instal·lat unes mosquiteres.

s’està treballant en reparacions importants
afecten a l’àrea d’Ensenyament, i particularment
pot semblar poca cosa però sí és important perquè
insectes a l’escola de Música, i finalment s’han

S’està treballant, en el si de la mesa de negociació, en donar continuïtat als
contractes dels treballadors i treballadores de l’escola de Música. La majoria són
fixes discontinus i la voluntat de tothom és que siguin indefinits.
En l’àmbit de Participació Ciutadana s’està treballant en el Reglament de
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Tenen reunions programades per tractar les colònies de gats. Treballaran amb
l’associació municipal amics dels gats.

Participació Ciutadana. Un reglament que properament presentaran en la seva fase
embrionària a tots els grups municipals i després davant tota la ciutadania perquè
pugui participar en la seva elaboració.
En l’àmbit de processos ja finalitzats, s’està executant, després el regidor Sr. Pere
Domingo ho explicarà amb més detall, les obres del CAP que ja estan en fase de
finalització; i properament podran presentar la memòria valorada o petit projecte
que els ha de guiar a l’hora de poder fer l’actuació de la proposta guanyadora
d’enguany, que era el tema de l’arranjament de voreres, que pujava uns EUR.
70.000.
En l’àmbit de la Igualtat s’ha fet la pintada del mural i estan molt contents perquè
ha quedat molt bé, i així també els ho ha dit la gent.
Es continua treballant en el Pla d’Igualtat.

S’està treballant en l’elaboració del Pla de Joventut.
S’està treballant en els tallers formatius que es faran.
En l’àmbit de Serveis Interns es treballa en la connectivitat entre els dos edificis.
L’objectiu final és interconnectar tots els edificis municipals, que pengin d’un mateix
servidor.
S’han detectat esquerdes a l’Ajuntament i s’ha contractat una empresa perquè faci
un anàlisi de l’estat d’aquest edifici i si cal fer alguna intervenció concreta.
La Oficina d’Atenció al Ciutadà tornarà al Castell i baixaran el Jutjat de Pau a la
planta baixa.
A nivell d’Esports, properament sortirà a licitació el bar de les piscines.
S’està acabant de tancar el tema de les subvencions de façanes.
Estan esperant el visat del projecte de pista coberta per poder-lo aprovar.
A nivell de Benestar diu que tots els avis del Centre de Dia estan vacunats.
Els Serveis Socials ja han tornat a la presencialitat, no al Castell sinó al Centre de
Dia.
Deixaran l’espai de l’Ajuntament, allà on es van fer les votacions, avui justament ho
han parlat amb la directora del CAP, perquè sigui un lloc de vacunació massiva. La
propera setmana arriben al voltant de 200 vacunes al Morell, però no pel Morell sinó
per l’àrea bàsica. Estan parlant de vacunes d’AstraZeneca i de Pfizer, la majoria són
Pfizer.
Properament també es farà el control de plaga de coloms, amb instal·lacions de
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S’està treballant amb els sindicats en la millora del conveni, en l’annex del conveni
que es va aprovar l’any passat.

ACTA DEL PLE

Està en fase de publicació el llistat d’admesos i exclosos d’auxiliars administratius
per l’àrea d’Intervenció. Properament es faran els exàmens.
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Aquesta setmana els treballadors i treballadores de l’Ajuntament han tingut la
possibilitat de fer la revisió mèdica. Enguany han demanat a la mútua que inclogui
la prova serològica de detecció de la COVID-19.

captadors de coloms en diferents punts estratègics, per reduir aquesta plaga.
S’han fet cursos de DEA per les entitats esportives de futbol i bàsquet del municipi.
En matèria de Seguretat Ciutadana, tots els vehicles estan equipats, els butlletins
de denúncia i avís de grua estan ja preparats. Ja està preparada la roba de treball.
S’ha establert un calendari de formacions teòriques i pràctiques pels agents que
entraran. Preveuen un període de formació d’un mes i mig.

S’estan buscant fuites d’aigua al municipi. Han tingut un augment considerable de
consum d’aigua potable i busquen fuites pel municipi. Ja han fet la meitat del
municipi i ja s’han trobat deu fuites d’aigua i les estan reparant una darrera l’altra.
De moment han aconseguit baixar el consum uns 100 m3 al dia. Quan es tinguin
aquestes fuites reparades seguiran buscant més fuites a l’altra meitat del municipi.
S’han demanat ja els llums per fer el canvi de llums dels tres carrers que els últims
dies eren els que donaven més problemes: l’avinguda Països Catalans, carrer Onze
de Setembre i Verge Montserrat. S’han demanat uns llums de led, com els dels
altres carrers.
Respecte el parc del CAP, els falta que arribin els capçals dels llums. Estan esperant
la cartelleria que ha d’anar al pipicà, perquè tot el parc no serà pipicà i es
senyalitzarà bé. Quan tinguin els llums col·locats acabaran d’enjardinar el parc.
El Regidor voldria fer una crida al civisme amb el mobiliari urbà perquè es trenquen
papereres, bancs i senyals. Canviaran els bancs malmesos però no els posaran de
fusta. Aprofitant les obres de la Rambla començaran a utilitzar un nou tipus de
papereres i bancs.
Avui s’ha preparat l’avís perquè es netegin els patis i estiguin nets a la primavera i
estiu.
Anuncia que es van reunir amb les empreses que fan la gestió funerària i hi havia la
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El Sr. Pere Domingo parla del contracte amb el Consell Comarcal. Diu que han
augmentat la compra de contenidors.
Amb la recollida de la brossa actualment no estan tenint gaires incidències. Ara creu
que el servei funciona bastant bé, tot i que s’ha d’estar a sobre i quan es produeix
una incidència truquen de seguida.
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En l’àmbit de Promoció Econòmica s’està treballant en la campanya per donar força
i empenta al comerç local, juntament amb l’Associació de Comerciants. El Mercat
setmanal ja ha pogut tornar a la normalitat, malgrat les mesures. I diu també que
en la darrera reunió que van tenir amb l’Associació de Comerciants es va tractar
aquest tema dels dos euros del PrimaverArt i també el tema del TerraFira, que
aquest any toca.

ACTA DEL PLE

En l’àmbit d’Empresa i Ocupació, com ja saben, es va establir un Pla d’Ocupació,
que donarà feina a deu persones durant sis mesos i unes altres deu persones els
altres sis mesos. Aquest es troba en la fase final. La setmana vinent es notificarà a
les persones que accediran i per tant ja es podrà fer la contractació d’aquest primer
torn de deu persones.
S’ha finalitzat el segon torn de certificat de professionalitat de carretoner.
Properament també s’anunciaran ofertes formatives vinculades a la Indústria.
S’està treballant en el servei d’ocupació municipal per crear més impacte, per
donar-li més visibilitat. Intentaran digitalitzar aquest servei i donar-ne més difusió,
sobretot entre els joves que no coneixen ben bé aquesta eina.

de Funerària de Tarragona que quan algú el portaven de l’hospital i venia del
Tanatori de Tarragona aquest no estava adherit al Conveni amb l’Ajuntament del
Morell. Ara ja s’ha adherit.
S’han instal·lat unes illetes de contenidors amb pedal a tots els edificis públics:
resta, paper-cartró i envasos. Ho faran igual als carrers.
També han instal·lat una nova caseta, oficina, per la Brigada municipal, que estava
dins la nau i ara l’han traslladat fora.
I esperen amb candeletes les incorporacions del Pla d’Ocupació.
El Sr. Alcalde anuncia que properament convocaran una Comissió d’Urbanisme on
tractaran diversos temes com les obres del tram baix de la Rambla, que serà una
intervenció d’una durada aproximada de 6 mesos.
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El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 23:20 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i el Secretari.

