Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretari: el Sr. Xavier Tardiu Bonet
Interventor: el Sr. Vicente Vayá Morté
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Aprovació, si escau, de l’ordenança municipal de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana del Morell.
3. Aprovació, si escau, d'aprovació definitiva del Reglament regulador del servei
de guàrdia municipal de l'Ajuntament del Morell.
4. Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 1.3 reguladora de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
5. Aprovació, si escau, d'introducció d’una disposició transitòria en la taxa per
3.10. taxa per ocupació de la via pública amb quioscos i 3.12. taxa per
ocupació de la via pública amb taules i cadires.
6. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament del Secretari del Jutjat de
Pau del Morell.
7. Moció per habilitar la Oficina d’Atenció Ciutadana com a entitat de registre de
l’idCAT.
8. Moció per la modificació del redactat del ROM pel que fa al nombre màxim de
precs i preguntes en les sessions plenàries.
9. Moció sobre els morellencs deportats als camps de concentració nazis.
10. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 17/2020 a 23/2020.
11. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0721 a 2021-0026
12. Precs i preguntes.
13. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, el Sr. Alcalde obre la sessió.
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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: 2021-0001 Data: 26/03/2021

Identificació de la sessió:
Núm.:
2/2021
Data:
28 de gener de 2021
Caràcter:
Ordinari
Hora d’inici:
20:07 hores
Hora fi:
22.15 hores
Lloc:
Sessió telemàtica

ACTA DEL PLE

Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 26/03/2021
HASH: cff60b8ef1167595e36be23c7f14b46c

Xavier Tardiu Bonet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 26/03/2021
HASH: 627910111a476026eba1e3e372496aa6

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Desenvolupament de la sessió:
Abans d’iniciar l’ordre del dia establert a la convocatòria, tal i com s’ha comentat a
la Junta de Portaveus celebrada a les 18:00 hores amb tots els grups municipals, i
de conformitat amb allò que preveuen els articles 106 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 83 i 91.4 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, el Sr. Alcalde sotmet a votació la inclusió
a l’ordre del dia d’un punt per urgència per tal de designar nous membres titulars i
suplents de les meses electorals, donat que hi ha hagut gent, en el sorteig anterior
del dia 20, que ha al·legat que no podien assistir davant la Junta Electoral de Zona.
En aquell sorteig ja es van designar un titular i dos suplents i el mateix programa va
generar dos persones més que quedaven en borsa en el cas de que alguna d’aquestes
fallés; amb la qual cosa no faran un sorteig sinó que agafaran les persones següents
que el programa va triar en el sorteig de l’altre dia.

El Sr. Secretari mostra a tothom la pantalla del sorteig. Com es pot veure, a la part
superior, hi ha la data del sorteig, que és la mateixa que la del ple anterior, i l’hora
del sorteig, que és la mateixa, amb hora, minut i segon. Per tant no és procedeix a
cap nou sorteig sinó, com ha explicat el Sr. Alcalde, el que es fa és anar a les dues
persones que complementaven la llista de substitucions. Llavors van mesa per mesa
per veure quines eren. Serien les dues últimes del desplegable, que són: Ó.A.P,
G.A.A., G.B.C, J.C.G., C.G.G., M.G.A.; mesa 0101B: J.M.D., M.R.R., A.S.S., T.S.F.,
F.R.V., F.M.P.; mesa 0102A: T.A.D., A.A.G., A.C.P., A.C.M., J.C.D., J.A.P.; mesa
0102B: A.G.C., A.J.D., E.F.C., J.I.C., F.F.F., R.G.H.; mesa 0102C: M.B.R., L.N.M.,
R.M.G., A.M.C., I.M.B., M.M.M.; mesa 0102D: A.S.V., J.S.M., C.S.G., A.T.G., A.T.M.,
J.R.M.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Designar membres titulars i suplents de les meses electorals del municipi
a les persones esmentades, que constaran a l’expedient.
SEGON.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual
s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre els seves funcions.
D'acord amb el que es preveu en l'article 27.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim Electoral General, els designats President i Vocal de les Taules
electorals disposen d'un termini de set dies per al·legar davant la Junta Electoral de
Zona causa justificada i documentada que els impedeixi l'acceptació del càrrec.
TERCER.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals
d’aquest municipi a la Junta Electoral de Zona.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
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Com a la sessió extraordinària del dia 20, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr.
Secretari perquè mencioni els noms d’aquestes persones que seran substitutes.

ACTA DEL PLE

1. Sorteig membres meses electorals eleccions al Parlament de Catalunya
2021

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

El Ple acorda per unanimitat dels assistents estimar la urgència de l’assumpte i
incloure’l en l’ordre del dia.

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, i 1/2021, de 20 de gener de 2021, pel lliurament dels
esborranys en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
DELIBERACIÓ

El Sr. Albert Roig s’ofereix a enviar novament l’escrit perquè pugui constar en acta.
El Sr. Secretari li agraeix però diu que no és necessari perquè és tan senzill com
recuperar el correu que li va enviar i recuperar el correu que va enviar a l’auxiliar
administratiu.
El Sr. Albert Roig comenta també l’acta següent, la del dia 8. En aquell ple es va
parlar dels sous dels càrrecs electes i va fer una llarga comparació entre la Selva i
Alcover per fer notar i per fer veure que aquí al Morell doncs cobren excessivament.
Diu que no és molt important, que potser va estar mitja hora, deu minuts parlant de
l’assumpte, però que està resumit en una frase. Diu que no importa, perquè tampoc

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

En aquest moment el Secretari demana la paraula a l’Alcalde i comenta que,
efectivament, el regidor li va facilitar per correu electrònic allò que va llegir en el ple
i per tant hauria d’haver-se transcrit literalment. Desconeix per què ha passat. Com
totes les actes que es transcriuen des que es va reincorporar com Secretari a
l’Ajuntament del Morell qui les redacta és un auxiliar administratiu per qüestió
d’economia processal. Ell aquell mateix correu el va reenviar al mateix auxiliar i
desconeix el motiu pel qual pot haver passat això. Volia explicar-ho perquè com
realment el contingut de les afirmacions que es van pronunciar aquell dia, que no vol
qualificar ara, però sí que tenien un objectiu molt concret, no voldria que d’aquí es
denotés que hi hagués hagut cap mala intenció a l’hora d’aixecar una acta de forma
fefaent, com es fa sempre. Per tant intentarà esbrinar per quin motiu s’ha produït
aquesta omissió i en qualsevol cas demana disculpes per allò que hagi pogut passar
en nom de tota l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell.
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El Sr. Albert Roig comenta dues coses que considera importants i preocupants.
Respecte l’acta número 7 comenta que en precs i preguntes va fer una pregunta molt
argumentada, de fet, aquesta pregunta argumentada la tenia escrita i li va fer arribar
al Secretari perquè no l’hagués de transcriure, i aquesta, no apareix a l’acta, que
seria molt fàcil que hi fos. Però és que a més a més de les preguntes que va fer,
s’han obviat tant les preguntes com les respostes, i no són preguntes sense
importància, sinó que creu que eren preguntes força importants i rellevants. Per
exemple quan va preguntar sobre qui havia assessorat a l’Alcalde com a tècnic a
l’hora de descartar l’informe de la Diputació, del S.A.M, l’Alcalde li va respondre que
els serveis jurídics i que havia estat el Secretari, i diu que això a l’acta no hi és. Ni la
pregunta que va fer ni la resposta i creu que és important i hauria de ser-hi. I quan
van preguntar en el Ple si no s’havia demanat un altre informe del S.A.M. o de la
Generalitat, doncs no queda molt clar. La veritat és que consideren que aquesta acta
està molt reduïda i hi han coses que s’han omès i creu que no s’haurien d’ometre,
perquè és informació rellevant. Repeteix que la pregunta que va fer, que estava molt
argumentada, la va fer arribar al Secretari perquè no l’hagués de picar tampoc hi és.
Creu que l’acta està molt retallada i hi han coses que s’han obviat.

ACTA DEL PLE

El Sr. Manyé demana la paraula. Aquest cedeix la paraula al seu company de partit,
el Sr. Albert Roig Rovira, que farà la deliberació per part de #Compartim.

té un contingut més. Simplement es va adreçar als regidors i els regidors el van
escoltar, i bé ja cadascú en traurà les conclusions. Però sí que després d’aquest punt
va informar al ple de certes irregularitats que va trobar en les subvencions, en
l’informe de subvencions i en les factures que va revisar del club esportiu Morell. De
fet els recorda que els va parlar de que hi ha una persona...
El Sr. Alcalde prega al regidor que vagi de forma concreta a la part de l’acta que
s’hauria d’esmenar i no recuperar tota la deliberació.
El Sr. Albert Roig demana que s’hauria d’afegir tota la seva intervenció respecte el
sou del treballador del bar que hi ha al club de futbol i que presenten com a justificant
i el que va dir de les fitxes federatives o mutualitat que ja paguen els pares al futbol
base, i que presenta el club com a justificants i que per tant cobren dues vegades.
Això a l’acta no és que estigui resumit, és que no consta.

El Sr. Albert Roig diu que en l’altra acta, que és la del ple del sorteig de membres de
les meses, no hi ha problema.
El Sr. Alcalde agrairia que si es pot identificar això prèviament, tampoc no cal que
sigui el mateix dia de la convocatòria perquè entén que s’ha d’inspeccionar tota la
documentació, però en el moment que detectin alguna errada, si es previ al ple i si
és doncs per exemple al matí del mateix dia que es celebra el ple, doncs potser sí
hauria possibilitat de fer aquestes esmenes, modificacions de la proposta. Ho diu de
cara a futurs plens en que si tenen temps i les poden detectar el dia del ple al matí,
doncs poder anar al ple amb la proposta revisada.
El Sr. Albert Roig diu que ho intentarà però clar amb les quaranta-vuit hores
d’antelació i havent de revisar tots els punts del ple, doncs bé és el que diuen sempre:
si poguessin enviar abans la informació i no ajustar-se a les 48 hores, i avançar tot
el que es pugui abans, doncs potser no es trobarien així.
VOTACIÓ
Per tant, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
retirar les actes 7/2020, de 26 de novembre de 2020, i 8/2020, de 30 de desembre
de 2020, que s’han de revisar i que es votaran en el següent ple ordinari, i aprovar
l’acta 1/2021, de 20 de gener de 2021, per unanimitat dels assistents.
En aquest moment, l’Alcalde es disculpa per no haver excusat, al principi del ple,
l’assistència de la Sra. regidora Rosa Maria Sánchez, que per motius personals
arribarà uns minuts més tard i s’incorporarà al llarg del ple.
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El Sr. Alcalde proposa retirar les actes no conformes, revisar-les i passar-les a
aprovació en el proper ple. Proposa que l’acta que és correcta, donar-la per bona i
deixar-la aprovada.

ACTA DEL PLE

El Sr. Albert Roig pregunta com ho solucionen perquè no s’haurien d’aprovar aquestes
actes; s’haurien de refer, les hauria de revisar, i llavors tindria fonaments per poderles votar a favor o en contra.

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

El Sr. Alcalde diu que d’acord, que de la mateixa manera que ha manifestat el Sr.
Secretari abans, faran la revisió d’aquest punt i si no consta doncs ho faran constar
tal com es va produir en aquell ple.

3. Aprovació, si escau, de l’ordenança municipal de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana del Morell.
1. Antecedents de fet

Amb el temps, el número d’animals a les ciutats ha incrementat progressivament i
els serveis municipals treballen per garantir una bona convivència entre els animals
i les persones mitjançant la promoció d’actituds i conductes cíviques que fomentin un
model de poble més net, més sostenible i on la convivència sigui més fàcil i agradable.
Aquesta ordenança té, doncs, com a objectiu primordial regular i promoure la tinença
responsable i la protecció dels animals domèstics, així com fomentar els valors cívics
i de corresponsabilitat entre la ciutadania en tot allò que té relació amb els animals.
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La tinença d’un animal de companyia és un exercici de responsabilitat a llarg termini.
La seva tutela comporta un seguit de drets per l’animal però també unes
responsabilitats i obligacions pel seu propietari. El nostre municipi no és aliè a la
problemàtica pel que fa als abandonaments d’animals i les conseqüències ètiques,
socials i mediambientals que aquests comporten. És per aquest motiu que, en el marc
de les competències municipals establertes legalment, les campanyes d’educació i
conscienciació, el foment de l’adopció i els instruments normatius i de control del seu
compliment, es pretén actuar sobre les causes de la problemàtica i d’aquesta manera
evitar-ne les conseqüències.

ACTA DEL PLE

Fruit d’una creixent conscienciació de la societat vers als animals com a éssers vius,
garants d’uns drets estatuïts en diverses normes, i prenent com a referència la
Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la UNESCO el 27 d’octubre
de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, es proposa l’aprovació, en
l’exercici de la potestat normativa de les entitats locals, l’Ordenança municipal de
protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana del
Morell.

El 19 d’octubre de 2020 el Secretari de l’Ajuntament emet informe sobre el
procediment a seguir.
El 20 de novembre de 2020 mitjançant Decret 719/2020 l’Alcaldia de l’Ajuntament
del Morell disposa la publicació al portal web de l'Ajuntament de l’anunci de consulta
pública per recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives.
Transcorregut el termini de consulta pública no s’ha aportat cap opinió, proposta o
suggeriment.
2. Fonaments de Dret
Vista la necessitat de disposar d’un instrument normatiu més ampli que el vigent per
a regular la protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna
urbana del Morell.
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A aquest efecte, el 10 de setembre de 2020 mitjançant Decret 564/2020 l’Alcaldia de
l’Ajuntament del Morell va incoar expedient per a l’aprovació de la corresponent
Ordenança.

Vist que l’article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals regula la potestat d’ordenació dels ens
locals en l’àmbit de les seves competències.
Vista les competències municipals regulades a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’article 66.3 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2.d) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2.d)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

TÍTOL I. OBJECTE I FINALITAT
Article
Article
Article
Article
Article

1.
2.
3.
4.
5.

Objecte
Àmbit d’aplicació
Definicions
Entitats de protecció i defensa dels animals
Accés a la informació relativa a animals

TÍTOL II. CENS
COMPANYIA

MUNICIPAL

I

IDENTIFICACIÓ

DELS

ANIMALS

Article 6. Cens municipal
Article 7. Modificació del cens
Article 8. Transaccions amb animals de companyia
TÍTOL III. DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I. Obligacions i prohibicions
Article 9. Obligacions dels propietaris i/o posseïdors d’animals de companyia.
Article 10. Prohibicions dels propietaris o posseïdors d’animals de companyia
Article 11. Responsabilitat per danys a tercers
Capítol II. Condicions de la tinença
Article
Article
Article
Article

12.
13.
14.
15.

Edat per a la tinença i/o propietat
Aspectes higiènics i sanitaris
Animals exòtics o salvatges
Animals salvatges urbans

Capítol III. Comerç, cria, establiments de venda i venda ambulant

DE

ACTA DEL PLE

ÍNDEX
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ, BENESTAR I CONVIVÈNCIA AMB
ELS ANIMALS DE COMPANYIA I LA FAUNA URBANA DEL MORELL

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

Vista la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana del Morell, el tenor literal
de la qual és el següent:

Article
Article
Article
Article

16.
17.
18.
19.

Nuclis zoològics
Venda ambulant
Venda i manteniment d’animals en establiments
Criança domèstica

Capítol IV. Condicions de manteniment
Article
Article
Article
Article

20.
21.
22.
23.

Alimentació i allotjament
Mitjans de subjecció
Animals dins espais reduïts
Trasllat i presència dels animals en vehicles

TITOL IV. ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Característiques i catalogació
Animals de perillositat constatada
Excepcions
Condicions i requisits d’obtenció de la llicència
Autoritzacions necessàries
Animals perillosos en espais públics
Comunicació per pèrdua o baixa d’un animal perillós
Canvi de titulars
Instal·lacions
Esterilització

TITOL V. NORMES SANITÀRIES
Article
Article
Article
Article

34.
35.
36.
37.

Serveis de sanitat preventiva
Obligacions dels propietaris o posseïdors i dels veterinari
Sacrifici mitjançant mètodes d’eutanàsia i esterilització de l’animal
Mossegades i/o lesions

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

ACTA DEL PLE

Capítol I. Gossos potencialment perillosos

Capítol I. Condicions generals. Animal abandonat o mort
Article 38. Mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns
Article 39. Animal perdut i/o abandonat
Article 40. Animals ferits o morts
Capítol II. Animals a les vies i/o espais públics
Article
Article
Article
Article
Article

41.
42.
43.
44.
45.

Conducció dels animals
Espais prohibits pels animals
Alimentació dels animals a la via pública
Abocament de sofre i substàncies químiques
Espais per a gossos

CAPÍTOL III. Colònies controlades d’animals
Article 46. Definició de colònies controlades
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TÍTOL VI. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LES VIES I/O ESPAIS PÚBLICS

Article 47. Gats assilvestrats urbans
Article 48. Alimentació i medicació
Article 49. Control de la població
Capítol IV. Presència d’animals en establiments i transports públics
Article 50. Establiments alimentaris, bars, restaurants, hotels i similars, i
establiments públics.
TÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Classificació i tipificació
51.
52.
53.
54.

Infraccions. Competència sancionadora
Infraccions lleus
Infraccions greus
Infraccions molt greus

Article 55. Tipus de sancions i mitjans d’execució forçosa.
Article 56. Clausura temporal, total o parcial dels establiments, instal·lacions o
serveis.
Article 57. Confiscació o immobilització de productes
Article 58. Ordres d’execució en relació amb la conservació de terrenys,
construccions i instal·lacions
Article 59. Multes coercitives
Article 60. Execucions subsidiàries
Article 61. Imports de les sancions
Article 62. Mesures derivades de l’incompliment de les obligacions
Capítol III. Responsabilitats

ACTA DEL PLE

Capítol II. Sancions i mitjans d’execució forçosa

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

Article
Article
Article
Article

Capítol V. Procediment sancionador
Article 65. Principis del procediment sancionador
Article 66. Caducitat
Article 67. Prescripció
Disposició addicional
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició derogatòria
Disposicions finals
TÍTOL I. OBJECTE I FINALITAT
Article 1. Objecte
1. És objecte d’aquesta ordenança regular la protecció, benestar i convivència amb
els animals de companyia i la fauna urbana dins del terme municipal del Morell,
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Article 63. Responsabilitat de les infraccions
Capítol IV. Funció inspectora
Article 64. Funció inspectora de les activitats que regula aquesta ordenança

incentivar la pedagogia amb campanyes de sensibilització destinades a totes les
persones propietàries d’animals de companyia, promoure les inscripcions al cens
d’animals i la informació, així com fomentar l’esterilització, adopció i acollida dels
animals i, en especial, la interrelació entre les persones i els animals en aspectes de
convivència humana principalment als espais públics i en activitats d’esbarjo amb
una doble finalitat: la protecció, seguretat i salut de les persones i la protecció i el
benestar dels animals, i el respecte envers aquests.
2. N’és objecte també la regulació del cens municipal, promoure campanyes de
sensibilització destinades a totes les persones que siguin propietàries d’animals de
companyia per inscriure les seves mascotes (gossos, gats i fures) al cens municipal i
identificar-los tal com preveu la legislació vigent a aquest efecte amb l’objectiu de
disminuir els abandonaments a la via pública i garantir la convivència i tinença
responsable. Per aquest motiu, l’Ajuntament disposa d’un cens municipal per a la
inscripció dels animals de companyia amb domicili habitual al municipi i un d’específic
per als gossos considerats potencialment perillosos.

2. L’àmbit d’aplicació subjectiu són totes aquelles persones propietàries i/o
posseïdores d’animals i la resta de ciutadania en tot el terme municipal del Morell.
En concret, els animals a què fa referència aquesta ordenança són principalment els
animals domèstics i de companyia, els animals considerats potencialment perillosos
i els de perillositat constatada que es troben dins el terme municipal del Morell tant
de manera permanent com esporàdica.
3. Queden exclosos d’aquesta ordenança i condicionats a la seva normativa
específica, els animals de la fauna salvatge no autòctona.
Article 3. Definicions

ACTA DEL PLE

1. L’àmbit d’aplicació objectiu és tot el terme municipal del Morell.
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Article 2. Àmbit d’aplicació

a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció
de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals
de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes
d'aquesta ordenança, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos,
els gats i les fures.
c) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries
de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol i les que hi hivernen o hi són
de pas. També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes
catalanes.
d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l'Estat espanyol.
e) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que
de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del
captiveri.
f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan
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Als efectes d'aquesta ordenança s'entén per:
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ACTA DEL PLE

apte per a la convivència amb les persones.
g) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap
persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és
propietària o posseïdora. També tenen la consideració d'abandonats els
animals que, transcorregut el termini normatiu per recuperar-los, amb
identificació o sense, la persona propietària o posseïdora no l’ha recollit.
h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic
amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les
espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus
cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna
salvatge no autòctona i d'altres que s'han de determinar per via
reglamentària.
i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments
de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el
domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i
els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. En
queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la
producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els
animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
j) Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: establiment en què
es guarden els animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències,
les escoles d'ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres
d'importació d'animals.
k) Centre de cria d'animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en
general, a establiments de venda o d'altres.
l) Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre
legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i
protegir els animals.
m) Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i
curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin,
principalment els gossos i els cavalls.
n) Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de
la persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
o) Gat feral: s’estableix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat
domèstic i se’n reconeix la idiosincràsia. Els gats ferals són membres de
l’espècie de felí domèstic (Felis catus) però no estan socialitzats amb els
éssers humans i, per tant, no són adoptables. Els gats ferals apareixen per
l’abandonament o fugida de gats domèstics i es converteixen en gats
silvestres després de viure un temps per si mateixos o són gats descendents
d’altres gats ferals. Els gats ferals porten vides saludables i naturals en el seu
propi espai, la seva llar és a l’aire lliure.
p) Gos d’acollida: gos que de forma temporal es troba en un domicili particular
en espera de realitzar-se la seva adopció definitiva.
q) Gos d’assistència: el gos que ha estat ensinistrat en un centre especialitzat i
oficialment reconegut per donar servei i assistència a persones amb alguna
discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixen trastorns de l'espectre
autista, diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties que es reconeguin d'acord
amb el que disposa la Llei d’accés a l’entorn de les persones acompanyades
de gossos d’assistència.
r) Establiments de venda: local fix amb llicència municipal com a comerç. Ven
unitats individuals o menudes quantitats al públic en general, normalment en
un espai físic denominat botiga.

s) Patiment físic: estat en el qual hi ha dolor, entès com l’experiència sensorial
aversiva que produeix accions motores protectores i que donen com a resultat
l’aprenentatge per evitar-lo, cosa que pot modificar trets de conducta
específics de l’espècie, com ara la conducta social.
t) Patiment psíquic: estat en el qual es produeixen signes d’ansietat i temor,
com són vocalitzacions d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions
defensives o redirigides, respostes de paralització o immobilització, salivació,
panteix, micció, defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil·les,
taquicàrdia o contraccions reflexes de la musculatura esquelètica que originen
tremolor, tremor i altres espasmes musculars.
Article 4. Entitats de protecció i defensa dels animals

3. L’Ajuntament del Morell podrà promoure convenis de col·laboració amb les
diferents entitats que ajudin a assolir els objectius d’aquesta ordenança.
4. Totes aquelles actuacions promogudes per entitats animalistes i de protecció
dels animals que afectin a la via pública, cas dels punts d’alimentació per
colònies de gats, hauran d’ésser contrastades i autoritzades per l’Ajuntament
del Morell si més no recollides als convenis de col·laboració que s’esdevinguin
entre les entitats i l’Administració.

ACTA DEL PLE

2. Les entitats de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes i
reconegudes per l’organisme competent poden exercir la gestió cívica sobre
protecció i tinença d'animals i tindran la condició d'interessades en els
procediments administratius municipals relatius a la protecció dels animals
sempre que s'hi personin.
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1. Als efectes d'aquesta ordenança són entitats de protecció i defensa dels
animals les associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre que
tenen, entre d'altres finalitats, la defensa i la protecció dels animals.

1. Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació
relativa als animals de la qual, amb relació a l'aplicació d'aquesta ordenança,
disposin l'Ajuntament i els organismes amb responsabilitats públiques en
matèria de protecció i tinença d'animals que estiguin sota el control de
l'Ajuntament.
2. El dret d'accés a aquesta informació ambiental s'exercirà en els termes que
preveu la normativa per la que es regulen els drets d’accés a la informació,
participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.
TÍTOL II. CENS
COMPANYIA

MUNICIPAL

I

IDENTIFICACIÓ

DELS

ANIMALS

DE

Article 6. Cens municipal.
1. L’Ajuntament ha de portar un cens municipal en el qual s’inscriuran els gossos, els
gats i les fures que resideixin de manera habitual en el municipi. En el cens hi
figuraran, com a mínim, les dades que es descriuen a continuació, per tal d’establir
una base de dades d’identificació i registre d’animals domèstics de companyia:
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Article 5. Accés a la informació relativa a animals.

Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l’animal:
a) Nom i cognoms i DNI
b) Adreça
c) Telèfon
d) Correu electrònic
Dades de l’animal:
a) Espècie, raça i sexe
b) Nom
c) Número de microxip d’identificació homologat o d’altres sistemes que es
puguin establir per via reglamentària
d) Antecedents d’atacs a persones i animals que hagi ocasionat
e) Data de naixement
f) Domicili

2. Gossos perillosos: A més de les dades anteriorment citades, es sol·licitarà la
expedició de la corresponent llicència municipal segons els requisits d’aquesta
ordenança.
Article 7. Modificació del cens
1. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a
comunicar a l’Ajuntament, en el termini de trenta dies, el canvi de residència, la mort
de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens.

ACTA DEL PLE

a) Nom i cognoms del veterinari
b) Número de col·legiat
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Dades del veterinari:

3. Les pèrdues i els robatoris s’han de justificar mitjançant còpia de la denúncia a la
guàrdia municipal o còpia del document de comunicació de la pèrdua o declaració
responsable.
4. Pels canvis de residència en el mateix municipi, cal aportar la justificació de la
nova adreça del propietari i/o de l’animal i el document de modificació de l’adreça en
el registre d’identificació.
5. Les baixes per trasllat a un altre municipi s’han de justificar mitjançant l’alta de
l’animal en el registre censal del nou municipi o Registre General.
6. Els canvis de titular s’han d’acreditar amb una còpia de la declaració de cessió,
donació, venda o contracte d’adopció o acolliment, signada, on han de constar les
dades i les signatures dels propietaris i dels contribuents actuals i anteriors, el
document de modificació del titular en el registre d’identificació i el nou domicili del
titular o propietari i/o de l’animal de companyia.
Article 8. Transaccions amb animals de companyia
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2. Les baixes per mort s’han de justificar mitjançant certificat veterinari i/o document
d’eliminació del cadàver o declaració responsable.

1. Els animals de companyia del centre d’acollida d’animals de referència del municipi
aptes per ser adoptats o acollits temporalment, prèvia revisió veterinària, seran
desparasitats, vacunats, esterilitzats i identificats amb xip i cens, abans del lliurament
en adopció o acolliment, i les despeses aniran a càrrec de la persona adoptant o
acollidora. Es lliurarà l’animal juntament amb un contracte d’adopció o acolliment.
S’haurà de censar en el termini màxim de trenta dies des que sigui adquirit, si el
propietari resideix al municipi del Morell. Si l’adoptant o acollidor és d’un altre
municipi es comunicarà a l’Ajuntament pertinent.
2. En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos cal que el nou
propietari/a sol·liciti la corresponent llicència municipal de tinença i/o conducció
d’aquests.
TÍTOL III. DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I. Obligacions i Prohibicions
propietaris

i/o

posseïdors

d’animals

de

a) Proveir els seus animals amb un sistema d’identificació electrònic mitjançant
la implantació per facultatiu veterinari d’acord amb l’ordenament jurídic d’un
microxip homologat o d’altres sistemes que es puguin establir per via
reglamentària dins els tres mesos següents a la data de naixement de
l’animal, i dur una placa identificadora, o qualsevol altre mitjà adaptat al collar,
on consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor, mentre
transitin per llocs o espais públics.
b) Inscriure’ls en el registre censal del municipi dins el termini de tres mesos
comptats a partir de la data de naixement, o trenta dies des de la data
d'adquisició o de canvi de residència de l'animal. En cas de gossos
potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània la sol·licitud de la
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos.
c) Notificar a l'Ajuntament en el qual estigui censat l'animal, en trenta dies, la
baixa, la cessió o el canvi de residència de l'animal, així com qualsevol altra
modificació de les dades que figurin en el cens corresponent.
d) Evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries, amb mesures de
cura i benestar animal, mai amb mesures de captivitat.
e) En cas de pèrdua de l’animal, comunicar per escrit o telemàticament, de forma
que en quedi constància, a l’ajuntament del terme municipal on s’ha produït
la pèrdua i a l’ajuntament on està censat l’animal, en el termini de quarantavuit hores, des que es té coneixement de la pèrdua o robatori d’un animal de
companyia amb la documentació identificativa pertinent a l’efecte de facilitarne la recuperació.
f) Proveir-lo de la cartilla sanitària oficial, de forma prèvia a la inscripció en el
cens municipal, efectuar controls veterinaris periòdicament i disposar de la
documentació sanitària.
g) Proporcionar a l’animal una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per
mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
h) Posar a disposició de l’animal, en tot moment, aigua amb garantia sanitària i
neta, degudament protegida del fred i de la calor.
i) Proporcionar a l’animal un allotjament en les condicions ambientals d’espai,

ACTA DEL PLE

Els propietaris o posseïdors de gossos, gats i fures han de:
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dels
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Article 9. Obligacions
companyia.

ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc necessàries per evitar que
pateixi i per assegurar el seu benestar i comportament natural.
j) Donar a l’animal l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.
k) Evitar a l’animal situacions de por i patiment.
Article 10.
companyia

Prohibicions

dels

propietaris

o

posseïdors

d’animals

de

2. Prohibició de baralles d'animals i altres activitats:
Es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els
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a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica
que els produeixi patiments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o
del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o
per prescripció veterinària.
c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènicsanitari, de benestar físic i psicològic i de seguretat de l'animal.
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o
òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de
necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne
la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer
aquestes intervencions amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent.
f) No facilitar-los l'alimentació i aigua suficient, potable, neta i protegida del fred
i calor.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa
d'animals.
h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades
sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i
d'establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre
les persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no
tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l'animal.
j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals
i a les condicions higiènic sanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant més de dues hores els animals adults i més d’una
hora els cadells, o limitar-los de manera duradora el moviment que els és
necessari.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com
psicològicament.
n) Matar-los per joc o perversitat, o torturar-los.
o) Rentar els animals a la via pública, fonts, estanys i a les lleres de les rieres.
p) Fixar anuncis sobre transaccions d’animals on no consti el número de nucli
zoològic del centre venedor o donant. En especial, es prohibeixen els anuncis
de particulars per a la cria i/o venda o qualsevol transacció de llurs animals
de companyia.
q) Mantenir-los a la via pública sense la supervisió del propietari.

ACTA DEL PLE

1. Resten prohibides les actuacions següents envers els animals:

poden ocasionar patiment o poden ser objecte de burles o tractaments
antinaturals, o si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen,
com ara els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Baralles de gossos.
Baralles de galls.
Matances públiques d'animals.
Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables.
Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
Les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de
l'animal i l'aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l'estoc, i
també el espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o
fora de les places de toros els quals estiguin prohibits per la legislació vigent.
g) Els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge i els
que estableixi la normativa.

Capítol II. Condicions de la tinença
Article 12. Edat per a la tinença i/o propietat
La persona posseïdora i/o propietària ha de tenir 16 o més anys i disposar de plena
capacitat d’obrar o tenir-la complementada en els termes previstos per les normes
civils. En el cas de la tinença d’animals considerats potencialment perillosos, l’edat
mínima és de 18 anys.

ACTA DEL PLE

La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de
la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que
ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al
medi natural en general, d’acord amb el que estableix el Codi civil.
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Article 11. Responsabilitats per danys a tercers

La tinença d’animals domèstics i anàlegs a domèstics resta condicionada al
compliment dels següents requisits per part de les persones propietàries o
posseïdores:
a) Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat
òptimes per al seu allotjament, maneig i tracte.
b) Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties al veïnat, a altres
persones o a l’animal mateix.
c) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de
seguretat o altres establerts per les autoritats competents, si escau.
d) No abandonar els animals que tinguin sota la seva responsabilitat, ni els seus
cadàvers, les restes dels animals morts hauran de ser tractades per gestors
autoritzats per aquesta tasca amb la finalitat de garantir totes les mesures
sanitàries.
Article 14. Animals exòtics o salvatges
1. La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la
tinença dels quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar
danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al
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Article 13. Aspectes higiènics i sanitaris

medi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les
mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per
les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil.
2. La persona posseïdora d’aquests animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant
dels exemplars com de les seves cries.
3. Les persones que, en virtut d'una autorització excepcional del Departament
competent en matèria de medi ambient, puguin capturar de la natura i de ser
posseïdores d'exemplars pertanyents a una espècie de fauna salvatge autòctona, ho
són en condició de dipositàries. Aquests animals poden ser tant confiscats com
recuperats pel Departament competent en matèria de medi ambient i, si escau,
alliberats sense que la persona posseïdora no pugui reclamar cap mena de dret o
d'indemnització. En cap cas aquests exemplars no poden de ser objecte de transacció.

Article 16. Nuclis zoològics
Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:
a) Inscriure's en el Registre de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.
b) Dur un llibre de registre oficial, diligenciat per la Generalitat de Catalunya, en
què es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la
sortida dels animals i les dades que els identifiquin. Les dades i la signatura
del servei veterinari responsable i les actuacions desenvolupades en els
animals a l’entrada, manteniment i sortida de les instal·lacions han de constar
en el llibre de registre.
c) Disposar de les condicions higiènic sanitàries i de benestar adequades a les
necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En
especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els
casos de malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.
d) Tenir en lloc visible l'acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis
zoològics, quan es tracti d'establiments d'accés públic.
e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i
els danys a persones, animals, béns, vies i espais públics i al medi ambient.
f) Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar
dels animals.
g) Tenir a disposició de l'Administració competent tota la documentació referida
als animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
h) Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin
problemes d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui
provocar danys, i ser els responsables de prendre les mesures adequades en
cada cas.
i) Si l’establiment disposa de medicaments veterinaris a les seves instal·lacions,
acompanyarà la comunicació de la farmaciola veterinària que quedarà sota
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Capítol III. Comerç, cria, establiments de venda i venda ambulant

ACTA DEL PLE

És obligació de les persones propietàries dels immobles, l’establiment de mesures
dissuasives o correctores adients en aquests; i si l’estat precari ho requereix,
l’establiment d’aquelles obres infraestructurals necessàries per tal d’evitar la
instal·lació, establiment i cria d’animals salvatges urbans.
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Article 15. Animals salvatges urbans

control del servei veterinari i de l’autorització per la dispensació de
medicaments veterinaris atorgada per l’autoritat competent.
Article 17. Venda ambulant
Està prohibida la venda d’animals de forma ambulant ja sigui fixa i/o temporal o
periòdica, llevat de fires i certàmens autoritzats d’acord amb la legislació vigent; així
com utilitzar-los als carrers amb finalitats comercials.
Article 18. Venda i manteniment d’animals en establiments
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Codi Validació: QWWM4J6AC3R5KPARSTP243CEL | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 65

a) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies
psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni els
seus progenitors, malalties hereditàries diagnosticables. A més, els animals
de companyia s’han de vendre esterilitzats o amb prescripció contractual
d’esterilització, en cas que no hagi estat possible l’esterilització de l’animal,
segons criteri veterinari, abans de l’acte de compravenda; i també s'han de
vendre identificats els animals per als quals la identificació és obligatòria.
b) Mantenir els animals en un lloc adequat, d’acord amb la normativa d’aplicació,
dins de l’establiment i no exhibir-los als aparadors de les botigues. Aquests
animals han de ser allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos,
els gats i les fures han d’estar identificats, així com els altres exemplars
d’espècies la identificació dels quals sigui obligatòria.
c) Lliurar, en les vendes d’animals, un document on consti la identificació de
l’espècie, el número d’identificació de l’animal, si s’escau, i el nucli zoològic.
En el cas de vendes a particulars, s’ha de lliurar també un document
d’informació, signat pel veterinari del nucli zoològic, sobre les característiques
de cada animal, les seves necessitats, els consells d’educació i les condicions
de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries.
d) Els animals han de ser lliurats als compradors en les condicions que millor
garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat.
e) Els establiments de venda d’animals salvatges en captivitat hauran de
col·locar un rètol en lloc visible on constin els riscos per la salut i la seguretat
de les persones, i que el manteniment en condicions no naturals per a la seva
espècie els pot suposar patiment.
f) Tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia, o
per tenir-hi els animals, si s’escau, en períodes de quarantena.
g) El manteniment dels animals en gàbies i/o espais reduïts els ha de permetre
el moviment, sense limitació evident per l’interior, i facilitar les seves
necessitats de comportament. El nombre d’animals en cada habitacle estarà
en funció dels requeriments de manteniment de cada espècie i atenent criteris
que permetin garantir-ne el benestar i disposar de menjar i aigua.
h) Prendre les mesures adients per tal d’evitar molèsties al veïnat per sorolls o
olors.
i) Prendre les mesures necessàries per l’eliminació sanitària dels cadàvers i
deixalles.
j) Fora de l’horari comercial, els establiments han de tenir les persianes
baixades.
k) Els establiments han de disposar de productes alimentaris en perfecte estat
de conservació per atendre les necessitats de les espècies animals que tenen
a la venda.

ACTA DEL PLE

Els establiments de venda d’animals i els centres de cria d’animals han de complir els
requisits següents:

Article 19. Criança domèstica
1. La criança domèstica per a l’autoconsum familiar d’aus de corral, conills, coloms,
faisans, xais, cabres i d’altres animals anàlegs en domicilis particulars,
independentment del nombre, resta condicionada, a més, a les característiques de
l’habitatge i de la zona, a l’adequació de les instal·lacions i al nombre d’animals i
requereix d’una autorització administrativa municipal que s’atorga sens perjudici de
la inscripció en el registre pertinent del departament competent de la Generalitat de
Catalunya. Únicament es permetran els corrals a edificacions que corresponguin a
l’àmbit rural com masies, cases rurals, etc., mai a zones residencials i urbanes.

Article 20. Alimentació i allotjament
1. Els animals de companyia han de disposar:
a) D'aigua potable, neta i degudament protegida del fred a l'hivern per evitar
que es geli, i se'ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat
suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut. Els receptacles de
l’aigua i del menjar han d’estar sempre nets.
b) D'espai suficient i d'aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es
mantenen en zones exteriors i en caneres. Els animals d'un pes superior als
25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2, o els metres
que s’estipulin normativament, amb excepció dels que romanguin en les
caneres municipals.
2. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense
llum o en condicions climàtiques extremes.
3. La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer de forma diària i s'han de
mantenir els allotjaments nets, desinfectats, desratitzats i desinsectats
convenientment.
4. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es
mantenen lligats o en un espai reduït no poden restar en aquestes condicions durant
més de dues hores els adults i més d’una hora els cadells; els animals de companyia
amb edat subadulta han de disposar d'un grau superior de llibertat de moviments.
Així mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de
la intempèrie. L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma
suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l'animal; ha d'estar
convenientment airejat i s'ha de mantenir permanentment en un bon estat de
conservació i de neteja. En tot moment s'han de prendre les mesures que calguin per
evitar-hi l'entrada d'aigua, així com l'escalfament excessiu durant els mesos d'estiu.

ACTA DEL PLE

Capítol IV . Condicions de manteniment
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3. Quan, pel nombre d’animals, es considera activitat econòmica tipificada, segons la
normativa sectorial específica vigent en cada moment, cal sol·licitar la corresponent
llicència municipal.

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de
la situació i de les instal·lacions, llista d’animals (espècie, raça i nombre), procedència
dels exemplars, període previst de la tinença i destí dels residus.

5. Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els
celoberts o balcons ni estar-hi permanent quan el/la propietari/a no hi sigui al domicili
ni cap altre membre de la unitat familiar.
Article 21. Mitjans de subjecció
1. El contingut d'aquest article és d'aplicació als animals que, per causes justificades,
s'han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat,
llevat del que disposin les autoritats competents per a casos particulars específics.
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes
només s'utilitzaran quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui
justificada.

5. Totes les cadenes han de portar un dispositiu que eviti la torsió o l’enrotllament i
la immobilització de l'animal. En cap cas, el collar dels animals de companyia que es
mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força, ni de
càstig, com ho són els metàl·lics amb o sense punxes, elèctric, que produeixi
estrangulació o qualsevol altre que afecti el benestar de l’animal.
Article 22. Animals dins espais reduïts
No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que impedeixin o limitin
el seu moviment, ni de forma habitual ni temporal, inclosos els establiments de
venda.

ACTA DEL PLE

4. Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre
que l'animal pugui jeure i arribar a l'aixopluc, a l’aigua i a l’aliment.
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3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no
poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar-li els moviments. En cap cas la longitud
de la cadena serà inferior als 3 metres.

1. Els animals han de disposar d'un espai suficient que permeti, com a mínim, que
puguin aixecar-se i jeure si se'ls trasllada d'un lloc a un altre. Els mitjans de transport
o els embalatges han de ser concebuts per protegir els animals de la intempèrie i de
les diferències climàtiques fortes.
2. Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació
apropiada a intervals convenients.
3. En la càrrega i la descàrrega dels animals s'ha d'utilitzar un equip adequat per
evitar-los danys o patiments.
4. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en l’interior de vehicles
estacionats sense la presència o vigilància dels seus propietaris i/o posseïdors.
TÍTOL IV. Animals considerats potencialment perillosos
Capítol I. Gossos potencialment perillosos
Article 24. Característiques i catalogació
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Article 23. Trasllat i presència dels animals en vehicles

1. Als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals potencialment
perillosos tots aquells que mostren de forma individual una conducta d’amenaça o
d’agressió sense provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul
extern, previ informe o peritatge d’un veterinari oficial o col·legiat designat per
l’autoritat competent; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter
general, per a l’espècie o raça amb independència de l’agressivitat individual.

Article 25. Animals de perillositat constatada
Tindran la consideració d’animals de perillositat constatada aquells que han tingut
episodis d’agressions a persones o a altres animals, o hagin ocasionat danys a les
coses, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat designat o habilitat per
l’autoritat competent.

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

a) Gossos que pertanyen a les races o llurs encreuaments establertes per la
legislació en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que reuneixen tots o la majoria dels següents requisits, llevat les
excepcions de la normativa vigent: forta musculatura, aspecte poderós,
robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran
valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre
50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb
crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll
ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i
llom musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les
posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle
moderat.
d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació
vigent.

ACTA DEL PLE

2. Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:

No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen
a les forces armades, forces i cossos de seguretat, cossos de policia de les Comunitats
Autònomes, policia local i empreses de seguretat amb autorització oficial i gossos
pigall i d’assistència acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en
període d’instrucció.
Article 27. Condicions i requisits d’obtenció de la llicència
1. La tinença de qualsevol animal considerat potencialment perillós a l’empara de la
normativa requerirà l’obtenció de la llicència administrativa individualitzada.
Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment
perillós requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament. L’Alcalde/essa de la
Corporació, sens perjudici de la seva delegació, serà la persona competent per poder
atorgar les llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos, en
compliment de la normativa vigent.
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa requereix el compliment dels
requisits següents:
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Article 26. Excepcions
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ACTA DEL PLE

a) Inscripció del gos en el registre censal municipal prèvia acreditació de la
identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip o altre sistema que
estableixi la normativa i la targeta sanitària de l’animal.
b) Ser major d’edat. Cal acreditar-ho amb el DNI, passaport o carnet de conduir.
c) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures,
contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut
pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar
privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment
perillosos.
La persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat
emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
d) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna
de les sancions accessòries previstes a la normativa sobre el règim jurídic
d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per
a l’obtenció o, si escau, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada
amb la suspensió temporal d’aquesta llicència sempre que en el moment de
la sol·licitud la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat
complerta íntegrament.
Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus
que hagin comportat comís de l’animal, d’acord amb la normativa vigent.
e) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos
potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat
emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de
conduir autoritzats pel Departament competent en matèria de Sanitat i
Seguretat Social.
f) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €, o altre import que
estableixi la normativa vigent. Anualment, coincidint amb la renovació de la
pòlissa, se n’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui
comprovar-ne la vigència.
g) Fer el pagament de la taxa per a l’expedició de la llicència municipal per a la
tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos.

3. La inscripció en el cens municipal es completarà amb el lliurament a la persona
propietària o conductora de la resolució municipal i d’un carnet on constaran les dades
de l’animal i de la persona esmentada.
Article 28. Autoritzacions necessàries
Els establiments que acullen animals potencialment perillosos i els que es dediquen
a l’explotació d’aquests hauran de disposar de les autoritzacions pertinents, així com
complir les mesures de registre i de seguretat establertes.
Article 29. Animals perillosos en espais públics
1. Les persones conductores i posseïdores de gossos considerats potencialment
perillosos han de portar sempre la llicència administrativa de la tinença i/o conducció
de gossos potencialment perillosos i el document identificatiu quan els portin per la
via pública.
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2. La llicència tindrà una vigència de cinc anys i es pot renovar a petició de la persona
titular per períodes successius d’igual termini. No obstant això, la llicència perdrà la
vigència quan la persona titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.

2. Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d’anar lligats
i amb un collar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres que
no ocasioni lesions a l’animal, el corresponent morrió homologat i apropiat per a la
tipologia racial i morfològica de cada animal o qualsevol altra mesura imposada per
les autoritats competents.
3. No es pot portar més d'un animal potencialment perillós per persona.
4. No podran ser propietàries ni conductores de gossos potencialment perillosos les
persones menors de 18 anys.
Article 30. Comunicació per pèrdua o baixa d’un animal perillós

2. La venda o traspàs no es perfeccionarà i, per tant, no serà efectiu fins que el nou
posseïdor obtingui la corresponent llicència administrativa.
Article 32. Instal·lacions
1. Les instal·lacions que alberguin animals potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents a fi d’evitar que els animals surtin i cometin danys a
tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la
resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha
un gos d’aquest tipus.
2. Els animals potencialment perillosos han de disposar d’una instal·lació segura i, en
el cas de no disposar-ne, romandran lligats només durant el termini que atorgui
l’Ajuntament perquè es prenguin les mesures adients per condicionar la instal·lació
d’acord amb allò establert en el punt 1 d’aquest article.
Article 33. Esterilització
En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics
no solucionats amb les tècniques d'ensinistrament i terapèutiques existents, es pot
considerar, sota criteri facultatiu d’un veterinari oficial o col·legiat designat per
l’autoritat competent, l'adopció de mesures consistents en la esterilització o el
sacrifici mitjançant mètodes d’eutanàsia de l'animal.
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1. En cas de venda o traspàs del gos, i en un termini de 48 hores, la persona fins al
moment propietària haurà de sol·licitar a l’Ajuntament la baixa de la llicència i facilitar
les dades de la nova persona propietària que es farà càrrec de l’animal.

ACTA DEL PLE

Article 31. Canvi de titulars
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La sostracció o pèrdua, traspàs, donació, robatori o mort de l’animal haurà de ser
comunicada pel seu titular a la unitat administrativa responsable del Registre
municipal d'animals potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores des
que tingui coneixement d'aquests fets.

TÍTOL V. NORMES SANITÀRIES
Article 34. Serveis de sanitat preventiva
L’Ajuntament podrà realitzar, amb personal propi o a través de convenis o contractes
amb institucions públiques o privades, serveis i campanyes de sanitat preventiva amb
l’objecte fonamental d’informar, conscienciar i sensibilitzar les persones propietàries
dels animals sobre les obligacions i responsabilitats que els pertoquen com a tals.
Article 35. Obligacions de les persones propietàries o posseïdores i dels
veterinaris

Article 36. Sacrifici mitjançant mètodes d’eutanàsia i esterilització de
l’animal
1. El sacrifici d'animals s'ha de fer mitjançant l’acte de l’eutanàsia sota control i
responsabilitat d’un veterinari, de manera instantània, indolora i amb sedació
profunda o anestèsia general prèvia de l'animal, d'acord amb les condicions i els
mètodes que s'estableixin per via reglamentària.
2. Es prohibeix l’eutanàsia de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al
manteniment d'animals de companyia i als nuclis zoològics en general, excepte pels
motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin normativament.
3. Els animals de companyia que són objecte de comercialització, adopció o transacció
han de ser esterilitzats sota control veterinari, excepte en els casos que s'estableixin
normativament.
Article 37. Mossegades i/o lesions
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin mossegat o causat
lesions a persones o d’altres animals estan obligades a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o
als propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats
competents que ho sol·licitin.
b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària i censal de l’animal en
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3. Els veterinaris, les clíniques, consultoris i hospitals veterinaris que portin a terme
vacunacions i tractaments de caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa
clínica dels animals atesos, el qual ha d’estar a disposició de les Administracions que
ho requereixin per portar a terme actuacions dins el seu àmbit competencial.

ACTA DEL PLE

2. Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties o que
pateixin afeccions cròniques incurables que suposin un perill per a la salut de les
persones s’hauran d’aïllar per sotmetre’ls a un tractament curatiu o bé per practicarlos l’eutanàsia amb mètodes que els evitin el patiment físic i psíquic, a criteri de les
autoritats sanitàries i amb càrrec al propietari o posseïdor.
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1. Els propietaris o posseïdors estan obligats a proporcionar les cures necessàries per
garantir la salut i el benestar dels animals tant pel que fa a tractaments preventius
com guaridors de malalties i les que disposin les autoritats sanitàries o legislació
vigent.

un termini màxim de 24 hores després dels fets a les autoritats municipals i posarse a disposició d’aquestes.
c) Comunicar a l’autoritat sanitària local i al professional veterinari encarregat de
l’observació de qualsevol incidència que esdevingui (mort de l’animal, robatori,
pèrdua, trasllat...) durant el període d’observació veterinària.
2. Els veterinaris tenen l’obligació de notificar a l’Administració municipal els casos
que hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions entre animals o a
persones quan siguin degudes a l’agressivitat de l’animal i no a situacions de
comportament (dominància, por,...) .

Capítol I. Condicions generals. Animal abandonat o mort
Article 38. Mesures per garantir la tranquil·litat del veïnat
1. Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per no generar molèsties al veïnat derivades del manteniment i
l’allotjament dels animals, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com si estan en
terrasses, terrats, celoberts, galeries, balcons, jardins, patis o altres espais oberts
similars, en qualsevol horari, diürn i nocturn.
2. En cas d’animals que de forma continuada provoquin molèsties demostrades per
sorolls, olors o d’altres, l’autoritat municipal podrà adoptar per resolució les mesures
necessàries per garantir la tranquil·litat del veïnat, que seran d’obligat compliment
per part de les persones propietàries o posseïdores.
Article 39. Animal perdut i/o abandonat
1. Es considerarà animal perdut l’animal de companyia que duu identificació del seu
origen o de la persona que n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
En aquest supòsit els serveis municipals o entitat concertada l’hauran de recollir i
traslladar al centre o establiment adequat l’hauran de recollir i traslladar al centre o
establiment adequat. S’avisarà el seu propietari o posseïdor i se li haurà de comunicar
que té un termini de vint dies per recuperar l’animal des de la notificació i abonar
prèviament totes les despeses originades i taxes corresponents, independentment de
les sancions pertinents que li puguin ser aplicables. Així mateix, cal comunicar que
transcorregut aquest termini serà considerat animal abandonat, per la qual cosa se’n
promourà l’adopció.
2. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona
ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o
posseïdora. En aquest supòsit els serveis municipals o entitat concertada l’hauran de

ACTA DEL PLE

TÍTOL VI. PRESÈNCIA DELS ANIMALS EN EL MUNICIPI
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4. Les persones agredides per un animal s’hauran de posar en contacte amb les
autoritats sanitàries locals i hauran de facilitar les dades que coneguin de l’animal
agressor i del seu propietari o posseïdor per donar compliment al que preveu aquesta
ordenança.
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3. Si l’animal agressor no té propietari o posseïdor conegut els serveis municipals es
faran càrrec de la captura, les despeses d’observació i la integració o socialització de
l’animal per a poder ser adoptat de nou i no resulti un perill per a ningú.

recollir i l’hauran de traslladar al centre d’acollida d’animals o a les dependències
municipals amb espais habilitats fins que el propietari el recuperi en un termini màxim
de vint dies naturals des de la recollida, previ pagament de les taxes i despeses
corresponents i prèvia identificació de l’animal. Transcorregut aquest període l’animal
es podrà cedir o adoptar.
3. No es lliurarà al propietari un animal que no porti identificació d’acord amb els
mètodes legalment establerts, haurà d’acreditar-ne la propietat, aportar la targeta
sanitària oficial i estar al corrent de les obligacions, excepte en casos justificats
determinats per l’autoritat municipal.
4. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols per les vies i/o espais
públics ha de comunicar-ho a l’Ajuntament o a la guàrdia municipal perquè puguin
recollir-los.

Article 40. Animals ferits o morts
Els animals ferits o morts a la via i espais públics, dels quals no se’n conegui el
propietari o posseïdor, seran retirats pels serveis municipals si el volum ho permet i,
en cas contrari, ho faran empreses autoritzades amb destinació a indrets autoritzats,
si és mort, o a establiments veterinaris concertats, si està ferit; i es farà d’acord amb
la normativa vigent. Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a la guàrdia municipal.
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6. En cas de pèrdua o robatori d’un animal resident al terme municipal, les persones
propietàries i/o les persones posseïdores estan obligades a comunicar-ho abans de
48 hores des que es té constància dels fets a l’Ajuntament del Morell i al del terme
municipal on s’ha produït la pèrdua. Cal aportar la documentació acreditativa de
l’animal.

ACTA DEL PLE

5. L’Ajuntament podrà concertar amb entitats externes la prestació del servei de
recollida d’animals abandonats o perduts i el manteniment i custòdia d’aquests.

Capítol II. Animals a les vies i/o espais públics

1. A les vies i/o espais públics, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als
llocs i espais d’ús públic en general, els animals han d’anar acompanyats i conduïts
per persones que puguin respondre del comportament de l’animal, proveïts de
corretja o cadena i collar, o qualsevol altre mètode de subjecció que no provoqui dany
físic ni lesions a l’animal, adient a l’espècie i raça. El collar no ha de ser la mateixa
cadena que el lliga, ni un collar de força, ni de càstig com són els metàl·lics amb o
sense punxes, elèctric, que produeixi estrangulació o qualsevol altre que afecti el
benestar de l’animal i amb la identificació pròpia de l’animal i que permeti la
identificació del propietari; excepte en aquells indrets especialment condicionats per
deixar els gossos lliures, determinats per l’autoritat municipal. El conductor de gossos
potencialment perillosos es regirà per allò disposat a l’article 29 de la present
ordenança.
Els mètodes de subjecció d’aquest precepte no seran d’aplicació al gossos
d’assistència que es regiran segons la seva normativa d’aplicació i les necessitats dels
seus propietaris, amb respecte envers l’animal.
2. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a respectar les indicacions
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Article 41. Conducció dels animals

dels rètols informatius col·locats en el municipi.
3. Les persones que passegin animals de companyia i les persones propietàries o
posseïdores d’aquests animals hauran d’evitar que defequin a la via pública o en
qualsevol espai d’ús públic, façanes d’edificis i al mobiliari urbà; en cas d’inevitable
deposició, hauran de retirar immediatament els excrements o brutícia produïts, com
disposa l’ordenança de civisme del municipi del Morell.
Article 42. Espais prohibits per als animals
1. Es prohibeix la presència d’animals en els espais, sorrals o parcs de jocs infantils,
d’acord amb l’ordenança de civisme d’aquest municipi.
2. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la
via pública i espais públics, fonts i estanys, i que els animals beguin directament de
les fonts públiques.

Article 44. Abocament de sofre i substàncies químiques
Es prohibeix dipositar substàncies químiques dissuasives d’animals com el sofre i
similars, entre altres, en façanes, cantonades i espais públics. Només estaran
permesos els productes degudament registrats i autoritzats amb permís de
l’Ajuntament i per empreses especialitzades i que no comportin riscos per a la salut i
la integritat física dels animals.
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Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i espais públics, d’acord amb
l’ordenança de civisme d’aquest municipi. En el cas dels animals salvatges urbans i
gats urbans, la prohibició de donar aliments es fa extensiva també a les zones
privades exteriors: portals, finestres, terrasses i balcons, a excepció de les persones
autoritzades per l’Ajuntament en les colònies controlades amb l’objectiu d’evitar la
proliferació d’animals incontrolats en el municipi.

ACTA DEL PLE

Article 43. Alimentació dels animals a la via pública

1. Aquelles zones adequades dins l’àmbit urbà per a que els gossos puguin fer les
seves necessitats sense pertorbar la convivència amb la resta d’usuaris de la via
pública i veïns del poble i per a l’alliberament i esbarjo dels gossos, que són les
següents:
a) Els pipicans: són zones establertes per l’Ajuntament i destinades als gossos
perquè aquests puguin fer-hi les seves necessitats fisiològiques.
b) Zones d’esbarjo: són zones d’esbarjo i alliberament per a gossos, que es
troben ubicades en parcs o terrenys municipals.
2. Ús dels pipicans i les zones d’esbarjo:
a) Disposaran d’un panell informatiu.
b) És obligatori recollir les deposicions dels animals.
c) Aquests espais han de garantir la seguretat dels animals i de les persones, i
també evitar la fugida o les pèrdues dels animals. Les persones posseïdores o
propietàries han de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a
les persones i a altres animals que comparteixin el mateix espai.
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Article 45. Espais per a gossos

Les colònies controlades d’animals consisteixen en l’agrupació d’aquests sense
persona propietària o posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen
en un espai públic o privat, tutelades per l’Ajuntament i que poden ser gestionades
per entitats externes.
Article 47. Gats assilvestrats urbans
1. Les colònies de gats ferals consisteixen en l’agrupació controlada de gats sense
persona propietària, que conviuen en un espai públic o privat.
2. Els gats que conviuen al municipi i que s’han agrupat en colònies formen part de
la fauna urbana i, com a tal se’ls ha de respectar la forma de viure i, en la mesura
que tècnicament sigui possible, se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupin.
3. L’Ajuntament, en els casos en què no hi hagi queixes veïnals, determinarà les
zones on es situaran els dispositius per alimentar i abeurar els animals, així com la
resta d’elements necessaris per mantenir les condicions de salubritat de la colònia
(sorrals, zones d’aixopluc...).
4. L’Ajuntament determinarà qui és el responsable del manteniment dels animals.
Únicament les persones o entitats autoritzades podran fer les tasques de
manteniment. Altrament, seran sancionades.
5. Les associacions de protecció i defensa dels animals, registrades en el cens
d’entitats municipals, podran realitzar acords amb l’Ajuntament per tal de participar
en la protecció dels animals del municipi.
Article 48. Alimentació i medicació
1. L’alimentació i medicació (aquesta última, sota prescripció veterinària) dels
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Article 46. Definició de colònies controlades

ACTA DEL PLE

CAPÍTOL III. Colònies controlades d’animals
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d) Les persones propietàries i/o posseïdores dels animals són responsables legals
davant de qualsevol tipus de dany que es pogués ocasionar a les instal·lacions
o a altres animals.
e) Els gossos han d'estar en tot moment acompanyats de la persona que n’és
propietària o posseïdora. Han d'estar vigilats constantment, per la qual cosa
queda absolutament prohibit deixar-los sols a l'àrea sense vigilància.
f) La porta ha de romandre en tot moment tancada.
g) Els gossos han d'entrar i sortir de l'àrea subjectes amb corretja i no es
deixaran anar fins haver tancat la porta. Es subjectaran novament amb la
corretja abans d'obrir la porta per sortir.
h) Els animals han de portar el collaret posat en tot moment per facilitar-ne la
separació en cas d'enfrontament.
i) Els gossos potencialment perillosos hauran d’entrar al recinte lligats i amb
morrió segons la legislació vigent.
j) Si un animal es mostra agressiu haurà d'abandonar l'àrea immediatament.
k) Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per no generar molèsties en qualsevol horari però, sobretot, entre
les 22 hores i les 8 hores, per tal que els sons dels animals no destorbin el
descans del veïnat.

animals en les colònies correspondrà exclusivament a les persones i entitats
autoritzades per l’Ajuntament.
2. L’alimentació serà amb pinso sec, diàriament, i disposaran sempre d’aigua neta.
Les restes d’aliments s’han de netejar diàriament per evitar riscos sanitaris i s’ha de
vetllar per la higiene de l’entorn.
Article 49. Control de la població

4. Les esterilitzacions les farà personal veterinari qualificat.
Capítol IV. Presència d’animals en establiments i transports públics
Article 50. Establiments alimentaris, bars, restaurants, hotels i similars i
establiments públics
1. Queda prohibida l’entrada i permanència d’animals domèstics i anàlegs als locals
destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular o vendre aliments. És
obligatori que les persones titulars d’aquests establiments senyalitzin de forma visible
a l’exterior aquesta prohibició.
2. Es prohibeix l’accés d’animals a l’interior dels edificis i a les instal·lacions públiques
i d’ús públic, excepte en els espais on estiguin autoritzats.
3. No obstant això, es permetrà l’entrada i permanència d’animals en establiments
com hotels, pensions, restaurants, bars, bars restaurant, locals d’espectacles públics,
culturals, esportius o recreatius i centres comercials en el marc de la normativa que
reguli aquests establiments i similars, segons el criteri del propietari. En cas contrari,
cal col·locar a l’entrada de l’establiment i en un lloc ben visible una placa indicadora
de prohibició d’entrada. Fins i tot, disposant de l’autorització del titular de
l’establiment, serà necessari que els animals estiguin degudament identificats i vagin
proveïts amb les mesures de seguretat escaients.
4. En cas que es permeti la presència d’animals, s’exigirà que vagin subjectes amb
corretja o cadena i els gossos potencialment perillosos, amb el morrió col·locat.
5. Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos pigall i
d’assistència que acompanyen persones amb alguna discapacitat, d’acord amb la
normativa vigent que regula l’accés a l’entorn de les persones acompanyades per
gossos d’assistència, així com tampoc s’apliquen als gossos d’utilitat pública.

ACTA DEL PLE

3. Les actuacions que es duguin a terme en la colònia les faran persones autoritzades.
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2. El control d’aquestes colònies de gats es farà mitjançant el sanejament dels
animals, procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant l’esterilització
dels animals sanitàriament aptes i la millora de les condicions de salubritat dels
indrets on s’ubiquin. Aquestes ubicacions es faran seguint un protocol que es podrà
consensuar amb les entitats, associacions de veïns i altres representants, que
garanteixi uns procediments d’actuació adequats per tal que els drets dels veïns
afectats i l’alimentació amb garanties de la colònia de gats no es vegin vulnerats.
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1. L’autoritat municipal i/o les entitats autoritzades per a aquesta finalitat actuaran
sobre la població d’aquests animals amb l’objectiu de controlar-ne el nombre i que
no puguin representar riscos per a la salut pública o molèsties al veïnat.

TÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Classificació i tipificació
Article 51. Infraccions. Competència sancionadora
1. Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d’animals les tipificades
com a lleus, greus i molt greus en la normativa sobre protecció dels animals, en la
relativa a la tinença de gossos potencialment perillosos i en aquesta ordenança.
2. Correspon a l’Alcaldia, sens perjudici de delegació, la resolució dels expedients
sancionadors per infraccions lleus, greus i molt greus d’aquesta ordenança, excepte
per les infraccions tipificades de greus i molt greus relacionades amb la tinença de
gossos potencialment perillosos en les quals la competència correspon al Ple
municipal.

Codi Validació: QWWM4J6AC3R5KPARSTP243CEL | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 65

a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals, sense identificar
mitjançant microxip homologat, sense inscriure en el Registre general
d'animals de companyia o portar-los a la via i als espais públics sense una
placa identificadora.
b) No comunicar la persona propietària o posseïdora d’un animal la desaparició,
baixa, cessió o canvi de residència d’un gos, gat o fura o no facilitar les dades
de la persona que resulta ser nova titular de l’animal.
c) No portar els veterinaris un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que
s'han de vacunar o tractar obligatòriament.
d) Vendre animals a persones menors de setze anys i a persones incapacitades
sense l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
e) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa, gratificació o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent o transacció
onerosa d’animals.
f) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre la protecció i condicions
de seguretat en el transport.
g) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d'animals sense
l'autorització administrativa prèvia.
h) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis
zoològics.
i) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics
i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de
taxidèrmia.
j) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals i als
passadissos interiors dels centres comercials col·lectius.
k) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
l) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del
seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
m) No evitar la fugida d'animals.
n) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
o) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
p) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut,
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Són infraccions lleus:
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Article 52. Infraccions lleus

a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària, sense aigua potable neta,
sense protegir del fred i de la calor, o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higiènic-sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc
per a la salut de l’animal o molèsties als veïns.
b) Mantenir els animals de companyia a l’interior de vehicles estacionats sense
la presència o vigilància dels seus propietaris i/o posseïdors.
c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els
tractaments obligatoris així com no donar als animals l'atenció veterinària
necessària per garantir-ne la salut.
d) No sotmetre un animal agressor a l’observació veterinària obligatòria.
e) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits
establerts a la normativa.
f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han estat
inscrits en el Registre de nuclis zoològics, o fer venda ambulant d’animals fora
de fires o certàmens autoritzats.
g) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control
veterinaris.
h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària
s'estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi
ambient.
i) Practicar el tir al colom.
j) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència
la Llei de protecció dels animals o no lliurar la documentació exigida en
qualsevol transacció d'animals.
k) Maltractar o agredir físicament o psicològicament els animals si els comporta
conseqüències greus per a la salut.
l) Fer matances públiques d'animals.
m) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres
assimilables o fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
n) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la

ACTA DEL PLE

Són infraccions greus:
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Article 53. Infraccions greus

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

si això no els causa perjudicis greus.
q) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.
r) Deixar animals tancats sense accés a l’habitatge des de les 22 hores fins a les
8 hores, en terrasses, terrats, celoberts, galeries, balcons, jardins, patis o
altres espais oberts similars; o bé pertorbar la vida dels veïns, amb crits,
cants, sons o altres sorolls produïts pels animals.
s) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que
la persona que els condueixi porti a sobre la llicència municipal.
t) Portar més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais
públics.
u) Dipositar en façanes, cantonades i espais públics substàncies químiques
dissuasives no autoritzades.
v) Portar un gos per les vies, llocs i espais públics sense lligar, llevat de les zones
habilitades.
w) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta ordenança o de la
normativa aplicable que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

a) Posseir o conduir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència
o sense renovar-la un cop exhaurida la vigència.
b) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no
tingui llicència.
c) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades de gossos potencialment
perillosos.
d) Abandonar un gos potencialment perillós.
e) Ensinistrar gossos perillosos per activar la seva agressivitat o per finalitats
prohibides.
f) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
Capítol II. Sancions i mitjans d’execució forçosa
Article 55. Tipus de sancions i mitjans d’execució forçosa
1. Els mitjans d’execució forçosa i les sancions a imposar per infraccions comeses
contra aquesta ordenança són les següents:
a) Multa.
b) Comís dels animals objecte de la infracció.
c) Clausura temporal, total o parcial de les instal·lacions o locals.
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Article 54. Infraccions molt greus

ACTA DEL PLE

salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
o) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
p) Abandonar animals si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap
risc per a l'animal.
q) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
r) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els
supòsits determinats legalment.
s) La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o
documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents per
al compliment de les funcions establertes en aquesta ordenança, i el
subministrament d’informació inexacta o documentació falsa.
t) Oposar resistència a la funció inspectora.
u) La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments.
v) Molestar, capturar o comercialitzar amb els animals salvatges urbans llevat
dels controls de poblacions d’animals.
w) Mantenir els animals lligats de forma permanent tot incomplint el disposat en
aquesta ordenança.
x) Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics, sense morrió o sense
lligar.
y) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos.
z) Incomplir l’obligació d’identificar un gos potencialment perillós i no inscriure’l
en el Registre.
aa) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar-ne l’escapada o la pèrdua.
bb) No contractar o renovar l’assegurança de responsabilitat civil per la tinença
d’animals potencialment perillosos.
cc) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.

d) Confiscació o immobilització de productes.
e) Ordres d’execució de conservació de terrenys, construccions, habitatges i
instal·lacions.
f) Multes coercitives.
g) Execucions subsidiàries.
2. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la
infracció, sens perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a
criteri de l'autoritat actuant en el moment d'estendre l'acta d'inspecció o d’interposar
la denúncia.

5. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur
a terme actuacions d'educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en
benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals o d'advertiment,
sense que calgui iniciar un procediment sancionador.
Article 56. Clausura temporal,
instal·lacions o serveis.

total

o

parcial

dels

establiments,

En el cas de risc imminent i extraordinari per a la salut, l’Ajuntament podrà ordenar
la clausura temporal, total o parcial del establiments, instal·lacions o serveis que no
disposin de les autoritzacions prèvies o dels registres sanitaris preceptius o bé,
suspendre’n el funcionament fins que es rectifiquin els defectes o s’acompleixin els
requisits exigits per motius de sanitat, higiene o seguretat.

ACTA DEL PLE

4. La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot
comportar el tancament temporal de les instal·lacions, els locals o els establiments
respectius i també la inhabilitació per a la tinença d'animals per un període de dos
mesos a cinc anys.
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3. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels arts de
caça o captura i dels instruments amb què s'ha dut a terme, els quals poden ser
retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat que es tracti d'arts
de caça o captura prohibits.

Els agents municipals podran confiscar o immobilitzar productes en el cas de risc
imminent i extraordinari per a la salut, així com intervenir els mitjans materials i
qualsevol altra que consideri sanitàriament justificada en el mateix moment que es
detecti la presència d’aquest productes. També es pot suspendre la venda quan es
donin en el seu exercici les mateixes irregularitats.
Article 58. Ordres d’execució en relació amb la conservació de terrenys,
construccions i instal·lacions.
Quan l’incompliment de les condicions de manteniment dels animals domèstics
esdevingui un problema que afecti la salut pública, la salut del propi animal o bé
produeix molèsties als veïns, l’Ajuntament podrà dictar ordres d’execució a la persona
propietària, sense perjudici de les obligacions de la persona ocupant, d’acord amb el
que disposa la legislació vigent.
Article 59. Multes coercitives.
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Article 57. Confiscació o immobilització de productes.

1. Si la persona que està obligada no compleix amb les obligacions establertes en
aquesta ordenança, l’Ajuntament la pot requerir per tal que en el termini establert
les compleixi, amb l’advertiment que en cas contrari se l’imposarà una multa
coercitiva per import màxim de 500 euros, sens perjudici de les sancions aplicables.
2. En cas d'incompliment, l'autoritat competent pot dur a terme requeriments
successius fins a un màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot de
ser incrementada el 20% respecte de la multa acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura de
què es tracti i per evitar els danys que es puguin produir si no s'adopta la mesura en
el temps corresponent.

1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400
euros; les greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros; i les molt greus,
amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros.
2. Les infraccions lleus en matèria de gossos perillosos són sancionades amb una
multa de 150,25 euros fins a 300,51 euros; les greus, amb una multa de 300,52
euros fins a 2.404,05 euros; i les molt greus des de 2.404,06 euros fins a 15.025,31
euros.
3. Per determinar les quanties de les infraccions administratives es tindran en compte
els barems que estableix la normativa vigent i llurs modificacions o substitucions
posteriors.
4. Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per la persona
inculpada, en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la
terminació del procediment. En aquest cas, tindrà dret a una reducció del 20% de
l’import.
5. En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la quantia
de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de
reparació.
e) El volum de negoci de l'establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.

ACTA DEL PLE

Article 61. Imports de les sancions
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En cas d’incompliment injustificat de les ordres d’execució necessàries per al
manteniment de les condicions higiènic-sanitàries i de conservació objectives dels
habitatges, l’Ajuntament podrà realitzar l’execució subsidiària a càrrec de la persona
obligada.
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Article 60. Execucions subsidiàries

6. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut
un any des de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una
infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la quantia de les
sancions es pot incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció corresponent
a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció
molt greu.
7. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur
a terme actuacions d'educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en
benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o d'advertiment,
sense que calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de les infraccions comeses
en matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s'ha d'iniciar l'expedient
sancionador corresponent.

Capítol III. Responsabilitats
Article 63. Responsabilitat de les infraccions
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les
cometin a títol d’autors i coautors, i es podrà estendre a aquelles persones físiques o
jurídiques a qui per llei s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa
comesa per uns altres.
2. De les infraccions relatives a actes sotmesos a llicència o autorització
administrativa perceptiva que es produeixin sense la seva prèvia obtenció o amb
incompliment de les seves condicions, en seran responsables les persones físiques o
jurídiques que siguin titulars de la llicència, i si no n’hi hagués, la persona física o
jurídica sota la dependència de la qual actués l’autor material de la infracció.
3. Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones
físiques o jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la
responsabilitat és solidària. Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la
corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la comissió de la
infracció.
Capítol IV. Funció inspectora
Article 64. Funció inspectora de les activitats que regula aquesta ordenança
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2. La inobservança dels requeriments efectuats i el fet de no disposar de les
autoritzacions pertinents pot derivar en mesures provisionals o definitives de limitació
de la tinença: comissar temporalment l’animal fins al compliment de les obligacions
i/o requeriments o comissar-lo definitivament sense dret a indemnització, i traslladar
l’animal a un establiment adequat o a les caneres municipals i adoptar qualsevol altra
mesura addicional que es consideri necessària.

ACTA DEL PLE

1. L’incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i,
essencialment, quan hi hagi risc per a la seguretat o la salut de les persones o generin
molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques...),
l’Administració municipal podrà requerir els propietaris o posseïdors dels animals
perquè arrangin el problema i podrà sancionar-los.
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Article 62. Mesures derivades de l’incompliment de les obligacions

1. Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l’acció
inspectora de l’Ajuntament la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment sens
perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les
autoritzacions i de les llicències municipals.
2. Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés als agents de
l’autoritat i als funcionaris municipals que desenvolupin tasques d’inspecció en
matèria de salut pública, així com als serveis sanitaris municipals per fer la inspecció
i determinació de les circumstàncies dels articles anteriors i sol·licitar el permís
municipal, si escau; i han d’aplicar les mesures higiènic-sanitàries que l’autoritat
municipal decideixi.
Capítol V. Procediment sancionador

El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora
continguda en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i al
procediment administratiu establert en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Si no recau cap resolució expressa transcorreguts sis mesos des de l'inici de
l'expedient, s'iniciarà el còmput del termini de caducitat que estableix l'article 25 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, excepte en els supòsits en què el procediment s'hagi
paralitzat per causes imputables als interessats o quan es tingui l’apreciació de la
comissió d’un delicte o falta.
Article 69. Prescripció

ACTA DEL PLE

Article 66. Caducitat
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Article 65. Principis del procediment sancionador

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les
imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l´any.
3. El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’han comès. La
prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la qual en tingui
coneixement la persona denunciada o estigui encaminada a esbrinar-ne la identitat
o el domicili i es practiquin les actuacions amb projecció externa a la dependència en
què s’origini.
4. La prescripció es reprèn si el procediment es paralitza durant més d’un mes per
causes imputables al denunciat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
De produir-se una modificació de normes de rang superior que afectin el contingut
d’aquesta ordenança s’entendrà que prevaldran els nous preceptes sobre els d’aquest
text, sense que sigui necessari introduir cap reforma normativa sectorial reguladora
aprovada per l’Administració que tingui atribuït el títol competencial.
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1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus als dos anys i
les lleus als sis mesos.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els expedients sancionadors incoats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança es continuaran tramitant per les normes vigents en el moment de la seva
iniciació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l’Ordenança sobre la tinença d’animals de companyia.
Resten derogades totes les disposicions municipals en tot allò que contradigui o
resulti incompatible amb aquesta ordenança.
DISPOSICIONS FINALS

DELIBERACIÓ.
L’Alcalde explica la proposta.
El Sr. Alberto Ortega comenta la feina que han tingut els serveis tècnics, el Manel;
perquè encara que era una ordenança que ja estava aplicada, s’ha hagut d’adaptar
a les necessitats del Morell. Hi ha una feina darrera que és d’agrair.

ACTA DEL PLE

Segona. Aquesta ordenança entrarà en vigor tres mesos després d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, prenent com a referència la darrera d’aquestes publicacions.

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

Primera. L’import màxim de les sancions establertes en aquesta ordenança
s’actualitzarà en funció de les actualitzacions dutes a terme pel Govern en la
normativa de referència.

VOTACIÓ

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de protecció, benestar i
convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana del Morell.
SEGON.- Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent
edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell
d’edictes de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals. Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’haguessin
presentat al·legacions l’Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense
necessitat de cap nou tràmit.
TERCER.- Derogar l’Ordenança municipal de tinença d’animals en el moment que
hagi entrat en vigor l’Ordenança municipal de protecció, benestar i convivència amb
els animals de companyia i la fauna urbana del Morell.
4. Aprovació, si escau, d'aprovació definitiva del Reglament regulador del
servei de guàrdia municipal de l'Ajuntament del Morell.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents els
següents ACORDS:

Antecedents de fet
1. El Ple de l’Ajuntament del Morell, en sessió de 30 de gener de 2020, va aprovar la
incoació del procediment per a l’establiment del servei públic de Guàrdia Municipal.
2. La Comissió especial d’establiment del servei de Guàrdia Municipal, en sessió de
27 de febrer de 2020, va aprovar una proposta de Reglament regulador del servei de
Guàrdia Municipal.
3. Per decret d’Alcaldia de 7 de maig de 2020 es va ordenar la publicació al portal
web de l'Ajuntament la consulta pública per recaptar l'opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives, durant el termini de la qual es va presentar cap
suggeriment, opinió o aportació.

-

Al·legació 1: amb núm. de registre d’entrada 1633/2020 de 10/09/2020
formulada per la Secretaria General del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya

Fonaments jurídics
I. Les al·legacions presentades són les següents:
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5. El Ple va acordar, en la sessió de data 30 de juliol de 2020 per unanimitat
l’aprovació inicial del text del Reglament regulador del servei de Guàrdia municipal
de l’Ajuntament del Morell, del qual se’n va donar l’oportuna publicitat, i va ser
sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies, durant el qual es van presentar les
al·legacions següents:

ACTA DEL PLE

4. El Cap del servei de Guàrdia Municipal, assistit pel Secretari, va presentar el
projecte de Reglament regulador del servei de Guàrdia Municipal de l’Ajuntament del
Morell.

Segona.- Ordenar les funcions dels agents de l’article 5.1 del Reglament de manera
homogènia, amb guionet, a l’ efectes de clarificar aquestes funcions.
Tercera.-Eliminar el paràgraf segon de l’article 9 del Reglament atès que estableix
el següent: “L'alcalde/essa i/o regidor/a delegat/da podrà autoritzar la prestació de
serveis sense uniforme en els termes que preveu la legislació vigent”
Si bé l’article 9.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals ho autoritza,
únicament està previst pels policies locals, no per als vigilants municipals:
“L'alcalde pot autoritzar que determinats serveis es prestin sense l'uniforme
reglamentari, en els termes que estableix la legislació vigent; en qualsevol cas, els
policies locals que actuïn sense l'uniforme reglamentari han de portar la
documentació acreditativa de llur condició.”
Quarta.-Substituir la paraula “armament” del títol de l’article 20 per una expressió
com ara la de “mitjans de defensa personal” o similar.
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Primera.- Substituir la denominació “Departament competent en matèria d’Interior”
per “Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya” als articles 4, 18.1 i 18.2
del Reglament.

De conformitat amb l’article. 8.3 de la citada Llei 16/1991, els vigilants no poden dur
armes de foc.
Cinquena.-Suprimir el darrer paràgraf de l’article 21 per reiteratiu atès que el seu
contingut ja consta a l’article 12.6.
Sisena.-Modificar els articles 25 i 26 relatius al règim disciplinari pel que fa a la
tipificació de les infraccions i les sancions a imposar per adaptar-los a la normativa
aplicable als vigilants municipals i no a la Llei 16/1991.

III. Els arts. 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, regulador de les bases del règim
local, 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 i 63 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
estableixen que el Ple és l’òrgan competent per aprovar els reglaments municipals
per majoria simple.
IV. Tal com estableix l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de bases del règim
local, les ordenances, inclosos l'articulat de les normes dels plans urbanístics, així
com els acords corresponents a aquests l'aprovació definitiva dels quals sigui
competència dels ens locals, es publicaran en el "Butlletí Oficial" de la Província i no
entraran en vigor fins que s'hagi publicat completament el seu text i hagi
transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de 15 dies hàbils.
V. D’acord amb l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, els ens locals han de
trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini
de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent
d’aquesta.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
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II. Un cop revisades les al·legacions presentades per part del Cap del servei de
Guàrdia Municipal en coordinació amb la Secretaria municipal, es conclou desestimar
les al·legacions primera, segona i cinquena atès que es tracta de qüestions d’estil,
merament formals, estimar les al·legacions tercera, quarta i sisena, i procedir als
canvis que haurien d'introduir-se en l’acord d’aprovació inicial de l’aprovació del text
del Reglament regulador del servei de Guàrdia Municipal.
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Les principals normes que regulen el marc normatiu del règim disciplinari del personal
al servei de l’administració local a Catalunya són el Text refós de la Llei de l'Estatut
bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
el Text Únic, i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

ACTA DEL PLE

Segons l’article 2.2 del Decret 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local
de Catalunya: “el present Reglament és també d’aplicació directa quant al
procediment als vigilants municipals en qualsevol de les seves denominacions, i són
supletòries les ordenances o reglaments municipals específics. No obstant això, pel
que fa a la tipificació de les infraccions i les sancions a imposar, els és aplicable el
règim del personal al servei de les administracions locals.”

VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents els
següents ACORDS:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions primera, segona i cinquena presentades,
estimar les al·legacions tercera, quarta i sisena a l’aprovació del text del Reglament
regulador del servei de Guàrdia Municipal de l’Ajuntament del Morell i aprovar amb
caràcter definitiu el text que es transcriu tot seguit:
“REGLAMENT REGULADOR DEL
L’AJUNTAMENT DEL MORELL

SERVEI

DE

GUÀRDIA

MUNICIPAL

DE

CAPÍTOL I.- OBJECTE

Article 2. Denominació
El personal que formi part del servei de Guàrdia Municipal de l'Ajuntament del Morell
rebran la denominació de vigilants municipals.
Article 3. Personal afectat
El present reglament és d'aplicació a tot el personal que integri la Guàrdia Municipal
de l'Ajuntament del Morell.

ACTA DEL PLE

El present reglament té per objecte establir la regulació dels agents del Servei de
Guàrdia Municipal del Morell pel que fa a la seva denominació, funcions, organització,
formació, règim estatutari i les formes de col·laboració i cooperació amb altres cossos
de seguretat.
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Article 1. Objecte.

Els/les agents actuaran en tot el terme municipal. Podran ampliar la competència
territorial fora del terme municipal quan siguin requerits per l'autoritat competent en
situacions d'emergència i sempre amb l'autorització prèvia dels alcaldes/esses
corresponents, o mitjançant convenis de col·laboració entre municipis que estableixin
les circumstàncies que poden permetre les actuacions del cos a un altre àmbit
territorial. Es donarà compte d’aquestes actuacions al Departament competent en
matèria d’Interior.
CAPÍTOL II.- DE LES FUNCIONS I L'ORGANITZACIÓ
Article 5. De les funcions dels/les agents
1

D'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals, als/les agents de la Guàrdia Municipal han d’exercir les següents
funcions:
1
2

Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
Donar compte a les forces i cossos de seguretat de les accions presumptament
delictives que puguin presenciar.
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Article 4. Àmbit d'actuació

En l'exercici de llurs funcions, els/les agents de la Guàrdia Municipal, gaudeixen
a tots els efectes d'agents de l'autoritat.

Article 6.
1
2

L'alcalde/essa exerceix el comandament màxim del Servei, podent delegar en un
regidor/a les funcions d'organització i funcionament.
Per al millor desenvolupament de les funcions encomanades als/les agents,
l'Ajuntament podrà crear una plaça de cap de servei o coordinador/a, a qui
correspondran les següents funcions:
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del servei i, també les activitats
administratives que se'n derivin, per tal d'assegurar-ne l'eficàcia, seguint les
directrius de l’alcalde/essa i/o el regidor/a delegat/da.
Avaluar les necessitats de recursos i formular les propostes pertinents.
Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes
de l’alcalde/essa i/o el regidor/a delegat/da
Informar l'alcalde/essa i/o al regidor/a delegat del funcionament del servei.
Assistir l'alcalde/essa i/o regidor/a delegat/da en les funcions de planificació,
organització, coordinació i control, com també proposar les mesures
organitzatives i els projectes per a la renovació i el perfeccionament dels
procediments, sistemes i mètodes d'actuació que estimi convenients.
Presentar la memòria del servei a l'alcalde/essa.
La relació amb serveis similars d'altres municipis.
Coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra i amb els altres cossos i forces
de seguretat de l’Estat.
La reorganització del servei en situacions de baixes, trasllats, permisos, etc.
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Emetre informes i aixecar actes d'inspecció d'obres i activitats que es realitzin
dins el terme municipal, a requeriment de l'alcalde/essa i/o regidor/a
delegat/da.
4 Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà d'acord amb les normes de
circulació. Denunciar les infraccions de circulació segons el que estableixin les
Ordenances Municipals de Circulació del Morell i donar compte a les autoritats
judicials d’aquelles conductes dins l’àmbit del trànsit que poguessin constituir
presumptes delictes tipificats al Codi Penal.
5 Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el
que disposen les lleis.
6 Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les
resolucions i d'altres disposicions i normes municipals, i comunicar
l’incompliment de les mateixes.
7 Informar de les incidències del servei a l’alcalde i/o al regidor delegat.
8 Col·laborar en les tasques judicials pròpies del Jutjat de Pau, quan siguin
requerits per fer- ho.
9 Vetllar pel compliment de la normativa protectora del medi ambient i
denunciar les infraccions tant administratives com penals que es poguessin
detectar al municipi del Morell.
10 Controlar les incidències als serveis del municipi, tenint cura de l’enllumenat
públic, de les xarxes dels serveis de clavegueram, aigua, boques de reg,
boques contra incendis, etc.
11 Donar cobertura a tots els actes i serveis que organitzi l’Ajuntament ja siguin
de caràcter festiu o extraordinari i principalment a les activacions dels
diferents plans d’emergència. Cas de gaudir de vacances o dies de lliure
disponibilitat, aquests poden quedar suspesos en situacions d’emergència.

ACTA DEL PLE

3

10 Elaboració del pla formatiu anual que proposarà a l’Alcaldia.
11 Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del
servei.
12 Promoure la implantació dels plans d’emergència.
13 La relació interadministrativa amb d’altres departaments de l’Ajuntament del
Morell i articular protocols de treball.
NORMES DE COMPORTAMENT I ACTUACIÓ
Article 7. Normes d’actuació

3
4
5
6

7

Article 8. Qualitat de la prestació del servei
El/la guàrdia municipal del Morell ha de tenir sempre present que del seu
comportament i competència en depèn el prestigi i la imatge del cos i del propi
Ajuntament. Per això posarà sempre de manifest les qualitats de professionalitat,
educació, imparcialitat, integritat i dignitat.
Article 9. Pràctica del servei
Han de prestar els seus serveis puntualment i amb diligència, seguint amb eficàcia
les ordres rebudes, observant les regles d'urbanitat i demostrant serenitat i fermesa
en la pràctica dels serveis.
Article 10. Salutacions
El tracte dels/les guàrdies ha de ser correcte. Hauran de saludar duent la mà dreta
estesa a la visera de la gorra a les persones que se'ls dirigeixin així com a les
autoritats municipals i a les de les altres administracions, com acte de cortesia i
respecte.
Article 11. Ús de llengües oficials
D’acord amb l’establert per l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per la
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2

Han d'exercir la seva funció respectant la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya i la resta d'ordenament jurídic.
Han d'actuar amb imparcialitat sense cap tipus de discriminació per qüestions de
raça, religió, sexe o ideologia.
Han d'actuar amb integritat i dignitat.
Han d'impedir qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que
comporti violència física o moral.
Han de dispensar un tracte correcte en les relacions amb els ciutadans, als quals
procuraran auxiliar i protegir, sempre que les circumstàncies ho aconsellin o
fossin requerits a fer-ho.
Han d'actuar amb la necessària decisió i sense demora, quan de l'actuació en
depengui evitar un dany greu, immediat i irreparable, i s'han de regir, en fer-ho,
pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels
mitjans al seu abast.
Han de guardar rigorós secret professional respecte a les informacions que
coneguin per raó o en ocasió del desenvolupament de les seves funcions.
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1

ACTA DEL PLE

El personal de la Guàrdia Municipal ha d'actuar amb estricta adequació l'ordenament
legal vigent i especialment:

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i per la normativa que la
desenvolupa, la llengua que empraran habitualment en relació amb el públic serà la
llengua catalana, si bé podran usar-ne d’altres si així els hi ho demana l’interlocutor.

2

Els vehicles adscrits al servei no podran sortir del terme municipal, llevat dels
casos d’urgència, o quan així ho requereixi el servei. L’Ajuntament podrà controlar
el servei de conformitat amb el que disposa l’article 17 d’aquest reglament.

3

Queda absolutament prohibida la utilització de qualsevol material assignat al cos
amb finalitats particulars, alienes al servei, inclosos els dispositius informàtics, de
telefonia, etc.

4

Està prohibida la realització de cap tipus de gravació per qualsevol sistema
fotogràfic, vídeo o àudio sense l’autorització de l’Ajuntament i el mateix cap de
servei, de temes relacionats amb el servei, dependències municipals així com la
publicació a qualsevol mitjà que no sigui estrictament d’àmbit municipal, com
podrien ser les diferents xarxes socials.

5

L’ús dels aparells de telefonia mòbil particulars seran utilitzats per motius
necessaris, mai com elements d’oci o entreteniment ja sigui amb jocs, xarxes
socials i d’altres.

6

Els/les vigilants fumadors/es, hauran de dur aquesta pràctica a les zones
habilitades i mai als vehicles patrulla ni a les dependències municipals així com
les que contempli la legislació vigent. Tampoc es podrà menjar a les dependències
i vehicles oficials a excepció dels llocs habilitats a aquest efecte i als horaris fixats
segons directrius del/la coordinador/a del servei.

7

Durant el servei els/les agents tenen prohibit el consum previ i durant el servei
de begudes alcohòliques o substàncies no autoritzades. Se’ls hi pot demanar la
realització de la prova de drogo-alcoholèmia a criteri del cap de servei o la
mateixa Alcaldia durant el desenvolupament del seu torn de treball.

8

Els/les agents utilitzaran correctament els equips informàtics i dispositius mòbils
del servei, no es permet un ús indegut no relacionat amb les tasques pròpies de
la Guàrdia Municipal.

9

Resta prohibida la realització de cap tipus de gravació amb mitjans propis per
qualsevol sistema fotogràfic, vídeo o àudio, relacionada amb temes o actuacions
pròpies del servei així com d’altres no ho estiguin. També restarà prohibida la
publicació de fotografies o vídeos a qualsevol mitjà o xarxa social que no sigui
estrictament d’àmbit municipal i amb la prèvia autorització del/ coordinador/a del
servei, la regidoria de Seguretat Ciutadana o la mateixa Alcaldia. S’exceptuaran
d’aquesta restricció les gravacions o captures fotogràfiques amb els dispositius
mòbils municipals necessàries pel desenvolupament de les tasques dels/les
agents (accidents de trànsit, inspeccions, informes, etc.)

10 Resta prohibida la vinculació dels correus electrònics corporatius als dispositius
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Els/les agents tenen prohibida l'estada en bars durant el seu torn, excepte si han
estat requerits per un tema de servei. El temps de descans establert per
esmorzar, dinar, sopar, ho faran a les dependències municipals habilitades.
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ACTA DEL PLE

Article 12. Prohibicions

mòbils particulars així com la utilització dels mateixos durant el servei a excepció
de necessitats justificades i d’urgència; així mateix la utilització de qualsevol tipus
de xarxa social, aplicacions de mòbil, correus electrònics personals, etc., no són
permesos durant el torn de treball.
11 Resta prohibida la incorporació al material de dotació individual proporcionat per
l’Ajuntament del Morell, eines, estris o qualsevol utensili particular com llanternes
o elements lluminosos, eines d’excarceració, navalles, brides, mosquetons,
càmeres unipersonals, etc., que no formin part del conjunt de material entregat
a cada agent.

1

L'Ajuntament vetllarà per dotar suficientment els recursos materials del servei
per tal d'optimitzar la feina del cos. Els/les agents hauran de fer un ús eficient i
correcte del material i dependències així com del seu manteniment, sent
responsables de les pèrdues, avaries o desperfectes causats de forma
intencionada o negligent amb l’obligada restitució o reparació per part de l’agent
que l’hagi causat.

2

Els/les agents hauran de donar compte al responsable del servei de les
necessitats mecàniques o de manteniment dels vehicles oficials així com les
desperfectes que hagin observat. Hauran de mantenir el correcte estat de neteja
interior i exterior els vehicles oficials per garantir una bona imatge corporativa.

Article 17. Control del servei
Per a control del servei, l'Ajuntament podrà instal·lar als diferents vehicles del cos,
sistemes de localització GPS amb la finalitat de controlar el compliment de les rutes
establertes pel cap de servei a cada torn, els excessos de velocitat, itineraris no
autoritzats, etc. Aquests localitzadors es poden implantar també als terminals de
telecomunicacions (walkies). En tots dos casos els/les agents, seran coneixedors
d'aquestes mesures.
Així mateix, els agents hauran de justificar els inicis i finals del torn o incidències als
horaris de treball amb els controladors de presència que l’Ajuntament del Morell
instal·li a aquest efecte.
CAPÍTOL III.- DE LA COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ AMB ALTRES COSSOS
DE SEGURETAT
Article 18. De la col·laboració
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Article 16. Recursos materials i manteniment
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L'Ajuntament garantirà la formació i actualització dels/les agents durant l'exercici de
la seva professió, mitjançant la participació en activitats organitzades per la pròpia
Administració o per altres amb les quals es puguin establir col·laboracions,
especialment la Generalitat de Catalunya. La formació pot tenir caràcter obligatori si
així ho considerés l’Ajuntament o el mateix cap de servei. No es formarà als agents
amb cursos que no estiguin directament relacionats amb les funcions del vigilant
municipal segon l’establert a l’art. 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies
locals de Catalunya. El total d’hores formatives anuals així com la seva compensació
si s’escau, serà l’establert a l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de
l’Ajuntament del Morell.

ACTA DEL PLE

Article 15. Formació

1

D’acord amb la previsió establerta en els articles 23 de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de policies locals, i 12.1 cinquè de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat– Mossos d’Esquadra, es podran subscriure convenis de
col·laboració amb el Departament competent en matèria d’Interior per tal que la
Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra exerceixi, dins l’àmbit del terme
municipal, a més de les funcions que li són pròpies, les actuacions concretes i de
cooperació corresponents a les policies locals.

2

Així mateix, es podrà sol·licitar al Departament competent en matèria d’Interior
el suport de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra per als serveis
temporals o concrets que, per raó dels seu volum o de l’especialització, no puguin
ésser assumits pel cos municipal.

CAPÍTOL IV.- DEL RÈGIM ESTATUTARI

1

Els/les agents portaran com a eines de defensa personal i mitjà dissuasiu, la
defensa reglamentària ja sigui rígida o extensible segons el criteri de l’Ajuntament
i els informes del coordinador del servei, havent superat el curs homologat a tal
efecte per l’ISPC. Als agents també se’ls dotarà d’esprai d’autodefensa i manilles.
Els/les agents han de fer ús de l'uniforme en horari laboral així com en tots aquells
actes fora del municipi que l’Alcaldia autoritzi. Han de vestir totes les peces que
l'integren i dur-lo en bon estat. Queda prohibit usar peces de l'uniforme quan
estan fora de servei sense l’expressa autorització de l’Alcaldia, així com
l’obligatorietat d’utilitzar els “epis” subministrats per cada situació que els
requereixin.
El canvi d'uniforme a les diferents estacions s'ha de dur a terme en les dates que
es fixin i seran simultànies per a tots els/les vigilants, malgrat que es podrà
considerar diferents circumstàncies atenent a la climatologia de l’època de l’any,
i que entre el torn de dia i el de nit en determinades èpoques de l’any la
temperatura pot ser molt variable, podent autoritzar l’ús de peces de roba de més
o menys abric entre diferents torns.

2

A la gorra i al costat esquerra del pit de la jaqueta o de la camisa, portaran l'escut
del Morell amb la inscripció "Guàrdia Municipal del Morell”, a la part dreta el
número TIP que li sigui assignat a cada agent per l’Ajuntament i sempre de forma
visible pel ciutadà.

L'Ajuntament ha d'atendre la uniformitat i reposició de les peces d'acord amb la
durada fixada a l’acord comú de condicions de treball per als empleats/des de
l’Ajuntament del Morell.
Article 21. Imatge corporativa
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Article 20. Mitjans de defensa personal, uniforme i EPIS (equips de protecció
individual)

ACTA DEL PLE

Els/les agents del Servei de Vigilància, són funcionaris/es de carrera i/o interins de
l'Ajuntament del Morell, sotmesos quant al seu règim jurídic a l'estatut de la funció
pública local de Catalunya.

Número: 2021-0001 Data: 26/03/2021

Article 19. Disposició general

La utilització d’ulleres de sol serà restringida expressament pels serveis on els/les
agents puguin ser enlluernats o els hi causi molèsties la intensitat del sol a
determinades hores del dia, per tant no es podrà fer-ne ús en recintes tancats i en
tot el període del dia on la llum solar ja no tingui una intensitat suficient com per
ocasionar cap molèstia visual. Quan no es faci ús de les ulleres de sol, aquestes no
podran anar penjades de cap peça de l’uniforme ni a sobre el cap, no s’admetran
ulleres de naturalesa esportiva amb colors estridents havent-hi de ser tota la peça
(muntura i vidres) de color negre.
Per donar una imatge corporativa uniforme, no es permetran els tatuatges visibles
amb la uniformitat d’estiu, així com els complements personals que desvirtuïn
aquesta imatge, piercings, arracades, etc.

1

La jornada laboral dels/les agents estarà subjecte a les necessitats del servei així
com el que disposi l’Ajuntament del Morell sempre que es compleixin les garanties
i drets laborals. Els torns de treball podran comprendre el torn de treball continuat
o partit, matí, tarda, nit, així com en diumenges i festius.

2

Dins el primer mes de cada any, l'Ajuntament informat pel coordinador del servei,
fixarà el calendari laboral anual, el qual assenyalarà el nombre d'hores anuals de
treball, els torns de vacances i els horaris i torns de treball que corresponguin per
dies feiners i dies festius.

3

Els/les vigilants municipals, per motius organitzatius de quadrant, no podrà
demanar períodes de vacances inferiors al d’un torn sencer de treball
independentment dels dies que el formin; no es concediran permisos per
vacances ni per assumptes propis quan ja n’hi hagi un/a altre company/a gaudint
del/s mateix/os o quan coincideixin en part del període. Així mateix, els/les agents
que estiguin de reforç tampoc podran gaudir de permís per vacances ni dies de
lliure disposició durant els dies que duri aquest i durant les festes majors.

4

Els torns de treball única i exclusivament podran intercanviar-se entre agents a
tenor de les exigències del servei, les necessitats del mateix així com els motius
que ho justifiquin i siguin autoritzats prèviament per la regidoria de Seguretat
Ciutadana o pel coordinador del servei.

5

En cas que en virtut de l'organització dels torns de treball aprovats per
l'Ajuntament, resulti, en còmput anual, una jornada laboral superior a la
legalment fixada per a la resta de funcionaris, l'Ajuntament aprovarà la forma de
compensació als efectius del cos l'excés de la jornada.

6

L’Ajuntament establirà un calendari anual de serveis extraordinaris durant el
primer mes de cada any junt amb un nombre mínim d’efectius que precisa cada
acte amb la finalitat de garantir la seguretat i bon funcionament dels mateixos.

ACTA DEL PLE

Article 22. Jornada laboral i horari
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Els/les agents fumadors/es, hauran de dur aquesta pràctica a les zones habilitades i
mai als vehicles patrulla, a les dependències municipals i vies públiques així com les
que contempli la legislació vigent.
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Els/les agents són responsables de la custòdia i bona conservació de la pròpia
indumentària per garantir una bona imatge corporativa del cos.

Cas que no es cobreixin les necessitats de personal mínimes exigides de forma
voluntària, l’Ajuntament pot convocar, a criteri, als agents que consideri sempre
que no estiguin gaudint d’un permís per vacances o d’altra naturalesa. Els/les
agents hauran de respondre a la proposta anual dins dels 15 dies naturals
següents a la publicació de la convocatòria. Un cop feta la reserva de serveis per
cada agent, aquests es comprometran a la seva cobertura malgrat casos greus
sobrevinguts o degudament justificats a la regidoria de Seguretat Ciutadana. El
còmput d’hores anual, cas que sigui negatiu per l’Ajuntament, és a dir, per sota
del mínim legalment establert, serà recuperat en forma de serveis extraordinaris
segons els criteris que consideri l’Ajuntament.

Quan no sigui possible cobrir la totalitat de les hores de serveis de vigilància
mitjançant la presència en el lloc de treball d'efectius de la Guàrdia Municipal,
l'Ajuntament podrà fixar torns de guàrdies per urgències, consistents en què al
menys un dels efectius romandrà localitzable mitjançant comunicació telefònica que
permeti la seva actuació presencial si es fa necessària. En cas d'activacions de plans
d'emergència, l'Alcaldia o el mateix cap de seguretat, podran establir els retens
necessaris per cobrir aquesta situació excepcional.

Article 24. Disposició general
El règim disciplinari dels efectius de la guàrdia municipal s'ha d'ajustar al previst en
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals i altres normes del règim
disciplinari comú dels funcionaris d'administració local, sens perjudici de les
responsabilitats civils o criminals en que puguin incórrer.
Article 25. Tipificació de les faltes

ACTA DEL PLE

CAPÍTOL V.- RÈGIM DISCIPLINARI
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Article 23. Torn de guàrdies per urgències i reforç

La tipificació de cada una de les faltes ve establerta al títol VII del Text refós de la
Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d'octubre, el Text Únic, i al capítol 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Article 26. Sancions
Les sancions imposades per les faltes tipificades en l’article 25 seran les establertes
al títol VII del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, el Text Únic, i al capítol 7 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals.
Igualment i amb caràcter supletori, serà d'aplicació el règim disciplinari dels convenis
del personal de l'Ajuntament del Morell.
Article 27. Graduació de les sancions
Per a graduar les sancions, a més de les faltes objectivament comeses, cal tenir en
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Les faltes comeses pels efectius del servei en l'exercici de llurs funcions poden ser
molt greus, greus i lleus.

compte, d'acord amb el principi de proporcionalitat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La intencionalitat.
La pertorbació del servei.
Els danys i els perjudicis produïts a l'Administració o als administrats.
La reincidència en la comissió de faltes.
El grau de participació en la comissió o l'omissió.
La transcendència per a la seguretat pública.

Article 28. Procediment disciplinari
Per a l'aplicació del règim disciplinari se seguirà el procediment previst als articles
54, 55, 56 i 57 de la Llei 16/1991.

Disposicions addicionals:
Primera
Aquest reglament serà d'aplicació al personal funcionari que desenvolupi les tasques
a la Guàrdia Municipal del Morell.
Disposicions finals
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1) La responsabilitat disciplinària s'extingeix pel compliment de la sanció, per
mort, per indult, per amnistia i per la prescripció de la falta o de la sanció.
2) Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les greus al cap de dos
anys i les lleus al cap d'un mes, a comptar de la data de comissió de la falta.
3) Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys,
les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes
lleus al cap d'un mes, a comptar de la data de notificació de les sancions.

ACTA DEL PLE

Article 29. Extinció i prescripció

En allò no previst en aquest reglament i en la Llei de Policies Locals, serà d'aplicació
la legislació de la Generalitat de Catalunya de règim local i de la funció pública, els
reglaments específics i altres normes dictades per l'Ajuntament.
Segona
S'autoritza l'alcalde/essa del Morell perquè dicti les disposicions necessàries per al
compliment d'aquest reglament.”
SEON.- Fer públic aquest acord d’aprovació definitiva mitjançant edicte que s’ha de
publicar, juntament amb el text íntegre del Reglament municipal, al tauler d’anuncis
de la Corporació, al Butlletí Oficial de la província i al butlletí informatiu local. També
s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí
Oficial de la província en què es publica el text íntegre. Així mateix, estarà a la
disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.
El Reglament entrarà en vigor al cap de 15 dies hàbils de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
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Primera

TERCER.- Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text
definitiu aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el
termini de 15 dies des de la data d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord a la Secretaria General del Departament d’interior
de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Fer constar que si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació.
5. Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 1.3 reguladora
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Vist la provisió d’Alcaldia, i la Regidoria d’Hisenda considera que es compleixen els
requisits necessaris.

L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER. Introduir la Bonificació següent a l’art. 7 de l’Ordenança Fiscal:

ACTA DEL PLE

DELIBERACIÓ
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En aquest moment el Sr. Alcalde anuncia que s’incorpora la regidora Sra. Rosa Maria
Sánchez.

a). Aquesta bonificació s’aplicarà sobre el Pressupost d’Execució Material (PEM)
corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
b). Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia
comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament que les obres
es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article
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Es bonificarà al 95% sobre la quota d’aquest impost per a totes aquelles
construccions, instal·lacions i obres en les quals s’incorporin sistemes per
l’aprofitament elèctric de l’energia solar segons els següents preceptes:

17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.
6. Aprovació, si escau, d'introducció d’una disposició transitòria en la taxa
per 3.10. taxa per ocupació de la via pública amb quioscos i 3.12. taxa per
ocupació de la via pública amb taules i cadires
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i la supressió dels seus Tributs propis i
aprovar les corresponents Ordenances fiscals reguladores d'aquests.
Es procedirà a aprovar la modificació de dites Ordenances si és necessari, les quals
hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les dates de la seva
aprovació i del començament de la seva aplicació.

•
•

Durant tot el procés de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la ordenança
3.10. TAXA PER OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA AMB QUIOSCOS i 3.12. TAXA PER
OCUPACIO DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES, haurà de complir-se amb
les exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència.
L'Acord d'aprovació de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa és
competència del Ple, en virtut de l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i la validesa de l'Acord requereix el vot
favorable de la majoria simple dels membres presents, com s'estableix en l'article
47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
En el BOE de 9/5/2020 s’ha publicat la Ordre SND/399/2020, de 9 de maig. En ella
es preveu la possibilitat, per a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt
Pirineu i Aran, y Terres de l’Ebre, la reapertura de terrasses a l’aire lliure (art. 15.
Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y
restauración).
Aquesta reobertura assortia plens efectes des de les 00.00 hores del dia 11 de maig
de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les
seves possibles pròrrogues.
Des de l’esmentada data, la situació de la pandèmia produïda pel virus comunament
conegut com a COVID-19, ha continuat provocant fins l’actualitat l’adopció de
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•

Els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
L'article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat
d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat.
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•

ACTA DEL PLE

La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida en:

mesures de tancament d’establiments de restauració, els quals s’estan veient
greument perjudicats per aquesta situació, arribant en molts casos a produir el seu
tancament definitiu.
En relació a això, i amb la finalitat de reactivar l’economia del municipi, i com sigui
que les taxes no són d'imposició obligatòria, els ajuntaments poden decidir deixar de
cobrar la taxa per a l’ocupació del domini públic que puguin tenir regulada en les
seves ordenances fiscals. En concret la que fa referència a “l’ocupació de terrenys
d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb
finalitat lucrativa” (art. 20.3.l) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - TRLRHL).

En l’acord de suspensió de la mencionada ordenança fiscal, no es requerirà de cap
estudi econòmic com el que es va fer en el moment de la seva aprovació, però sí serà
necessari que la Corporació valori i aprovi quina ha de ser la durada de la suspensió
que consideri convenient.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.

ACTA DEL PLE

I això sens perjudici que l’ordenança reguli altres taxes d’ocupació de la via pública
que específicament no siguin la de taules i cadires, cas en el que la disposició
transitòria haurà de fer referència als articles que regulin la taxa en qüestió, i no les
altres que hipotèticament puguin regular-s’hi.
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La manera que tenen els ajuntaments de deixar de cobrar aquesta taxa, de manera
transitòria, sense que els comporti haver de tornar a prendre cap nou acord
d’imposició en el moment que decideixin, per motius d’oportunitat, tornar-la a cobrar,
és, afegint a l’ordenança fiscal aprovada, una disposició transitòria que acordi la
suspensió de la seva vigència, per un temps determinat.

VOTACIÓ

PRIMER. Aprovar inicialment la introducció d’una disposició transitòria en la taxa per
3.10. TAXA PER OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA AMB QUIOSCOS i 3.12. TAXA PER
OCUPACIO DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES pels següents motius: per
tal de reduir l’esforç fiscal que haurien de suportar els establiments amb OVP del
Morell, donades les circumstàncies de crisi econòmica que han afectat arran del
COVID19, en el següent sentit:
“De manera transitòria i amb vigència des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació
i fins la data de 31 de desembre de 2021, se suspèn aquesta ordenança fiscal, la qual
reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes
i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [ http://elmorell.eadministracio.cat].
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article
17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març».
7. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament del Secretari del Jutjat
de Pau del Morell
1. Antecedents de fet

1.4 El dia 30 de desembre de 2020, es va incorporar al servei de l’Ajuntament del
Morell el senyor Albert Armesto Ferrando, graduat en Dret, amb el perfil professional
i la formació adequada per exercir aquesta funció. Davant la situació de buit en
aquesta plaça de l’Administració de Justícia i davant la situació de necessitat i
urgència, se li proposa la possibilitat d’ocupar-la.
El dia 11 de gener de 2021, el senyor Albert Armesto Ferrando, accepta el càrrec de
Secretari del Jutjat de Pau, i del Registre Civil del municipi del Morell, a l’espera de
perfeccionar el nomenament formal que es requereix.
A aquest efecte s’aprova el Decret d’Alcaldia 11/2021, de 15 de gener, formulant la
corresponent proposta de nomenament.
2. Fonaments de dret
2.1 Article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i de Planta
Judicial: “En los demás Juzgados de Paz, el Ayuntamiento nombrará una persona
idónea para el desempeño de la Secretaría y lo comunicará al Ministerio de Justicia
para su aprobación”.
2.2 Articles 2 i 4 de l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de
persones idònies de les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya, que estableixen
el procediment.
DELIBERACIÓ
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1.3 El 13 de desembre de 2020 l’Alcaldia de l’Ajuntament del Morell va sol·licitar al
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que, per la càrrega de treball
que ha de suportar aquest Jutjat de Pau, comissionés algun funcionari/ària per a
ocupar la Secretaria del Jutjat de Pau del Morell de la mateixa manera que es
produeix en les Secretaries dels Jutjats de Pau de municipis de més de set mil
habitants. Aquesta sol·licitud no ha estat atesa.

ACTA DEL PLE

1.2 Prèvies les consultes pertinents, l’Ajuntament del Morell no va trobar entre el
personal al seu servei amb la formació adequada per ocupar la Secretaria del Jutjat
de Pau ningú disposat a ocupar-la.
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1.1 El 29 de setembre de 2020 la senyora Gemma Montserrat Guinovart va presentar
la seva renúncia com a Secretària del Jutjat de Pau i Registre Civil del municipi del
Morell.

L’Alcalde explica la proposta.
El Sr. Albert Roig pregunta que ja ho hauran valorat, però entén que aquesta persona
que ha d’ocupar aquesta responsabilitat és una persona que laboralment aquí no serà
de llarga durada.
El Sr. Alcalde respon que aquesta persona actualment està en garantia juvenil. Té un
programa que es pot perllongar fins dotze mesos. A partir de llavors la decisió
l’hauran de prendre. No hi ha cap impediment legal. De fet és Justícia qui també diu
que davant la impossibilitat de que no hi hagi cap persona de la plantilla fixa de
l’Ajuntament, doncs que ho pot fer una persona que no sigui fixa en la plantilla.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la ratificació de la proposta de nomenament del senyor Albert
Armesto Ferrando com a Secretari del Jutjat de Pau i del Registre Civil del municipi
del Morell, prèviament nomenat amb condició suspensiva fins la ratificació en aquesta
sessió Plenària, en el Decret d’Alcaldia 2021-0011.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, com són el mateix Jutjat de Pau del
Municipi del Morell, així com a la persona que ha estat nomenada, així com al
Departament de Justícia i, si s’escau, al Ministerio de Justicia.
TERCER.- Publicar la resolució d’aquesta sessió del Ple per a coneixement general
en el taulell municipal d’edictes i en el portal de transparència.
8. Moció per habilitar la Oficina d’Atenció Ciutadana com a entitat de registre
de l’idCAT.
Cada cop més la relació entre la ciutadania i la administració tant municipal com
supramunicipal s’articula mitjançant mitjans electrònics i digitals.
Amb l’objectiu que la comunicació entre persones i administracions sigui més eficient
i sostenible es van substituint els procediments físics(com formularis en paper)per
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VOTACIÓ
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L’Alcalde respon que aquesta persona té els coneixements tècnics i jurídics. És jurista
a més a més, que coneix bé l’àmbit del dret civil, i justament va ser doncs gairebé
una oportunitat que aquesta persona coincidís bastant amb el perfil, fins i tot s’ha fet
una valoració de quines són les seves aptituds de l’àmbit, sobretot de la coneixença
del que és el Jutjat de Pau que hi havia fins ara; és a dir la jutgessa que havia efectuat
tot els tràmits de jutge de pau fins ara, la Núria, que té un llarg bagatge i coneixement
d’això, ella mateixa ha dit que aquesta persona és adequada i que coneix prou bé.
Evidentment ningú neix ensenyat i evidentment es trobarà casuístiques noves, però
sí és cert que té coneixements en l’àmbit. En aquest sentit, creu que poden estar
força tranquils.

ACTA DEL PLE

El Sr. Albert Roig diu que comprèn que estigui bé, però no veu clar que sigui el més
adequat, perquè un càrrec així que necessita, entén, de molta experiència i de molt
tarannà, doncs no ho acaba de veure. Una persona que com a molt pot arribar a
estar un any i després tornar-se a trobar…

formats electrònics, i que a més a més facilita aquesta tasca a persones amb
problemes de mobilitat com en situació de confinament.
És per aquest motiu que cada cop és més necessari identificar-se digitalment per
poder dur a terme diferents gestions amb la administració, entre elles, la possibilitat
d’exercir el dret a vot per exemple. Un dels certificats d’identificació més utilitzats a
Catalunya és l’idCAT.
L’Ajuntament del Morell és una d’aquestes administracions, que de fet és la més
propera dels nostres habitants, i per això, creiem necessari facilitar als morellencs i
morellenques aquesta eina cada cop més necessària.

El Sr. Alcalde diu que, com comentat abans, estan evidentment a favor de facilitar
les coses a la ciutadania. Una aposta clara cap a la digitalització, encara que entenen
que hi ha una bretxa digital entre depèn quines edats i quines altres, i a vegades no
està en l’edat sinó en la voluntat de voler-se afegir a aquesta era digital, però sí que
és cert que cada vegada més la gent s’hi comença a avindre: amb els tràmits
electrònics, amb les seus electròniques, i per tant les administracions han de fer tot
el possible per poder facilitar aquests tràmits a la gent. Dir que aquest idCAT Mòbil
que es proposa votar, actualment la gent ja el pot obtenir si ho desitja a través de la
pàgina web de l’idCAT Mòbil precisament. És una plataforma de la AOC, de
l’Administració Oberta de Catalunya, i per tant amb aquest certificat podran fer
qualsevol tràmit i gestió. No obstant entenen que això facilita la feina a aquella gent
que potser no es defensa tant en l’àmbit de l’internet, i que tenir un registre de
l’IdCAT al municipi pot propiciar que aquesta gent que no té certificat en tinguin. Per
tant, veuen amb bons ulls aquesta moció, però remarquen que ja s’hi està treballant
des de l’entrada en plantilla del tècnic informàtic, que és qui s’encarrega de fer
aquestes gestions.
Per altra banda, abans de continuar, voldria fer en el si d’aquesta formalització, molt
breument i ja que parlen d’aquesta digitalització, una aposta que s’ha fet des del
Consell Comarcal a través de serveis socials i que ens han fet arribar per integrar la
digitalització i facilitar-la a aquelles persones que potser no estan tan avingudes.
La Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull explica que des del Consell Comarcal els han
ofert una persona voluntària per poder ajudar a la gent en aquesta bretxa digital.
Ofereixen aquesta persona un cop a la setmana, que ve al municipi, per l’Ajuntament
té un cost zero i s’instal·laria a baix, als despatxos de l’entrada de l’Ajuntament. La
gent podrà venir i se’ls assistirà per demanar una ajuda, enviar tota documentació
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El Sr. Ramon Manyé explica que, tot i que ho han parlat en la Junta de Portaveus,
com molt bé deia l’Alcalde, és una moció que toca molt directament a la ciutadania i
la volen mantenir més que res per portar-la a votació. Ja saben que hi estan
treballant, i això és el que els importa perquè l’objectiu és que això es tiri endavant,
però que ja que l’han presentat la volen mantenir per poder-la votar.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde explica que ho han parlat abans en la Junta de Portaveus: que encara que
actualment l’Ajuntament ja està fent els tràmits per poder fer el que demana aquesta
moció, doncs s’ha demanat que es pogués explicar i que cada grup municipal doncs
pogués expressar la seva opinió, si els hi sembla bé o no, però entenien que en el
sentit de que ja s’estava efectuant aquesta gestió, aquests tràmits, doncs no tenia
massa sentit portar-la a votació. En qualsevol cas, la decisió és del grup municipal
que la presenta. Així doncs, passa la paraula al seu portaveu.
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DELIBERACIÓ

de forma telemàtica. Això creu, més o menys, entre que s’acaben les obres, arribarà
d’aquí a un mes, acabar de tramitar-ho tot.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar a l’òrgan competent els requisits necessaris i si procedeix,
demanar els permisos per a poder ser entitat de registre de l’idCAT.
SEGON.- Dotar de formació a les treballadors i adquirir els mitjans necessaris per
poder habilitar la Oficina d’Atenció Ciutadana del nostre municipi per a que sigui
entitat de registre de l’idCAT.

És per tant, un canal de comunicació i transparència fonamental com també un mitjà
per fer arribar diferents precs o propostes.
Actualment el ROM contempla un límit de 4 precs o preguntes per grup. Des del grup
municipal de #Compartim creiem que posar un límit tan reduït als precs i preguntes
és quartar la nostra capacitat de participació mitjançant els precs i quartar també la
nostra necessitat d’informació i de transparència.
Es proposa modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell
amb l’objecte d’ampliar el topall de precs i preguntes que es poden fer en una sessió
plenària.
FONAMENTS DE DRET
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2 d) de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2 d)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, es presenten els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
SEGON.- Adequar el text de l’art 18 del ROM per a que s’ampliï el límit en precs i
preguntes a 10 en total i per grup.
TERCER.- De publicitat al Butlletí Oficial de la Província i Tauler d’Edictes
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El punt de precs i preguntes que hi ha en tots els plens ordinaris és la oportunitat
que tenen els grups que estan a la oposició per preguntar tant a l’alcalde com a
regidors i regidores amb regidories delegades afers relacionats amb la seva gestió,
informació d’esdeveniments relacionats com futures actuacions.

ACTA DEL PLE

9. Moció per la modificació del redactat del ROM pel que fa al nombre màxim
de precs i preguntes en les sessions plenàries.
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TERCER.- Donar coneixement als habitants del nostre municipi d’aquest servei junt
amb la informació de les funcions d’aquest certificat digital.

DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica que aquest assumpte s’ha tractat entre tots els grups municipals a
la Junta de Portaveus i s’ha pactat una petita modificació del redactat, que es
pronunciarà in voce perquè quedi recollit en l’acta. L’Alcalde cedeix la paraula al
portaveu del grup que presenta la moció.
El Sr. Ramon Manyé explica la proposta. Llegeix la proposta tal i com s’ha presentat,
tal i com està redactada. Comenta que s’ha acordat modificar el punt segon dels
acords. Allà on diu: adequar el text de l’article 18 del R.O.M. perquè s’ampliï el límit
en precs i preguntes a 10 en total i per grup, haurà de dir: adequar el text de l’article
18 del R.O.M. perquè s’ampliï el límit en precs i preguntes a 10 per grup, i amb la
limitació de 60 minuts totals per grup.
El Sr. Secretari indica que en el tercer acord caldria afegir la publicació en el DOG.

SEGON.- Adequar el text de l’art 18 del ROM perquè s’ampliï el límit de precs i
preguntes a 10 per grup, i amb la limitació de 60 minuts totals per grup
TERCER.- De publicitat al Butlletí Oficial de la Província al Diari Oficial de la
Generalitat i al Tauler d’Edictes.
10. Moció sobre els morellencs deportats als camps de concentració nazis.
El dia 12 de febrer de 1939 Catalunya va quedar ocupada per les tropes comandades
pel general Franco. Com a conseqüència de la repressió derivada de la guerra civil,
molts morellencs i morellenques entre ells l’alcalde republicà Josep Sanromà i
Nicolau, junt amb milers de catalans i espanyols, van exiliar-se. El dramàtic
desenvolupament de la Segona Guerra Mundial va provocar que alguns dels exiliats
fossin, a més, deportats pels alemanys a camps de concentració tot convertint-se en
noves víctimes de la repressió de la que fugien.
En aquest sentit, dos morellencs van ser deportats als camps de concentració nazis
(1940-1945), dels quals un va ser assassinat i un d’ells finalment alliberat. Segons
les dades presents al llibre ‘De la segona república a la repressió franquista al Morell
(1931-1945)’ de Francesc-Xavier Tolosana, el morellenc Martin Grau Guinovart va
ser matriculat amb el número 6370 al camp de concentració de Mauthausen on va
morir-hi l’1 de desembre de 1941. A diferència del seu convilatà, Eduardo Guillemat
Saludes, matriculat amb el número 3443, qui va ser alliberat pels aliats en data 5 de
maig de 1945.
L’1 de novembre del 2005, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la
resolució 60/7 on condemnava qualsevol manifestació d’intolerància religiosa,
incitació, assetjament o violència contra persones o comunitats basada en l’origen
ètnic o les creences religioses, a qualsevol lloc del món.
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.

ACTA DEL PLE

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

Actualment hi ha col·locades 60.000 llambordes Stolpersteine a diferents ciutats
europees i diferents municipis del nostre entorn estan treballant no només per a la
seva instal·lació sinó per implementar la recuperació de la memòria històrica de les
persones que van ser víctimes dels camps de concentració i donar a conèixer el seu
testimoni. Sens dubte, cal considerar la recuperació de la memòria d’aquestes
persones com una oportunitat pedagògica per instruir a les noves generacions en els
valors democràtics i el foment de la cultura de la pau, la no violència i els drets
humans.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Rosa Maria Sánchez, que explica la
proposta.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament del Morell sol·licita la col·laboració del Memorial Democràtic
per a fer possible la col·locació de llambordes Stolpersteine davant els domicilis on
van viure les dues víctimes morellenques deportades, o s’ofereixi un espai públic
digne i a l’aire lliure en record a les víctimes que es pugui convertir en un espai de
memòria col·lectiva i democràtica.
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En concret, les Stolpersteine són llambordes quadrades de 10cm x 10cm fetes de
formigó i cobertes d'una fulla de llautó on es graven les dades de persones
empresonades i deportades. Es col·loquen a l’espai públic, davant dels edificis o llocs
on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans de l'empresonament o la
deportació. Cada llamborda és única i precisament es realitza de manera especial a
mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l'exterminació
industrialitzada dels nazis.

ACTA DEL PLE

Des del 2017, el Memorial Democràtic, la institució destinada a difondre el
coneixement sobre la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme a Catalunya,
amb el suport de la Direcció General de Relacions Institucionals i el Parlament,
col·labora amb l’artista alemany Gunter Demnig en el projecte Stolpersteine. Es
tracta d’un projecte que relaciona art i memòria que es va iniciar el maig de 1996 a
Berlin en record a les persones jueves residents al barri de Kreuzberg. Amb cada
Stolpersteine, (pedres de topada en alemany), l’artista pretén aturar els vianants i
interpel·lar-los per tal de fer memòria sobre aquella persona en concret a qui es
dedica aquella placa. D’aquesta manera, es manté viva la memòria de les persones
de tots els col·lectius represaliats: jueus, Roma i Sinti (gitanos), LGTBI, dissidents
polítics, testimonis de Jehovà i ciutadans discapacitats que van ser perseguits o
assassinats a Europa entre els anys 1933-1945 pel règim nazi.
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Així mateix, es designava el dia 27 de gener, aniversari de l’alliberament del camp
d’extermini d’Auschwitz (1945), com el Dia Internacional en Record de les Víctimes
de l’Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat i s’instava, de manera
urgent, a tots els Estats membres, a desenvolupar programes educatius en memòria
de la tragèdia per a la prevenció d’actes de genocidi.

SEGON.- D’acord amb els centres escolars del municipi, l’Ajuntament del Morell
proposa impulsar el coneixement històric dels convilatans deportats a Mauthausen a
fi i efecte de treballar amb els alumnes els valors democràtics, de la cultura de la
pau i la no violència i els drets humans.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Relacions Institucionals
i al Parlament, al Memorial Democràtic, a l’Amical de Mauthausen, a les entitats
morellenques que se sumin a aquesta iniciativa i als familiars de les víctimes.

NOM
Mort
Martin Grau
Guinovart
Alliberat
Eduardo
Guillemat
Saludes

NAIXEMENT

DEPORTACIÓ

NÚMERO
MATRICULACIÓ

DATA

15/10/1904

27/01/1941

6370

01/12/1941
(defunció)

18/12/1913

03/03/1941

3443

05/05/1945
(alliberament)

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
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-degovern

ACTA DEL PLE

11. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 17/2020 a
23/2020.
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DADES DELS MORELLENCS INTERNATS ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ

El Ple en pren coneixement.
12. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0721 a 2021-0026
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 2020-0721 a
2021-0026, ambdós inclosos.
13. Precs i preguntes.
El regidor Sr. Francisco Gerardo Palma pregunta al regidor d’urbanisme sobre
l’enllumenat públic. Comenta que els han arribat queixes de peticions a l’Ajuntament
que encara no han rebut resposta. Per exemple carrers com l’11 de setembre, que
porten uns dies sense llum; el carrer verge de Montserrat, on diuen que no són dies
sinó mesos; el carrer Albiol també, on informen que fins i tot hi ha hagut alguns
robatoris; i al carrer Sardana el mateix. Cal pensar en la seguretat al carrer i un
carrer sense llum és un carrer menys segur. Entenen que degut a la proximitat
d’aquests carrers potser es tracti del mateix transformador. Pregunta: Quines
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Es dona compte al Ple de les actes de la Junta de Govern Local núm. 17/2020 a
23/2020.

mesures s’estan duent a terme per solucionar aquestes incidències en l’enllumenat
públic?

El Sr. Francisco Gerardo Palma respon que la bandera catalana sí que està a
l’Ajuntament, i a la part més alta, i és normal perquè diu, ha d’estar allà. La llei és la
llei. Entén i pot comprendre doncs que el Morell pensi així, però hi ha Ajuntaments
molt propers que estan complint amb la llei perfectament i no se la salten, sigui o no
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L’Alcalde respon que hi ha molts estaments polítics, que són precisament els que
elaboren aquestes normes, i que són els primers que no compleixen Llei. No vol crear
discrepàncies en aquest punt i entén que aquest punt és aquí doncs perquè el seu
partit demana que els grups municipals ho facin i legítimament ho fan, més enllà de
la voluntat expressa que tinguin com a regidors. Creu però, ja ho han parlat
moltíssimes vegades, que de la mateixa manera que van acordar el tema de les
pancartes, que a la darrera sessió plenària es va decidir regular a través del ple, que
consideren és la forma correcta, doncs que sigui el ple, òrgan sobirà, a través de la
comissió pertinent, qui decideixi sobre aquest punt. Ell és de l’opinió que més enllà
de les normes hi ha també les voluntats polítiques i que legítimament cadascú
expressi la seva opinió. Més enllà d’això, els símbols, com bé sap, ni la bandera
espanyola, ni la bandera catalana, ni l’europea, ni la municipal, actualment ondegen
a la façana. Ells creuen que és millor no entrar en aquestes discrepàncies, encara
que la pròpia llei com bé diu ho pugui exigir, perquè és una llei que ell creu caduca
encara que sigui llei i que no porta dol a ningú, com altres polítics en altres estaments
polítics sí que no compleixen la llei i creen un dol a tercers, en aquest cas estarien
parlant potser més de simbologia, o de sentiment que d’un altre sentit. De la mateixa
manera algú podria dir per què no hi és la bandera catalana. I la resposta seria la
mateixa.
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El Sr. Francisco Gerardo Palma demana a l’Ajuntament que compleixi amb la Llei, la
llei que regula l’ús de la bandera d’Espanya, que és preferent en tots els edificis
públics. L’ús de la bandera d’Espanya i la forma en què s’ha de col·locar a les façanes
dels edificis públics està regulat a la llei 39/1981. En el seu article tercer s’especifica
que la bandera d’Espanya ha d’ondejar a l’exterior i ocupar el lloc preferent a l’interior
de tots els edificis i establiments de l’Administració central, institucional, autonòmica,
provincial o insular i municipal de l’Estat. La norma també regula l’ús de l’ensenya
nacional en aquelles comunitats que tinguin bandera pròpia reconeguda en el seu
Estatut d’Autonomia. En aquests casos totes les institucions estan obligades a utilitzar
ambdues banderes. Des del grup municipal de Ciutadans sol·liciten al Sr. Alcalde que
compleixi amb la llei i col·loqui la bandera d’Espanya en l’Ajuntament tal i com marca
la norma.

ACTA DEL PLE

El regidor d’urbanisme, Sr. Pere Domingo, respon que en aquesta zona fa temps que
tenen molts problemes. Han dedicat molts recursos d’electricistes per fer reparacions,
cada cop que plou salten els diferencials i salten tres carrers: verge de Montserrat,
Sardana i Països Catalans. Han demanat un pressupost per canviar els llums de dalt,
on tenen molts problemes, i quan tinguin el pressupost faran el canvi de llums, que
tenen una partida enguany per poder canviar llums. S’han fet moltes reparacions allà
però no acaben d’aconseguir que allò no salti; quan cauen quatre gotes deuen haver
alguns llums que filtren l’aigua i fan curtcircuit, i no els troben. Per exemple aquests
dies de la setmana passada va saltar; el divendres va fer desmuntar les llums,
dissabte va fer anar l’electricista, que va desconnectar dos o tres llums; el dilluns va
acabar la reparació, però va tornar a ploure i va tornar a saltar, no acaben de trobar
perquè falla l’electre. El que faran serà canviar els capçals dels llums vells que és el
que acostuma a donar problemes.

El Sr. Alcalde respon que la RLT es troba en la fase final. La empresa ja ha entregat
el document definitiu. Aquest document, si ho recorden, ho van explicar, havia de
ser sotmès a revisió de les categories professionals en què s’agrupen tots els
treballadors, que s’adeqüés també a la plantilla de personal, annex de personal que
van aprovar en el pressupost general de 2021. Es van detectar una sèrie d’errors, no
gaires, que faltava alguna plaça, que alguna valoració que havia estat efectuada no
s’havia integrat dins el document de la RLT, alguns subgrups que no estaven ben
classificats dintre de les categories i algunes denominacions que no s’ajustaven a la
realitat. Detectades aquestes anomalies per part de l’Ajuntament, els han traslladat
tota aquesta documentació. De fet van fer una reunió abans d’ahir amb Global Audit,
que és l’empresa que ho està gestionant i, pensa que va ser ahir al vespre, que
l’empresa els va retornar el document finalitzat. Amb la qual cosa ara faran la última
rellegida, de que sigui tot correcte d’acord amb allò que se’ls va demanar, i el següent
pas doncs serà anar a la mesa de negociació. Els representants ja estan assabentats
que es troben en aquest punt i que el següent pas és ja anar a la mesa de negociació
per negociar-la, aprovar-la i poder-la portar al Ple de l’Ajuntament.
El Sr. Ramon Manyé pregunta quin és el termini previst perquè arribi al Ple.
La Sra. Rosa Maria Sánchez respon que dependrà de les objeccions que puguin trobar
a la mesa de negociació. Per part de l’Ajuntament, tan bon punt facin aquesta última
llegida, que va arribar ahir, ja estarà, perquè ja està revisada fins i tot pel Sr.
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El Sr. Ramon Manyé pregunta en quina situació es troba la RLT.
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El Sr. Ramon Manyé de Compartim comenta que saben que s’està instruint
l’expedient que afecta a una bona part de la plantilla per la manifestació que es va
fer davant de l’Ajuntament. Entenen que un conflicte com aquest s’hauria de resoldre
políticament abans d’arribar a que s’incoessin expedients a una part important de la
plantilla. Demana que, per favor, intentin esgotar totes les possibilitats abans que
aquestes persones tinguin un expedient.

ACTA DEL PLE

una llei caduca, però la llei és la llei, i últimament a la façana de l’Ajuntament s’han
col·locat símbols, que es poden col·locar sense problema si el ple ho decideix, però
ells l’únic que demanen és que es compleixi la llei. L’Ajuntament de Reus ja té dues
sentències judicials de que ha de complir la llei, però no ho fa. Ells només ho
sol·liciten, que es compleixi la llei. Han hagut d’aguantar que es col·loqui un altre
tipus de simbologia partidista que no té res a veure amb tot el municipi, amb el que
pensa tot el municipi. Si l’Ajuntament hagués decidit no col·locar res potser ells no
haurien fet la sol·licitud, però diu que porten vint-i-cinc anys d’un Ajuntament que
incompleix la llei. No és cap obsessió, només demanen que compleixin la llei, la llei
de símbols oficials, i s’han de posar i és una sol·licitud normal, corrent. Què s’haurà
d’entrar com potser s’entra en altres Ajuntaments? Doncs potser sí, potser hauran
de fer les denúncies pertinents i que decideixin els que han de decidir, però ell no
creu que l’Alcalde actual hagi d’actuar igual que l’Alcalde que van tenir durant vint-icinc anys, que amb tots els seus respectes va tenir anys bons i anys dolents, i que
cada cop que li preguntaven per la bandera espanyola responia: està a la rentadora.
Creu que és una cosa que s’hauria de corregir i complir amb la llei. No és que ho
demani el seu partit, perquè no ho demana el seu partit. És una cosa que ja tenien
pensat de portar-ho, i no ho poden ficar per moció perquè per moció no poden
demanar que es compleixi la llei. La llei s’ha de complir i és així. Qui es salta la llei,
passa el que passa. I insisteix, la bandera de Catalunya sí que hi és. No està a la
façana, però ondeja en el lloc més alt, com és normal.

Secretari. En principi per part de l’Ajuntament estaria. Ara dependrà de la
convocatòria de la mesa de negociació, i després ja portar-ho a ple.
El Sr Alcalde diu que també dependrà de la negociació que facin a la mesa i de si la
mesa detecta també alguna errada. Si hi ha alguna errada, doncs s’haurà de
rectificar, o si hi ha una valoració que no s’ajusta a allò que pensaven. Al final la RLT
és un document tècnic que confecciona aquesta empresa i que a més a més s’ha fet
bastant de la mà del comitè. Han anat seguint bastant el procés de confecció
d’aquesta RLT. Llavors entenen que no hi ha d’haver cap problema. En qualsevol cas
una vegada sotmesa a mesa negociació i en surti dictamen favorable, es passarà per
ple.

L’Alcalde diu al Sr. Albert Roig que això fa referència a un acord pres a la passada
legislatura, que és quan es va aprovar això.
El Sr. Albert Roig diu que sí. Creu que la votació d’aquest conveni havia d’estar a la
passada legislatura i havia de passar per ple, però no va passar. Això és el que té
entès ell. Fa la pregunta potser al Sr Secretari, que és la persona més qualificada per
respondre.
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El Sr. Albert Roig Rovira diu que fa uns mesos, quan la situació de la recollida
d’escombraries d’aquí el Morell estava en la pitjor fase, va fer una miqueta de feina
i de buscar, sobretot el que és el contracte conveni que tenien amb el consell
comarcal; de fet cal recordar que això ve de la passada legislatura, i creu que es va
fer una bona feina, una bona negociació amb els tècnics, que es va fer des de
l’Ajuntament. Però s’ha trobat amb una cosa que no entén i ho volia preguntar aquí
en el ple perquè sap que es va aprovar per ple una modificació de la proposta
exclusiva del Morell a l’hora de fer el contracte de la brossa. Era una proposta que
creu que era el millor que es podia fer donades les dates en què estaven, el contracte
estava expirant, i tots els municipis havien començat a signar i creu que van portar
una bona negociació per tal d’aprofitar al màxim allò que ja tenien quant a
contenidors soterrats. Recorda que aquesta proposta la van votar aquí al ple i va
sortir favorable. El que no recorda, i no ha trobat, és que després s’aprovés per ple
el conveni amb el consell comarcal. Potser és una pregunta més de caràcter tècnic
que polític però ell pensava que allò havia de passar per ple, el conveni, i no va passar
per ple. Pregunta si es va fer per decret d’alcaldia, i es pot fer. Com es va signar
aquest contracte amb el consell comarcal?
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El Sr. Alcalde entén que la pregunta anava envers la convocatòria que es va fer d’una
comissió de comunicació referent a una moció que va proposar #Compartim, que
finalment es va acordar de retirar de l’ordre del dia, amb la voluntat de poder fer
aquest reglament regulador dels serveis de comunicació a nivell municipal i de
participació dels grups municipals en aquests òrgans. Diu que la comissió la
convocaran a tot estirar la setmana després de les eleccions per poder passar ja a la
deliberació dels grups municipals i al proper ple que convoquin, sigui extraordinari o
ordinari, ho passarien a votació si hi ha consens.

ACTA DEL PLE

La Sra. Teresa Bolaños pregunta en relació al ple de 28 de maig en què en Junta de
Portaveus es va arribar al compromís de convocar una comissió de comunicació.
Després d’aquest compromís, es retirava la moció que havia presentat el grup
municipal #Compartim. El 12 de juny es va convocar aquesta comissió de
comunicació per elaborar…..(la regidora perd la connexió).

L’Alcalde comenta que sobre aquest punt ha fet sol·licitud per instància genèrica
d’accés a l’expedient, i que si no recorda malament se li ha lliurat la documentació.
Desconeix amb profunditat els fets, però sí pot dir que són unes actuacions que va
iniciar Antifrau però no afecten únicament a l’Ajuntament del Morell. Afecten també
als altres ajuntaments que van fer el primer estudi de la qualitat de l’aire en el sentit
que el conveni que es va articular a través de la UPC, és un conveni que s’hauria
d’haver articulat a través, segons allò que exposen, és una qüestió que
suposadament estan investigant, no a través d’un conveni sinó a través d’un
document que fos un contracte. Simplement s’està investigant això. No només afecta
a aquell conveni. No sap si també afecta a un altre conveni posterior. Desconeix
aquestes dades ara mateix. Pot ser que fos també el conveni de l’any següent, que
va efectuar l’Ajuntament del Morell, però en qualsevol cas allò que pot dir és que la
documentació que van demanar ja l’han enviat i disposen de tota la informació. S’ha
treballat conjuntament amb tots els ajuntaments implicats des de totes les
secretaries i serveis tècnics. S’ha fet un front comú i s’ha entregat la documentació
de forma conjunta entre tots els ajuntaments implicats, que són Vilallonga del Camp,
el Morell, Constantí i Perafort.
El Sr. Albert Roig Rovira prega que se’ls mantingui al dia respecte aquest assumpte.
El Sr. Alcalde diu que la última hora és aquesta. Han enviat aquesta documentació.
Són expedients de fa molts anys i s’ha hagut de buscar aquesta documentació. S’ha
hagut de recórrer també a una empresa externa que fes una valoració dels projectes
que va fer la UPC. Finalment tota aquesta documentació, aquest engranatge que s’ha
muntat, aquest expedient conjuntament amb tots els altres ajuntaments, si no
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El Sr. Albert Roig voldria que l’Alcalde expliqués la notícia que l’Agència Antifrau de
Catalunya estava investigant alguna cosa sobre el conveni de la qualitat de l’aire, el
conveni que tenien amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Voldria, en el cas que
es pugui, que expliqués que va o que ha passat, perquè ell aquells convenis els ha
votat. Recorda haver-los votat cada any, el conveni amb la UPC, i clar voldria saber
que ha passat perquè no se’ls ha alertat de res.

ACTA DEL PLE

El Sr. Albert Roig avança que farà una instància genèrica per acabar de resoldre
aquesta qüestió. De totes maneres l’estranya perquè la modificació va passar per
ple, de la proposta, i ja ho demanarà.
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El Sr. Secretari diu que aventurant, perquè s’imagina que això es devia produir durant
el temps en que ell va estar al servei de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb
la qual cosa tampoc coneix els antecedents amb exactitud. Pel que fa, cenyint-se
exactament a la qüestió competencial que planteja, de quin òrgan era competent, si
no es va produir cap modificació després de que en primer lloc ell caigués de baixa
laboral i després quan va anar amb comissió de serveis a l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, si durant aquest període no es va produir cap mena de modificació a la
estructura organitzativa de l’Ajuntament, les competències en matèria de
contractació que originàriament les té l’alcalde o el ple, i que són ambdues
delegables, estaven delegades en junta de govern local. Per tant, si no es va produir
cap modificació, la recerca s’hauria de fer en tot cas sobre les actes de la junta de
govern local. En cap cas per un decret d’alcaldia perquè per raó d’import, segurament
ja estan parlant d’un contracte de més de quatre anys. Per tant, la competència
originària l’hauria de tenir el ple però si estava delegada seria la junta de govern local
que hauria d’haver adoptat aquest acord. Què va passar? Ho desconeix perquè no
estava al servei de l’Ajuntament del Morell.

s’equivoca, o ahir o avui s’ha fet justament l’ofici de sortida cap a l’òrgan que va
demanar aquesta documentació.
14. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

En l’àmbit de cultura dir que es continua amb la temporada teatral al 50%, de
moment sense incidències remarcables.
A totes aquelles persones que s’han vist afectades pel confinament municipal i que
malauradament no poden assistir a les obres de teatre, i que hagin adquirit entrades,
se’ls farà una devolució d’ingressos indeguts, donat que es tracta d’una situació de
força major.
També s’està treballant en la viabilitat del primaverArt. Saben que el primaverArt
tocaria aviat i estan intentant veure per quina via podrien trobar la viabilitat del
primaverArt, de la mateixa manera que han fet alguns actes durant les festes de
Nadal. El que sí queda anul·lat, ja ho poden dir, són els actes de Carnaval. S’intentarà
fer alguna coseta mitjançant Instagram, xarxes socials, d’algun concurs perquè la
gent pugui participar, però en tot cas, allò que era el Carnaval de tota la vida, queda
anul.lat de forma definitiva, i els diners d’aquesta partida pressupostària es
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De l’àrea de sanitat, centre de dia, dir que s’ha treballat també per poder instal·lar
un desfibril·lador al camp de futbol. Ja està instal·lat.
Volen també posar de manifest i donar la benvinguda a la nova directora del CAP en
nom de tot el ple. Recentment el CAP ha canviat la seva direcció. Actualment qui
ocupa la titularitat d’aquesta plaça és la doctora Marta Hernández. Li donen la
benvinguda i li desitgen tota la sort i encerts en aquest nou càrrec.
Continua la compra de tests d'antígens segons criteri sanitari de les infermeres del
CAP, que depenent de la situació, indiquen si han de fer proves cada quinze dies o
cada mes.
Explica que els despatxos de serveis socials, en el moment que es reincorporin els
serveis socials del consell comarcal que actualment estan en règim de teletreball,
s’ubicaran a l’edifici del centre de dia, per garantir una millor agilitat entre el
departament de benestar social i famílies. Per tant, serveis socials no estaran als
baixos de l’Ajuntament com fins ara.
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Des de seguretat ciutadana posen de manifest que actualment estan treballant en la
darrera ja fase del concurs oposició dels sis aspirants a proveir les places de vigilant.
Aquest proper dilluns faran les proves selectives físiques dels aspirants que han
passat les fases anteriors. Després es farà la prova pràctica i finalment entrevista i
psicotècnic. Una vegada finalitzat això podran proveir de forma definitiva les sis
places de vigilant i tenir una borsa de treball en cas que hi hagi incidències dins del
cos.
També diu que ja estan instal·lades unes càmeres de vigilància als accessos del
municipi. Unes càmeres que detecten matrícules i que avisen en cas que es detecti
una matrícula o un vehicle que estigui fitxat per un fet delictiu, etc. Aquestes càmeres
actualment no estan funcionant, malgrat que podrien estar-ho. Aquestes càmeres
actualment s’estan legalitzant amb el Departament d’Interior. Esperen que més o
menys en un mes ja puguin disposar del cent per cent de la plataforma i que puguin
estar en ús, que esperen coincideixi amb el moment que ja funcioni el cos de
vigilants, que esperen que sigui el més aviat possible.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde comenta que faran una revisió, com en els darrers plens, en pro de la
transparència i de les actuacions que no passen per ple però que també són
importants, perquè constin en acta i el ple prengui coneixement.

destinaran a espectacles a l’Escola per tots els cicles, que ja s’ha pactat amb l’equip
de l’Escola Ventura Gassol.

En l’àmbit d’ensenyament es continua amb el manteniment d’edificis educatius; per
exemple la instal·lació de mosquiteres a l’Escola de Música, una vella reivindicació.
Properament també s’arreglarà el terra de la Llar d’Infants, la part de fora del pati,
que està malmesa i que pot ser un perill per la canalla.
En l’àmbit de l’Escola, com la gent de l’escola i de l’AMPA sap, malauradament tenen
una baixa en la plaça de conserge i atesa la necessitat de l’escola de poder, de
necessitar, de requerir aquesta plaça, han contractat a través d’una empresa externa
aquesta plaça.
En l’àmbit de joventut es continua treballant en el Pla de joventut de forma intensa.
Com comentat abans, el tema de la RLT i els processos selectius esmentats: primer
tenien el de vigilants i actualment també s’està treballant, de fet està finalitzant,
queda molt poquet, per conèixer els dos aspirants que ocuparan les dues places
convocades d’auxiliar administratiu adscrites a l’àrea de Secretaria. Properament
trauran també les dues places d’auxiliar administratiu adscrites a l’àrea d’Intervenció,
i després una també d’important que han de treure, anunciada en el ple de
pressupostos, és la de tècnic de recursos humans, que també serà una prioritat en
aquest 2021.
En l’àmbit de l’esport, s’han fet durant aquest temps, en què malauradament ha
hagut d’estar tancat, renovacions, manteniments habituals al pavelló esportiu i el seu
entorn. Una de les millores que trobaran els usuaris del pavelló municipal
properament, és la instal·lació de noves màquines de gimnàs, màquines de
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Actualment s’està fent l’estudi de la qualitat de l’aire per aquest 2021. Estudi que
s’ha fet conjuntament entre la URV i la UPC. La URV en aquest cas mesura metalls
pesants i la UPC ho continua fent en l’àmbit de compostos orgànics volàtils.
Properament també en l'àmbit de medi ambient es començarà a treballar en una
modificació de l’ordenança de circulació, en futurs plens portaran això a votació, per
bonificar els vehicles eco, de baixa contaminació, com poden ser els híbrids o
elèctrics.

ACTA DEL PLE

En l’àmbit d’Igualtat s’està treballant en la implantació del nou Pla d’igualtat. S’està
treballant en la redacció i la implantació de cara al 22, depenent també les activitats
de l’evolució de la pandèmia. S’estan duent a terme diferents campanyes i es
continua fent tota la campanya de Som Igualtat, que es va iniciar a principis de
legislatura.
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En l’àmbit de l’ocupació i la formació, el curs de l’AEQT ja ha finalitzat i ja s’han
entregat els diplomes; i actualment s’està impartint el curs de carretoner.
Properament es farà un curs de màquines elevadores i retràctils. S’està estudiant
també la possibilitat de fer un nou curs de mecànica per la indústria petroquímica,
per inserir laboralment, en previsió de que hi hagin noves parades en la indústria
petroquímica del nostre entorn. Com saben, properament, actualment, de fet estan
entrant instàncies ja de força gent interessada en el Pla d’ocupació. Pla d’ocupació
que van fer la modificació de crèdit en el darrer ple, i que properament doncs ja
podran dir quines són aquestes vint persones que podran entrar en aquests criteris
que es van fixar en les bases que es van aprovar en el seu dia. Veuran l’experiència
i en tot cas si són millorables de cara a l’any vinent, és la primera vegada, doncs
veuran quins són els punts que s’hauran de modificar.

disciplines diferents, i en aquest cas doncs un manteniment general que s’ha fet a
tot el pavelló. En l’àmbit d’estalviar paper, si són usuaris del pavelló ho sabran,
darrerament el que havia de fer cada usuari quan entrava al pavelló era signar un
document en paper, amb la qual cosa cada usuari cada vegada que entrava en una
activitat doncs havien d’obrir carpetes i carpetes de documents de responsabilitat. El
que han fet és digitalitzar aquesta part no només per estalviar paper sinó a més a
més perquè és molt més ràpid a l’hora de gestionar les dades. Tot això queda integrat
en el programa a través d’una pantalla tàctil, que està a l’entrada de l’edifici.
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El Sr. Pere Domingo explica que farà una repassada del dia a dia d’allò que fan al
Morell. Han començat ja les obres del parc del CAP, després de tants problemes per
fer els pressupostos. S’ha fet la poda i s’han tret els arbres vells, els morts. S’ha fet
una replantació d’arbres. La instal·lació del reg serà tota nova i l’enllumenat també.
Estan treballant en fer arribar l’aigua del pou de la bassa de la marquesa perquè els
parcs es reguin amb aigua de pou, i així tenir un estalvi important. Al parc de l’Estació
ficaran llum. Últimament els han fet malbé tots els focus, no sap si és perquè no
agrada aquell llum o agrada la intimitat i estar a les fosques, no ho entén. Tornaran
a posar llum al parc de l’Estació. Els contenidors d’escombraries, els dies que no es
relaxen els camions, sembla que funcionin mig bé. Tenen alguns problemes amb els
contenidors de plàstic: quan no segueixen la periodicitat que toca, n’hi ha algun que
no buida bé perquè està massa ple, queden compactats i no es buiden. Estan
esperant l’arribada de contenidors nous i de veure si acaben ja d’una vegada de
deixar ja les illetes, amb els contenidors que toquen a tot arreu i que tots tinguin la
segregació que toca. Gairebé han acabat tota la poda de la jardineria. Amb la poda
de la jardineria, aquest any l’estan triturant per fer la biomassa, i posaran un dia de
la setmana perquè la gent que estigui interessada en adquirir-ne pugui anar a buscarne per si tenen estufes de pèl·lets i coses així, que la puguin reutilitzar, i l’estan
reutilitzant tota. Estan fent unes reparacions d’aigües i, per petició popular, repararan
voreres. El dia 9 acaba el termini d’inscripció al Pla d’ocupació, que confia que els
ajudi per fer alguns treballs de manteniment que tenen pendents. Les obres de la
Rambla tram 2, que és el que va des del BBVA fins el parc de l’Estació, ja hi ha les
empreses presentades, estan fent l’informe final, per veure quina és l’empresa que
s’adjudica l’obra i, amb això, doncs, posar data a l’inici de les obres. Estan fent els
contactes amb entitats bancàries i particulars, perquè quan tinguin definitivament
l’aprovació per fer pàrquings dissuasius, poder-los fer. El barranc que està al costat
del parc del CAP també el netejaran, per no tenir problemes d’inundacions. Tenen
reunió amb el tema del tanatori, de la sala de vetlles. Hi ha quatres empreses que
treballen al poble. Tres d’elles ho estan per conveni i una, que és la de Tarragona,
no ho està. Aquesta setmana, dimarts que ve, tenen una reunió perquè s’afegeixi al
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També s’està treballant en el pla parcial 10. S’està treballant de forma intensa per
poder fer la urbanització d’aquest àmbit i, sobretot també, lligat amb aquesta part
urbanística, la part de captació d’empreses, i aquí ve doncs la qüestió de l’Ecoplanta,
que estan fent un esforç immens amb el poc suport, i ho ha de dir així, que reben
per part de la Generalitat a dia d’avui i per part d’altres estaments. Un esforç
important per mantenir contactes amb ells perquè finalment doncs aquesta inversió
importantíssima pel municipi i pel territori pugui arribar a ser una realitat propera.
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En l’àmbit de la Granja properament es tallaran els arbres morts; també es farà un
canvi del vidre de la porta de l’ermita, que es troba malmesa. Des de fa uns mesos
hi ha seguretat privada els caps de setmana, atès l’incivisme de gent que encara
que hi hagi confinament acudeix a la Granja a fer barbacoes, etc., tot i estar prohibit.
Amb aquesta seguretat s’ha guanyat moltíssim en l’àmbit del civisme en aquell espai.
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El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 21:50 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i el Secretari.
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El Sr Alcalde comenta respecte el tema de la Rambla que tan bon punt sàpiguen la
data d’inici de les obres en donaran coneixement, també al veïnat, perquè serà una
obra d’uns sis mesos aproximadament. Per tant tindran el tram baix una bona
temporada afectat per aquestes. S’ha decidit, però, que les obres del tram de més
amunt, del centre de dia, que també hi ha el projecte aprovat, no s’iniciaran fins que
les del tram baix no estiguin gairebé enllestides perquè no coincideixin els dos trams
a la vegada. El que sí faran, i coincidirà segurament, és l’execució de la construcció
de la pista coberta; el projecte properament s’aprovarà definitivament i faran la
licitació. Finalment encara que sembli, en la situació en què estem, una feina
complicada, s’està treballant conjuntament amb la Generalitat en el tema de les
eleccions al parlament del 14 de febrer. Són unes eleccions complicades i en les que
s’hauran de prendre més mesures que mai. L’Ajuntament ha decidit posar
controladors d’accés per prendre la temperatura i garantir la distància entre
persones, i si la Generalitat o l’Estat no ho fa, haurà de ser l’Ajuntament qui doti als
membres de la mesa dels equips de protecció individual necessaris, que diuen que
són essencials, a més a més, en la franja en què aniran a votar la gent afectada.
Esperen que tot vagi bé i que la jornada electoral transcorri amb la major normalitat
possible. En qualsevol cas, però, es ben sabut, si no és aquí al Morell serà en d’altres
municipis o ciutats, que hi hauran incidències remarcables segur. S’està fent tot el
possible perquè aquí això no succeeixi i garantir la seguretat tant dels membres de
les meses com dels votants.
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conveni, i els explicaran allò que estan fent bé i allò que estan fent malament perquè
ho puguin corregir.

