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

7/2016
29 de setembre de 2016
Ordinari
20:04 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

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

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
Aprovació, si escau, de les festes locals per l’any 2017
Aprovació, si escau, de diversos convenis de col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament per a la formació pràctica a l’Ajuntament
del Morell
5. Aprovació, si escau, de la pròrroga del Pla Local de Joventut
6. Aprovació, si escau, del Reglament regulador del Registre Municipal
d’Associacions del Morell
7. Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2015
8. Aprovació, si escau, de l’adjudicació d’una operació de crèdit a llarg
termini per al finançament d’inversions
9. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 4/2016
10. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 5/2016
11. Moció de suport al Correllengua 2016
12. Moció per la instal·lació de rètols identificadors de l’adhesió a l’AMI a les
entrades del municipi
13. Moció per la creació d'una nova sortida en l'autopista AP-7 a l'altura dels
municipis Roda de Berà i Creixell

14. Moció per la realització d’un vial per a vianants i ciclistes que transcorri
paral·lel a la carretera T-722 en el tram comprés entre Vilallonga del
Camp i el Morell
15. Precs i preguntes

Al poble del Morell, essent el dia 29 de setembre de 2016 a les 20:04 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els
senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels
membres del Ple, assistits pel sotasignant Secretari amb la finalitat de celebrar la
sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
L’Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la
sessió anterior pel lliurament dels esborranys en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha
alguna esmena al respecte.
El Ple aprova les actes per unanimitat.

2. Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
L’Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 252/2016 a
409/2016, ambdós inclosos.

3. Aprovació, si escau, de les festes locals per l’any 2017
Vist el que disposa l’art. 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors en relació
amb l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol i amb l’article 3 del Decret
177/1980, de 3 d’octubre, pel que fa al règim jurídic de les festes locals.
Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va requerir aquesta
informació amb caràcter urgent per tal d’aprovar l’Ordre de Festes Locals a
Catalunya per a l’any 2017 i que a aquest efecte el 30 de juny de 2016
l’Ajuntament del Morell ha rebut una comunicació del referit Departament on indica
que “a diferència d’anys anteriors, que donàvem un termini fins a 30 de setembre,
aquest any ens agradaria poder avançar la publicació i és per això que us agrairem
poder disposar de les propostes, amb caràcter definitiu, abans que finalitzi el proper
mes de juliol”.
Vist el Decret d’Alcaldia 269/2016, de 8 de juliol, pel qual s’aprovava
provisionalment les festes locals per l’any 2017 en virtut de l’article 21.1.k) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i amb l’article
53.1.k) 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 quant a la seva
determinació.
Vista la proposta d’establiment dels dies de festes locals del Morell per l’any 2017
els dies 31 de juliol i 13 de novembre.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els ACORDS
següents:
Primer.- Ratificar l’establiment dels dies 31 de juliol i 13 de novembre com a festes
locals del Morell per l’any 2017.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

4. Aprovació, si escau, de diversos convenis de col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament per a la formació pràctica a l’Ajuntament del
Morell
Vista la competència municipal de cooperació amb l’Administració educativa
establerta per l’article 66.3.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el que disposen els arts. 6 i ss. de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, quant al règim jurídic dels convenis de col·laboració entre Administracions.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vist els Decrets d’Alcaldia 258/2016 i 259/2016, d’1 d’abril, pels quals s’aproven
diversos convenis de col·laboració amb l’Institut Narcís Oller per a la formació
pràctica a la Llar d’Infants Municipal del Morell, el contingut dispositiu dels quals és
el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: JOSEP MARIA PALLAS GUASCH
DNI:
Codi de Centre: 43004608
Com a Director/a del Centre: INSTITUT NARCÍS
OLLER
Municipi/Localitat: VALLS
Domicili: FRANCESC GUMÀ I FERRAN, 1 - 43800
Telèfon: 977601094
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL MORELL)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: PLAÇA ESTATUT, 2
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977841510
Correu electrònic: llarinfants@morell.altanet.org

Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): EDUCACIÓ (P85)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i
declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement:
Domicili: C
Codi Postal:
Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua:
Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016
Curs/Nivell: 1 Estudi: EDUCACIÓ INFANTIL
(SCB0)
PERÍODE DEL CONVENI: des de 01/09/2016 fins a 28/10/2016
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2016 fins a 31/08/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE*

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

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

Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, VALLS, 16/06/2016

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

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

3.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: JOSEP MARIA PALLAS GUASCH
DNI:
Codi de Centre: 43004608
Com a Director/a del Centre: INSTITUT NARCÍS
OLLER
Municipi/Localitat: VALLS
Domicili: FRANCESC GUMÀ I FERRAN, 1 - 43800
Telèfon: 977601094
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL MORELL)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: PLAÇA ESTATUT, 2
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977841510
Correu electrònic: llarinfants@morell.altanet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): EDUCACIÓ (P85)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i
declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement:
Domicili:
Codi Postal:
Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua:
Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016
(SCB0)

Curs/Nivell: 1 Estudi: EDUCACIÓ INFANTIL

PERÍODE DEL CONVENI: des de 01/09/2016 fins a 28/10/2016
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2016 fins a 31/08/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

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

DIUMENGE*

LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.
Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, VALLS, 16/06/2016

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

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

3.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: NARCÍS CASTANEDO PÉREZ
DNI:
Codi de Centre: 43005704
Com a Director/a del Centre: INSTITUT FRANCESC VIDAL I
BARRAQUER
Municipi/Localitat: TARRAGONA
Domicili: AV PRESIDENT COMPANYS, 1 - 43005
Telèfon: 977212836
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL MORELL)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: PLAÇA ESTATUT, 2
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977841510
Correu electrònic: llarinfants@morell.altanet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): EDUCACIÓ (P85)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i

declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.

En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement:
Domicili: C
Codi Postal:
Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua:
Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016
(SCB0)

Curs/Nivell: 2 Estudi: EDUCACIÓ INFANTIL

PERÍODE DEL CONVENI: des de 05/09/2016 fins a 20/10/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE*

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

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

Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 05/09/2016

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

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

3.

Per tot això, RESOLC:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: NARCÍS CASTANEDO PÉREZ
DNI:
Codi de Centre: 43005704
Com a Director/a del Centre: INSTITUT FRANCESC VIDAL I
BARRAQUER
Municipi/Localitat: TARRAGONA
Domicili: AV PRESIDENT COMPANYS, 1 - 43005
Telèfon: 977212836
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL MORELL)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: PLAÇA ESTATUT, 2
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977841510
Correu electrònic: llarinfants@morell.altanet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (CCAE): EDUCACIÓ (P85)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i
declaren que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació
de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement:
Domicili:
Codi Postal:
Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua:
Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2015/2016
(SCB0)

Curs/Nivell: 2 Estudi: EDUCACIÓ INFANTIL

PERÍODE DEL CONVENI: des de 01/09/2016 fins a 21/10/2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

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

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

DIUMENGE*

L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.
Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 05/09/2016

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

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

3.

DELIBERACIÓ
El regidor Josep Lluís Navarro observa que es proposen quatre convenis per quatre
places de pràctica a la Llar d’infants que coincideixen en el temps. Ja em sembla bé
que es signin aquests convenis, però tinc uns dubtes de caràcter tècnic. Necessitem
una persona de tutelatge? Hi ha d’haver una proporció amb el nombre de persones
fixes que hi ha a la Llar d’infants?
L’Alcalde Pere Guinovart respon que no perquè les tutela una professora. Però ho
desconec. A cada aula hi ha almenys una persona tutelada. Ja ho preguntarem.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la proposta de convenis de col·laboració per a la formació
pràctica a la Llar d’Infants Municipal del Morell.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords a les parts interessades pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

5. Aprovació, si escau, de la pròrroga del Pla Local de Joventut
Vista l'Ordre TSF/200/2016, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit

de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional
de Joventut.
Vista la Resolució TSF/1901/2016, de 27 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria
per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut
que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per
a l'any 2016.
Vist que fins el 29 de febrer de 2016 no es va produir la presa de possessió dels
dos tècnics de cultura, joventut, festes i audiovisual a l’empara del Decret d’Alcaldia
63/2016, de 22 de febrer pel qual es resolia el concurs – oposició per proveir
aquests dos llocs de treball.
Vist que el necessari procés d’adaptació als llocs de treball i la plural naturalesa de
la seva àrea funcional (cultura, joventut, festes i audiovisual) -les tasques de la
qual es veuen intensificades els mesos de juny i juliol- va dilatar l’inici de la de
redacció del nou Pla Local de Joventut. Vist que aquesta circumstància també va
retardar el procés d’adquisició de dades i la coordinació transversal amb les altres
regidories i amb els agents implicats en matèria de joventut.
Vist que es pretén formular un Pla Local de Joventut que pretén ajustar-se el
màxim possible a la realitat local i a les necessitats de les persones joves del
Morell, així com dotar-lo d’una naturalesa participativa amb els diferents agents i
sobretot amb els joves.
Per tot això, es considera convenient que durant aquesta tardor es continuï
realitzant la redacció del Pla Local de Joventut per tal de completar-lo de manera
adient i correcta i poder-lo aprovar a inicis de 2017, de manera que l’Ajuntament
del Morell aquest 2016 es veu obligat a prorrogar el Pla Local de Joventut del 201215.
Vist que la propera sessió ordinària del Ple no es celebra fins la darrera setmana del
mes de setembre i de conformitat amb la competència que li atribueix l’article
53.1.k) 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, l’Alcaldia de l’Ajuntament del
Morell, mitjançant Decret 349/2016, de 29 d’agost, va aprovar la pròrroga durant el
2016 del Pla Local de Joventut 2012-2015 amb el compromís d’elaborar el proper
Pla Local de Joventut durant el 2016.
DELIBERACIÓ
El regidor J. Lluís Navarro diu que hi votarem a favor, però de la manera que s’ha
redactat sembla que la culpa la tinguin els tècnics. Això no és real perquè just els
tècnics que van aprovar el concurs – oposició són els que ja teníem. Si no s’ha fet
el Pla Local de Joventut, no és perquè aquests dos tècnics no estiguessin adaptats
al seu lloc de treball. No els posem d’excusa.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que a ells no els hi dol perquè són ells els qui ho han
demanat. Normalment ja costa sang, suor i llàgrimes que es presenti el Pla Local de
Joventut en termini, però aquesta vegada encara ha estat més difícil després de
cinc mesos que no hi treballaven i són ells mateixos els qui han fet la proposta.
S’aboca un got d’aigua a sobre la taula, motiu pel qual la regidora Maria Jesús
Valldosera i el regidor Albert Roig s’absenten momentàniament de la Sala d’Actes
per anar a buscar paper absorbent. La regidora Maria Jesús Valldosera procedeix a

eixugar l’aigua de la taula i el regidor Lluís Navarro observa que se li han mullat els
papers.
El regidor Lluís Navarro diu que hi votaran a favor si es modifica el redactat de la
proposta per no menystenir els tècnics.
El Secretari demana a l’Alcalde l’ús de la paraula, obtingut el qual, aclareix que si
haguessin consultat l’expedient en el termini transcorregut entre la convocatòria i la
celebració del Ple haurien pogut observar que aquesta proposta de pròrroga fou
aprovada per urgència per Decret d’Alcaldia i ara es sotmet a ratificació al Ple. El
redactat del Decret d’Alcaldia, que és el mateix que el de l’acord del Ple, fou el
proposat pels mateixos tècnics als que s’al·ludeix.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar la pròrroga durant el 2016 del Pla Local de Joventut 2012-2015.
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords a la Coordinació Territorial de Joventut a
Tarragona.

6. Aprovació, si escau, del Reglament regulador del Registre Municipal
d’Associacions del Morell
Vist que diverses associacions del municipi han demanat recentment la seva
inscripció registral a l’Ajuntament del Morell.
Vist que l’Ajuntament del Morell no havia constituït cap Registre d’aquesta
naturalesa.
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.
Vist que l’article 158.4 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, disposa que els
municipis han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure
totes les entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos
generals o sectorials dels veïns.
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.
Vista la proposta d’aprovació del Reglament regulador del Registre Municipal
d’Associacions del Morell, el tenor literal de la qual és el següent:
REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DEL
MORELL
Exposició de motius

Un instrument fonamental per al bon funcionament democràtic i participatiu de la
vida quotidiana en un municipi és el teixit associatiu, la xarxa d’entitats veïnals que
amb treball, implicació, il·lusió i sense ànim de lucre porten a terme diferents
projectes i activitats d’interès públic i/o social que complementen l’actuació
municipal en diversos àmbits.
La població del Morell sempre ha tingut un ampli ventall d’entitats i associacions
que, sense ànim de lucre, han col·laborat a promoure i fomentar la vida
sociocultural, educativa, esportiva i recreativa de la ciutat, fent palès el seu
compromís amb aquesta.
És per això que l’Ajuntament del Morell, conscient del paper de totes aquestes
entitats i associacions en la tasca de dinamització de la participació veïnal al poble, i
amb la voluntat de crear condicions favorables per al seu funcionament i l’exercici
dels seus drets, ha decidit elaborar un Registre Municipal d’Associacions del Morell.
L’article 158.4 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, disposa que els municipis
han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes les
entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns.
Amb l’aprovació d’aquest Reglament municipal es regula i organitza l’esmentat
Registre, que té com a finalitat dotar l’Ajuntament d’informació fiable sobre el
número d’entitats que actuen en l’àmbit del municipi, la seva tipologia, el número
de socis i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel de la realitat
associativa.
D’altra banda, i d’acord amb el que estableixen els articles 232 a 236 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la inscripció en el
Registre comporta per a les entitats i associacions el reconeixement d’un seguit
d’avantatges i drets com ara la possibilitat de rebre subvencions en la mesura que
ho permetin els recursos pressupostats, utilitzar les instal·lacions municipals, rebre
informació de l’Ajuntament i formar part d’òrgans participatius municipals.
Per tant, l’Ajuntament del Morell es dota d’aquest Reglament que completa l’àmbit
normatiu format per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Article 1. Àmbit objectiu
1.1. Es crea el Registre Municipal d’Entitats del Morell per tal de fomentar
l’associacionisme i la participació en el municipi de les entitats que, sense ànim de
lucre, representin interessos socials d’àmbit general o sectorial.
1.2. Les associacions reconegudes i inscrites al present Registre gaudiran dels drets
i obligacions reconeguts per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d’associació i dels drets i deures reconeguts per aquest Ajuntament a les
entitats així com els reconeguts per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 2. Àmbit subjectiu
2.1. Seran subjectes inclosos dins de l’àmbit del present reglament les entitats
sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per
complir una finalitat d’interès general o particular, mitjançant la posada en comú de
recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.
2.2. L’atorgament d’ajudes o subvencions públiques i, si escau, el reconeixement
d’altres beneficis legal o reglamentàriament previstos, estarà condicionat al
compliment dels requisits establerts en cada cas.
2.3. Queden excloses, per tenir registres específics, les polítiques, religioses,
federacions esportives, les professionals i les que regulen drets laborals (sindicats i
patronals).
2.4. En cap cas s’acceptarà la inscripció d’aquelles entitats l’objectiu de les quals
sigui contrari als principis i valors de l’ordenament jurídic, les que es regeixin per
normes antidemocràtiques, o les que emprin mitjans violents per a la consecució de
les seves finalitats.
Article 3. Conformació del Registre
3.1. El Registre Municipal d’entitats estarà compost d’un fitxer que contindrà les
dades que es relacionen en el punt 4; llurs corresponents modificacions i una
relació dels ajuts municipals que s’atorguin a cada entitat.
3.2. Les dades contingudes al Registre d’entitats seran públiques.
3.3. La inscripció al registre estarà subjecta a taxa de conformitat amb les
Ordenances Fiscals aprovades per l’Ajuntament del Morell.
Article 4. El procediment d’inscripció
4.1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades que, en
qualsevol cas, hauran d’aportar les següents dades i/o documentació:
- Els estatuts de l’entitat.
- El número o dades d’inscripció al Registre General d’Associacions i Fundacions de
la Generalitat de Catalunya o altres registres públics (si s’escau).
- Òrgans interns i persones que ocupin càrrecs directius.
- El domicili social.
- El pressupost de l’any en curs.
- El programa d’activitats de l’any en curs.
- Certificació de nombre de socis de l’entitat.
- El NIF de l’entitat.
- Les dades bancàries de l’entitat.
4.2. Les dades contingudes en el Registre Municipal d’Entitats del Morell que no
afectin la intimitat de les persones seran públiques.
4.3. Totes les dades aportades constaran de la signatura i declaració responsables
dels representants de les entitats.
Article 5. Altes, actualitzacions i baixes
5.1. En el termini màxim de trenta dies des de la sol·licitud d’inscripció,
acompanyada de les dades esmentades en l’article 4.1 i llevat que aquest hagi
d’interrompre’s per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment,
l’òrgan municipal competent notificarà a l’entitat el seu número d’inscripció i a
partir d’aquest moment l’entitat es considerarà donada d’alta a tots els efectes.

5.2. Les dades de les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats del Morell
que consten així mateix inscrites en altres registres de caràcter públic, així com la
modificació d’aquestes dades, sols produiran efectes al Registre Municipal d’Entitats
del Morell, sense perjudici de les obligacions d’actualització que corresponguin a les
entitats respecte de la resta de Registres.
5.3. Les entitats inscrites tindran l’obligació de notificar al Registre qualsevol
modificació de les dades registrals que es produeixi.
L’Ajuntament podrà requerir les entitats per conèixer el seu funcionament,
pressupost i el programa anual d’activitats.
5.4. Causaran baixa en el Registre Municipal d’Entitats del Morell aquelles entitats
que:
- No actualitzin les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho requereixi
expressament i no hagin atès aquest requisit.
- Perdin la condició per la qual van accedir al Registre.
- Es dissolguin per qualsevol motiu.
5.5. El Registre Municipal d’Entitats del Morell es formalitzarà mitjançant un Llibreregistre de caràcter públic, del qual en serà responsable el Secretari de
l’Ajuntament del Morell o el funcionari/ària en qui delegui.
5.6. Les entitats registrades estaran dispensades de presentar les dades que per
endavant ja constin en el Registre Municipal d’Entitats del Morell, pel que fa a les
diferents sol·licituds que per qualsevol concepte presentin a l’Ajuntament del
Morell; si bé caldrà que indiquin el número de registre i declaració responsable de
no alteració de les dades inscrites.
5.7. Les entitats inscrites restaran obligades durant el primer trimestre de cada any
a notificar al Registre les modificacions produïdes en les dades registrals, i en
especial els nous pressupostos i programa d’activitats. De no complir aquesta
obligació, l’Ajuntament podrà donar de baixa del Registre a l’entitat.
Disposició final
Aquesta ordenança no entrarà en vigor fins la seva publicació, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi expressament la modificació o derogació i mentre no entri en
contradicció amb norma de rang superior.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es tracta d’un registre que es crea ara, però que ja
fa molts anys que hauria d’haver estat creat. Amb aquest reglament, qualsevol
entitat que no estigui al registre no podrà rebre ajuts.
El regidor Lluís Navarro diu que ens alegre molt que poc a poc aquesta situació es
vagi arreglant. Hem tingut poc temps per llegir-ho i segur que és millorable, com
ho és tot reglament. Amb aquest reglament les entitats del poble prendran
consciència que la relació Ajuntament – entitats és quelcom seriós i que ha de ser
transparent. Amb aquest reglament les entitats tindran l’obligació de presentar més
documentació de la que venien presentant ara. Ens alegrem molt que se’ls hi
demani un pressupost. Trobem molt bé aquest reglament com a punt de partida i
felicitem a qui hàgim de facilitar per la idea.
La regidora Susanna Ferré diu que no és veritat que abans no es demanés el
pressupost. Com a expresidenta del Club Ciclista Morell, durant l’any que ho vaig

ser, vam presentar els ingressos i les despeses. D’altra manera seria molt difícil
quantificar la necessitat de subvenció.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del Registre Municipal
d’Associacions 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’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

7. Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2015
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de
l’entitat local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació
bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15
de maig de l’exercici posterior.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador a data 16 de juny de 2016. El compte general s’ha exposat al públic en
el Butlletí Oficial de la província núm. 124, de data 30 de juny, pel període
reglamentari. No s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions
concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es sotmet el Compte General al Ple, una vegada
dictaminat per la Comissió Especial de Comptes i sotmès a informació pública sense
que s’hagi presentat cap al·legació.
El regidor Eloi Calbet diu que és com una aprovació definitiva del que es va aprovar
a la Comissió Especial de Comptes, referent al balanç, al romanent de tresoreria, al
resultat econòmic – patrimonial i a la memòria elaborada per la Intervenció.

El regidor Lluís Navarro diu que hi votarem en contra per diferents motius. En
primer lloc, perquè els objectius del pressupost del 2015 no eren els nostres
objectius.
En segon lloc, perquè tot i que estiguem d’acord que els assentaments comptables i
els informes de la Intervenció són correctes, a la Comissió Especial de Comptes
l’informe de la Interventora va posar de manifest una sèrie d’irregularitats.
Concretament, al punt quatre de l’informe de la Interventora diu literalment “Tal i
com es va es va fer constar a l’informe de liquidació del pressupost de l’exercici
2015, al llarg de l’exercici pressupostari 2015 s’han emès els corresponents
informes de fiscalització d’aprovació i ordenació de pagaments, amb les objeccions
de legalitat detallades en cadascun d’ells. Així mateix, s’han emès els informes de
fiscalització de subvencions, amb les corresponents propostes d’inici d’expedient pel
reintegrament de quanties justificades de forma incorrecta, i informe independent
per la subvenció “gespa artificial camp futbol”, amb proposta de reintegrament
d’ingressos indeguts.”
Això ha passat a l’exercici 2015. S’han fet pagaments en què la Intervenció ha fet
objeccions de legalitat. Aquests informes no els tenim. Així consta a l’acta de la
Comissió Especial de Comptes i no els tenim. Quan es va fer la reunió de la
Comissió Especial de Comptes no tenia tots els informes demanats. Quina relació té
els informes d’Intervenció amb les objeccions de legalitat, el pagament de la gespa
artificial i el pagament a les entitats? Si hi ha objeccions de legalitat és que els
pagaments no compleixen amb la legalitat i com que no tinc els informes no ho puc
quantificar. No entraré en el detall, però sí que exposaré algunes de les conclusions
de la Intervenció: l’any 2014 el Club Deportiu Morell hauria de tornar a
l’Ajuntament del Morell 54.718,19 €; si afegim les transferències per la gespa
artificial del camp de futbol, d’acord amb l’informe de la Intervenció de 4 de
novembre de 2015: “D’acord amb les consideracions jurídiques exposades, i a la
vista de la existència de quanties transferides en excés per part de l’Ajuntament del
Morell al Club Esportiu el Morell i respecte de les quals no ha prescrit el dret a exigir
el seu reintegrament, per import de 44.492,31 euros, més els interessos de demora
per import de 4.318,39 euros, procedeix l’inici immediat del procediment de
reintegrament per import total de 48.810,70 euros, d’acord amb l’article 37 de la
Llei 38/2003 General de Subvencions, donat que s’estaria incomplint l’article 19,
apartat 3º de la referida Llei. La qual cosa informe amb l'advertiment que l'opinió
Jurídica recollida en el present informe, que resulta compartida pel Secretari de
l’Ajuntament del Morell que també subscriu aquest informe, se sotmet a qualsevol
altra consideració millor fundada en Dret.”
Al 2015 es van fer pagaments de factures amb objeccions de legalitat, la
Intervenció detecta una quantia molt important i les quantitats no prescrites que
tenen l’obligació de tornar a l’Ajuntament. Un altre debat és les quanties prescrites i
qui en té la responsabilitat. Si s’hagués iniciat l’expedient de reintegrament, el
balanç del 2015 en seria un altre perquè aquests diners a tornar hi figurarien.
Després ja es pactaria amb les entitats com el poden tornar.
Pel que fa als informes amb objeccions de legalitat, només en tinc un i és d’una
quantia no significativa de 60 €.
Si un any rera un altre ens passem per alt els informes d’Intervenció, tenim un
problema legal. Jo volia i no vaig poder exercir el dret com a membre de la
Comissió Especial de Comptes de quantificar aquestes tres circumstàncies i que el
balanç hauria estat diferent. Vaig demanar la celebració d’una altra reunió, però les
majories van actuar. Ni se’m va facilitar la informació demanada ni se’m va dir res
més.

Si la resta de regidors no ha sabien, ara ja ho saben i quedarà recollit a l’acta que
estengui el Sr. Secretari.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, cinc vots a favor dels regidors del
grup municipal de CiU, dos vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC i
quatre vots en contra dels regidors del grup municipal d’UPM – AM, adopta dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015,
integrats pels següents documents comptables:
-

Balanç de situació.
Compte de resultat econòmic patrimonial.
Liquidació del pressupost.
Memòria.

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de
l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel Ple de la
Corporació.
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats en la part expositiva.

8. Aprovació, si escau, de l’adjudicació d’una operació de crèdit a llarg
termini per al finançament d’inversions
D’acord amb el que ha ordenat l’Alcaldia mitjançant la Decret 254/2016 de data 28
de juny de 2016, i vist l’informe de valoració de les ofertes presentades signat per
la Interventora municipal en data 23 de setembre de 2016, amb base en els
següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Amb data 28 de juny, s’inicià el procediment per a concertar una operació
de préstec per al finançament de les inversions següents: “inversió funcionament
local vigilants”, “Ascensor i escales OAC”, “ Plaça Era del Castell”, “barres plaça de
l’Estatut”, “reparació terra pàdel”, “mobiliari urbà”, “adequació instal·lacions bar
centre cultural”, “accions urbanístiques puntuals”
SEGON. Amb data 29 de juny de 2016, la Intervenció va emetre un informe sobre
les condicions que havia de tenir l’operació en aplicació dels criteris de prudència

financera, així com per a valorar la viabilitat de la concertació de la citada operació
de préstec per al finançament d’inversions.
TERCER. Amb data 15 de juliol es sol·licità una oferta a tres entitats financeres.
QUART. Que durant el termini de presentació de les ofertes, es van presentar dos
ofertes que consten en l’expedient.
CINQUÈ. Que ateses les ofertes presentades i després de la recepció de l’informe de
valoració tècnica, es realitzà la proposta d’adjudicació a favor de Caixabank (La
Caixa).
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 2.1.f), 48 i 48.bis a 55 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 21.1.f), 22.2.m), 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
— Els articles 11 a 17 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
— Els articles 25 i següents del Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2001,
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— La Resolució de 17 de setembre de 2016, de la Secretària General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals.
— El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic, crea el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes i el Fons de
Finançament a Entitats Locals.
Vist que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable i és
procedent el seu acord pel Ple de conformitat amb el que estableix l’article 52.2 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que possiblement el redactat estigui malament perquè
el préstec no és a llarg termini.
El regidor Eloi Calbet diu que es tracta d’una operació de crèdit per import de
323.250 euros. La normativa actual no permet incorporar al pressupost el
romanent de tresoreria tot i tenir-lo bastant superior que molts Ajuntaments. Amb
la consciència de què tenim diners suficients, el que farem serà incorporar el
romanent de tresoreria per amortitzar el crèdit que ara contraiem, operació que no
contravé la normativa. L’operació és per amortitzar-la a curt termini. Es va
sol·licitar oferta a tres entitats financeres tot i no ser necessari i la Intervenció va
elevar informe de valoració concloent que la millor oferta és la de Caixabank.
El regidor Lluís Navarro diu que les condicions d’aquesta operació de crèdit que es
pretén demanar ens semblen perfectes. El que no ens sembla bé és que entrant a
l’últim trimestre de l’any es demani un crèdit per fer inversions que es poden
esperar tres mesos.

L’Alcalde Pere Guinovart diu al regidor Lluís Navarro que vostè ja porta prou anys a
l’Ajuntament per saber que sense finançament per a les partides pressupostàries no
es poden aprovar les inversions.
El regidor Lluís Navarro diu que perfectament podem esperar la inversió de
l’ascensor al 2 de gener, així com també es pot esperar la inversió associada al
funcionament del servei de vigilants i la segona fase de la plaça de l’Era del Castell.
Les barres de la plaça de l’Estatut ja estan fetes i s’ha de pagar ja que no estava
pressupostada. La terra de les pistes de pàdel no hi ha cap problema esperar-se al
mes de gener, ja que ara hi juga més gent.
La regidora Susanna Ferré diu que al terra de les pistes de pàdel hi ha el risc que
algú prengui mal. No cal esperar a què algú prengui mal per executar aquesta
inversió. Es tracta d’una qüestió de seguretat.
El regidor Lluís Navarro diu que segurament s’hauran de fer més modificacions de
crèdit. Ara és l’època de confeccionar el pressupost de l’any que ve. Jo estic segur
que ja es sabrà per on anirà el pressupost de l’any que ve perquè el Decret
d’Alcaldia 374/2016 aprova les línies fonamentals del pressupost del 2017 amb un
superàvit de 339.000 €. Possiblement enguany també hi hagi superàvit i n’haurem
de decidir què en fem, com es va fer quan vam tenir la sentència favorable del gas i
en aquell moment vam decidir contravenir la llei. A lo millor resulta que ja quasi ja
tenim l’excedent suficient.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que jo crec que des del paper de l’oposició és
correctíssim el que vostè està fent. Però des del paper del govern no podem actuar
així. Vostè vol restar al pressupost 2017 tres – cents mil euros per inversions que
es deixarien de fer.
Quan el Ple d’aquest Ajuntament va decidir per unanimitat saltar-se la llei per
destinar el romanent de tresoreria i els majors ingressos a inversions ho vam fer
malament. Però com que tenim una oposició tan legalista que es coneix els Jutjats
a pam, ara ho fem bé.
Deixi’m dir-ho a mi, perquè vostè això no ho diu mai. Ja fa anys que tanquem el
pressupost en superàvit, tenim 2.700.000 euros als comptes corrents que el
Montoro no ens els deixa gastar i hem de trobar el camí per fer-ho. El 2017 amb el
superàvit que tinguem i amb el pressupost farem més inversions.
Pel que fa al pressupost del 2017, el Decret que vostè ha esmentat és un Decret de
pur formalisme, ja que els Interventors han d’enviar a Madrid una proposta de
pressupost tres mesos abans de què acabi l’any.
A més, a vegades es parla de l’Ajuntament de Vila – seca i nosaltres també ens
podríem permetre el luxe de no tenir deute.
Ara hem de fer un crèdit que tindrem amortitzat en menys de tres mesos i ho fem
per complir amb la legalitat, tot i que en el seu moment vam acordar incomplir-la,
no cal insistir-hi. Però ja teníem pensat què fer amb el romanent de tresoreria.
I deixi’m dir-li una altra cosa que ens hi trobem a cada Ple. No cal que vulgui
convèncer a ningú de l’equip de govern perquè si hi ha algun punt que tot l’equip
de govern no hi està d’acord, no va a l’ordre del dia del Ple. Ho dic perquè dóna la
sensació que l’ordre del dia el munti només jo.

El regidor Eloi Calbet diu que es proposa aquesta operació de crèdit perquè no se’ns
permet incorporar al pressupost el romanent de tresoreria per executar inversions.
L’Alcalde ha parlat d’una operació de crèdit de tres mesos, jo dic que és una
operació per amortitzar la setmana que ve.
En una de les comissions informatives d’Hisenda ja es va comentar que hi havia
inversions que no entraven al pressupost inicial i que quedaven recollides en una
fulla d’Excel. Això ho vam acabar parlant en dues comissions d’Hisenda i en el Ple.
Teníem claríssim que aquestes inversions havien d’entrar al pressupost del 2016 i
és igual que hi entrin al gener que al desembre.
Sembla que a vegades volem endarrerir les coses. Tot el que proposin en positiu ho
recollirem, però posar pals a les rodes i tirar pel terra la feina de tots els regidors
és legítim però no ho comparteixo.
Tots els regidors coneixien les modificacions del pressupost que eren troncals. Els
timings no són un handicap en aquest sentit.
El regidor Lluís Navarro diu que no sé de què ens intenteu convèncer.
El regidor Eloi Calbet diu que la diferència és que jo no vull convèncer a ningú.
El regidor Lluís Navarro diu que podríem parlar de les inversions, però el que
parlem és que aquestes inversions s’haurien d’esperar al pressupost de l’any que
ve. Ja es va fer un crèdit per tres milions d’euros que encara no l’hem acabat de
tornar. Justament estem a l’època de l’any de fer el pressupost. La nostra forma de
fer seria diferent i estem en el nostre dret de convèncer als altres regidors i
regidores que la nostra manera de fer és millor. I el que volem fer és tancar el
pressupost abans d’acabar l’any, ja que això no s’ha fet mai.
El regidor Eloi Calbet diu que podem parlar de l’antic testament.
El regidor Lluís Navarro diu que no tinc motiu per dubtar de l’Alcalde quan diu que
s’explica tot als regidors. A la Junta de Govern Local es paga les relacions de
factures, que estan subjectes als informes de la Intervenció, però aquests informes
no apareixen a les actes de la Junta de Govern Local i nosaltres no els rebem. Com
que no està reflectit a les actes de la Junta de Govern Local no sé si els regidors de
l’equip de govern ho saben i si és que sí perquè jo no tinc aquests informes i per
què se’m discrimina.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que vostè es munta unes pel·lícules. A la Junta de
Govern Local hi ha representants dels grups polítics que estan al govern, que tenen
tota la documentació que va a la Junta. A més, aquesta informació vostè ja la té.
Em dóna la sensació que no sap que vostè està a l’oposició, doncs no vulgui tenir
els mateixos drets que els regidors de l’equip de govern. Tots els documents que
vostè demana els té. Els que ha demanat se’ls hi ha donat i els que no ha demanat
ja els té la Fiscalia. El que s’ha de donar es dóna.
El regidor Eloi Calbet recorda que quan el Secretari envia per correu electrònic les
propostes que van a Ple, el Secretari indica expressament: “Qualsevol altra
documentació que requeríssiu la trobareu a Secretaria.”
El regidor Albert Roig diu que molts d’aquí no hi éreu a la passada legislatura, però
els informes de fiscalització de les subvencions es van amagar als regidors de
l’oposició i als regidors de l’equip de govern.

L’Alcalde Pere Guinovart diu que vostès actuen fent soroll a bombo i plateret, fent
denúncies als Mossos d’Esquadra, de tot fent campanya, denunciant els braus i
demanant documentació a la Delegació del Govern, fent demanar dotze informes a
la Subdelegació del Govern de l’Estat, amenaçant als regidors que votessin a favor
de l’aprovació del pressupost, impedint que es podés aprovar a temps la rebaixa de
l’IBI,... Ja ho entenc que com a oposició ho hagin de fer. Però com deia avui el
President busquin altres pokémons. I en algun moment donat reflexionin si volen
treballar per la gent del Morell.
El regidor Lluís Navarro diu que ja hi treballem perquè hi hagi total transparència
per saber què es fa amb els diners de la gent del Morell, que no són de
l’Ajuntament, sinó que són de la gent del Morell. Treballem perquè no s’allargui el
lliurament d’informes. I treballem perquè l’Ajuntament recuperi els diners que ha
donat al Club Deportiu Morell per la gespa del camp de futbol.
El regidor Eloi Calbet diu que està en un dejà vu. El setembre del 2015 es van
aturar les transferències.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que no s’han aturat mai.
El regidor Lluís Navarro diu que va bé saber-ho.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que ara es dedica a caçar aquest pokémon i després ja
en caçarà un altre.
El regidor Lluís Navarro pregunta quan tornaran aquests diners al poble.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que aquests diners tornaran, com amb el tema de la
Cooperativa, que aquests diners van tornar amb escreix al poble. Si ho haguéssim
fet tan malament, suposo que estaríem com altres Ajuntaments en bancarrota i en
canvi tanquem el pressupost en superàvit. I, a més, deixi’m presumir que ho fem
executant el pressupost al 99%.
El regidor Eloi Calbet proposa acabar el debat aquí i diu que tenim una oposició que
es descriu per sí sola i un govern que treballa pel poble.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb cinc vots a favor dels regidors
del grup municipal de CiU, dos vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC
i quatre vots en contra dels regidors del grup municipal d’UPM – AM, adopten els
següents ACORDS:
PRIMER. Adjudicar a Caixabank (La Caixa) la concertació de l’operació de préstec
per al finançament de de les inversions següents: “inversió funcionament local
vigilants”, “Ascensor i escales OAC”,
“ Plaça Era del Castell”, “barres plaça de
l’Estatut”, “reparació terra pàdel”, “mobiliari urbà”, “adequació instal·lacions bar
centre cultural”, “accions urbanístiques puntuals”, per l’import de 323.250,00
euros, en les condicions següents:
Modalitat: amortització trimestral i constant
Finalitat: Inversions
Import: 323.250 €
Període de disposició: única a la signatura contracte
Termini: 2 anys
Interès: Euríbor 3m + 0.45%

Comissió d’obertura i estudi: 0%
Comissió amortització anticipada i cancel·lació: 0%
Interessos: revisions trimestrals i liquidacions trimestrals
SEGON. Notificar l’adjudicació a les entitats financeres que van presentar una oferta
i van resultar excloses.
TERCER. Notificar aquest acord a Caixabank, adjudicatari de la citada operació de
préstec a llarg termini, i citar-lo per a la seva formalització.

9. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 4/2016
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 27 de setembre s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari com a conseqüència de
majors despeses d’inversions que s’han previst realitzar per a aquest exercici
econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit.
També s’ha constatat que un cop aplicat el pressupost de l’exercici 2016, hi ha
partides que caldrà incrementar-les per diferents motius mitjançant el
corresponents suplements de crèdit, tractant-se també d’inversions.
Considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la
legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous
o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article
175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart proposa donar per realitzada la deliberació, atès que el
punt anterior i el següent de l’ordre del dia tracten el mateix.

El regidor Alberto Ortega demana afegir una altra cosa: nosaltres votarem que sí de
forma totalment convençuda. Mai se’ns ha negat res i confio plenament amb la
gestió de l’Eloi, recolzada amb el Secretari i amb la Interventora.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb cinc vots a favor dels regidors
del grup municipal de CiU, dos vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC
i quatre vots en contra dels regidors del grup municipal d’UPM – AM, adopten els
següents ACORDS:
1. Aprovar l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits número
4/2016 que cal finançar mitjançant nous ingressos procedents d’una operació de
crèdit, prèviament autoritzada pel Plenari de la Corporació.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals no
hi ha consignació, cal tramitar l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits que s’ha de finançar mitjançant nous ingressos procedents d’operacions de
crèdit a llarg termini, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el
següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Aplicació

Nom

6.920.62501

Mobiliari urbà

6.150.63211

Accions urbanístiques
puntuals

Consignació
inicial
10.000,00 €

Proposta
d’ampliació
7.000,00€

7.000,00 €

7.500,00€

TOTAL

Consignaci
ó definitiva
17.000,00
€
14.500,00
€

14.500,00 €

2/ Crèdit extraordinari:
Aplicació

Nom

1.150.62203
10.132.62204

Ascensor i escales OAC
Inversió
nova
associada
al
funcionament
del
servei de vigilants
Plaça Era del Castell.
2º fase
Barres plaça Estatut
Terra pistes pàdel
Adequació
instal·lacions
bar
centre cultural

6.150.60013
6.171.60904
4.342.62905
8.330.62210

TOTAL

Consignació
inicial
0€
0€

Proposta
d’ampliació
50.000,00€
46.393,05€

Consignació
definitiva
50.000,00€
46.393,05€

0€

178.960,34€

178.960,34€

0€
0€
0€

3.500,00€
16.000,00€
13.896,61€

3.500,00€
16.000,00€
13.896,61€

308.750,00 €

Aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos: operació de
crèdit a llarg termini.

Finançament que es proposa:
Nous Ingressos procedents d’una operació de crèdit
Aplicació Nom

Consignació
inicial

Préstec llarg termini
1/91301 Caixabank
inversions
0,00 €
2016

Nous ingressos

323.250,00€

Consignació
definitiva
323.250,00 €

323.250,00 €
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.

10. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 5/2016
Expedient número 16/33, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplements de crèdits.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 27 de setembre s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit com a conseqüència de
partides que caldrà incrementar-les per diferents motius.
Considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la
legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous
o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article
175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
DELIBERACIÓ
El regidor Lluís Navarro diu que es tracta de modificacions de crèdit normals i
totalment lògiques.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els acords
següents:
1. Aprovar l’expedient de suplements de crèdits número 5/2016 que cal finançar
mitjançant
anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals no
hi ha consignació suficient, cal tramitar l’expedient suplements de crèdits que s’ha
de finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses,
del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i
d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Aplicació

Nom

1.920.22001

Premsa,
revistes,
llibres
i
altres
publicacions
Serveis
de
recaptació a favor
de l’entitat
Edificis
i
altres
construccions centre
dia
Promoció
il·luminació nadal
Productes
alimentaris nadal
Arranjament
façanes i patis
Productes neteja
Infrest.
i
bens
naturals: camins i
carrers

1.920.22708

11.231.21202

15.430.20800
16.920.22105
6.150.78000
3.920.22110
3.920.21001

TOTAL

Consignació
inicial
4.800,00 €

Proposta
d’ampliació
1.500,00€

Consignació
definitiva
6.300,00 €

91.500,00 €

60.000,00€

151.500,00 €

15.580,00 €

2.000,00 €

17.850,00 €

7.000,00 €

2.500,00 €

9.500,00 €

9.000,00€

1.500,00€

10.500,00€

6.000,00€

2.000,00€

8.000,00€

15.000,00€
22.000,00€

5.500,00€
4.000,00€

20.500,00€
26.000,00€

79.000,00 €

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

Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:

Aplicació

Nom

1.920.16000

Quotes
Seguretat Social

Consignació
inicial
469.607,37 €

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

79.000,00 €

390.607,37€

79.000,00 €
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.

11. Moció de suport al Correllengua 2016
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010,
que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i
lingüístiques.
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a
tots els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
DELIBERACIÓ
El regidor Lluís Navarro diu que estem molt contents que s’hagi fet. Hauria pogut
tenir més èxit. Demanaríem esperar a fer-ho al començament del nou curs escolar
per donar la possibilitat a l’AMPA a fer concursos de redacció o de poesia i el dia de
la festa grossa fer el lliurament de premis a la canalla. Això també ens aportaria la
implicació de la família.
La regidora Victoria Eugenia Grau diu que si no m’equivoco això ja es fa per Sant
Jordi, però la idea està bé.
La regidora Judit Fernández diu que les AMPA estaven convidades a la reunió del
Correllengua.

La regidora Victoria Eugenia Grau diu que estaven fora de calendaris.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que ho seguirem fent i buscarem la forma per a què
s’incorpori més gent.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos,
08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.

12. Moció per la instal·lació de rètols identificadors de l’adhesió a l’AMI a
les entrades del municipi
Atès que l’Ajuntament del Morell va acordar amb unanimitat de les formacions
polítiques CiU, UPM i PSC l’adhesió del Morell a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).
Atès que l’AMI fomenta la identificació dels municipis adherits a l’associació amb
rètols a les entrades dels pobles i ciutats del país, elaborant una proposta de cartell
per a tots els municipis adscrits a l’associació.
Atès que són molts ja els municipis que compten amb rètols identificatius a les
entrades dels seus nuclis urbans i seguint l’exemple de ciutats com Reus, Tortosa,
Amposta, Girona, Manresa,...
Atès que cal visualitzar el compromís amb el procés que ens ha de portar a la plena
sobirania del nostre país.
DELIBERACIÓ
El regidor Lluís Navarro diu que aquests rètols s’han instal·lat en molts pobles.
Quan ens vam adherir a l’AMI es va fer per unanimitat. Estem vivint uns moments
molt importants, cal reforçar el full de ruta i som el centre de debat. Hem d’assumir
la responsabilitat que ens toca com a país i el nostre grup i Junts pel Sí sabem molt
bé el que estem fent. Amb aquests rètols es tracta que la gent visualitzi la il·lusió

que nosaltres tenim. El procés d’independència és un projecte d’il·lusió i pacífic, que
s’ha iniciat per arribar fins el final. Una de les formes de demostrar-ho és que es
visualitzi que estem adherits a l’AMI. Quan veig altres pobles que ja han instal·lat
aquests rètols em fan una enveja sana. En podem instal·lar a les tres entrades, la
de Reus, la de Tarragona i la de Vilallonga. No està pressupostat, però els lletreros
els facilita l’AMI.
El regidor Alberto Ortega diu que el vot del PSC serà d’abstenció. No s’ha donat el
cas de parlar del tema de la independència, però el PSC del Morell caminem molt
junts amb els partits de la independència pel mal tracte que rebem tots del govern
espanyol. Però per nosaltres la finalitat és el federalisme i la independència
econòmica. També tenim molts vots de gent que està en contra de la
independència i seria incoherent votar a favor d’aquest proposta.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que jo no m’explicaré, tothom sap la meva posició i
sempre hem donat suport a totes les propostes del procés d’independència. He vist
aquests cartells a la Selva del Camp i a Reus i també els podem col·locar al Morell.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb cinc vots a favor dels regidors
del grup municipal de CiU, quatre vots a favor dels regidors del grup municipal
d’UPM – AM i dues abstencions dels regidors del grup municipal del PSC, adopta els
següents ACORDS:
Primer.- Instal·lar els cartells que identifiquen les entrades del Morell juntament
amb el rètol que ha preparat l’AMI pels municipis adherits.
Segon.- Enviar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència.
Es produeix un aplaudiment entre els regidors del grup municipal d’UPM – AM.

13. Moció per la creació d'una nova sortida en l'autopista AP-7 a l'altura
dels municipis Roda de Berà i Creixell
Les grans infraestructures del nostre país s'han desenvolupat històricament sense
tenir en compte les necessitats de les poblacions mitjanes i petites, considerant-les
únicament com un lloc de pas.
Pel diversos termes municipals discorre transversalment l’autopista AP-7 que no té
cap entrada ni sortida directa a diversos municipis, provocant que els seus veïns i
visitants hagin de desplaçar-se fins al Vendrell o Torredembarra per poder fer ús
d'aquesta important via de comunicació, congestionant la ja sobresaturada N-340 i
la sortida de Coma-ruga i el seu enllaç amb la rotonda de la N- 340 i l'autopista Pau
Casals.
La mancança d'aquest accés, influeix negativament en els estudis de viabilitat per
les noves empreses que volen instal·lar-se a diversos polígons industrials del
Tarragonès. Provoca també grans inconvenients logístics a les empreses que ja hi
estan ubicades. La desactivació de futures empreses que busquen un lloc per
instal·lar-se i el cost afegit en logística de les empreses existents, fan el nostre
sector industrial sigui poc competitiu envers altres poblacions veïnes.
Els habitants de diversos municipis del Tarragonès han de desplaçar-se amb
relativa freqüència per raons de treball, estudis, visites mèdiques, tràmits

burocràtics, ús de ports o aeroports, o oci, etc., motiu pel qual són usuaris, gairebé
obligatòriament, de l'AP-7. Un accés directe a l'AP-7 ajudaria a tenir una major
qualitat i seguretat en la xarxa viària i facilitaria les connexions amb altres vies com
l'AP-2 o la C-32.
Des de l'any 2002 en què es va redactar el primer projecte de desdoblament de la
N-340, els diferents ajuntaments i consells comarcals han demanat diàleg entre les
administracions territorials i el Ministerio de Fomento amb l'objectiu d'arribar a un
consens per tal de poder acordar aquella alternativa que fos la menys perjudicial
per al territori.
En reiterades ocasions el Ple municipal de l’Ajuntament de Roda de Berà ha
analitzat les característiques de seguretat i d’ús de la N-340 i ha demanat alliberar
de peatges l'AP-7, de la mateixa manera que ja es fa en altres territoris.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els
següents acords:
Primer.- Adherir-se a l’acord plenari de l’Ajuntament de Roda de Berà pel qual es
demana al Ministerio de Fomento que engegui l'estudi per la creació d'una nova
sortida en l'autopista AP-7 a l'altura dels municipis Roda de Berà i Creixell que doni
servei als habitants dels municipis, al gran nombre de turistes i a les empreses de
logística que es desplacen diàriament de la zona industrial de Roda de Berà.
Segon.- Demanar a la concessionària Abertis que alliberi els peatges.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Roda de Berà.
Quart.- Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a la Subdelegació del Govern a Tarragona així com al Ministerio de
Fomento i a l’empresa concessionària Abertis els presents acords.

14. Moció per la realització d’un vial per a vianants i ciclistes que transcorri
paral·lel a la carretera T-722 en el tram comprés entre Vilallonga del Camp
i el Morell
Els municipis del Morell i de Vilallonga del Camp, per les seves característiques de
proximitat i veïnatge, comparteixen molts serveis, tant comercials com esportius,
recreatius o educatius.
La principal via de comunicació entre ambdues poblacions és la carretera T-722,
que ens uneix en un tram aproximat d’uns mil dos-cents metres.
Aquest tram de carretera s’ha convertit en una constant anada i vinguda de veïns
que, a peu o en bicicleta, hi circulen diàriament, moltes vegades de nit, amb el
conseqüent perill que això suposa per aquests usuaris.
Sense anar més lluny, el passat any 2015, malauradament i desgraciadament va
tenir lloc un atropellament mortal, fet que va consternar a la població i de retruc,
un motiu d’alerta per als Ajuntaments.
És per aquest motiu, que vetllant i procurant, en tot moment per la seguretat dels
vianants i usuaris que transiten per aquest tram de vial entre el nostre municipi i
Vilallonga del Camp, seria adient i necessari poder adequar, per un dels costats de
la carretera, un pas de vianants, a fi efecte que els vianants i les persones que van

en bicicleta, hi puguin circular o passejar lliurament i sense cap perill que un vehicle
els causi cap dany.
Per tal que aquesta proposta pugui ser considerada i valorada convenientment, fer
esment que pel costat d’aquesta via, paral·lelament a la mateixa, hi transcorre un
tram de canonada de subministrament d’aigua del Consorci d’Aigües del Camp de
Tarragona, amb una expropiació ja efectuada per aquest servei.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es proposa fer un vial per evitar el risc dels
vianants i dels ciclistes per la carretera del Morell a Vilallonga. Vam parlar els dos
Ajuntaments i vam acordar demanar a la Diputació que redacti el projecte.
El regidor Lluís Navarro diu que aquest projecte ens agrada molt i el PSC el portava
al seu programa. Ens va fer enveja veure’l al programa del PSC perquè és una bona
idea i no hi havíem pensat. Entenem que la moció ens ha arribat ja de Vilallonga.
Hauria d’intervenir-hi l’ACA?
L’Alcalde Pere Guinovart respon que precisament es proposa fer aquest vial en la
zona de servitud perquè així ens estalviaríem el cost de les expropiacions. Pel CAT
no li és cap inconvenient.
El regidor Lluís Navarro diu que ens agradaria conèixer com avancen els passos, de
la mateixa manera que la Susanna ja ens facilita tots els projectes de la regidoria
d’Urbanisme.
El regidor Alberto Ortega agraeix que aquest projecte agradi i agraeix el suport que
li ha donat l’Alcalde.
VOTACIÓ
Per tot l’esmentat, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els
següents ACORDS:
Primer.- Considerar adient, necessari i urgent la realització d’un vial per a vianants i
ciclistes que transcorri paral·lel a la carretera T-722 en el tram comprés entre
Vilallonga del Camp i el Morell.
Segon.- Instar a la Diputació de Tarragona, com a titular de la via en qüestió, per
tal que procedeixi amb aquesta actuació.
Tercer.- Comunicar a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp l’adhesió a aquest acord.

15. Precs i preguntes
15.1 El regidor Albert Roig demana informació sobre com està el tema de les
expropiacions de terrenys a l’autovia. Hi ha algun tipus d’anomalia o tot està en
ordre?
L’Alcalde Pere Guinovart diu que per l’Ajuntament sí que està resolt, però per algun
veí no està arreglat. Per exemple, el Martí de Biel té un contenciós pel Corredor del
Mediterrani. De l’A27, tret d’un tema d’inundacions, ja està tancat. I del Corredor
del Mediterrani hi ha un problema d’alçada.

El regidor Albert Roig diu que des d’ERC, com que està al Govern de la Generalitat,
si algun veí té algun problema el puc ajudar.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que ho comentarà al Ciscu de les Olles.
15.2 La regidora Maria Carme Verderas diu que sap que la Susanna és una
regidora que es preocupa per la seguretat vial i voldria fer-li dues o tres
aportacions.
La regidora Susanna Ferré diu que abans de què segueixis, has de saber que tenim
fet un projecte tècnic de vialitat, que està sent sotmès a revisió pel tècnic de la
Diputació, per la brigada municipal i per mi. Quan estigui a punt, voldria convocar
una comissió informativa d’Urbanisme per exposar-lo.
La regidora M. Carme Verderas diu que al pas de vianants davant de Ca la Dori
abans d’ahir quasi que s’hi produeix un atropellament. Proposo que aquest pas no
fos tan pla i obligués als cotxes a frenar. També proposo la retirada dels cartells
senyalitzadors de la Grava i de Cal Joan.
La regidora Susanna Ferré diu que els de la Grava em van demanar que no el treies
perquè està en venda.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que l’actualització vertical també s’actualitzarà, per
exemple no està senyalitzat ni el CAP ni la sala de vetlles.
La regidora Susanna Ferré diu que es senyalitzaran tots els edificis públics i també
els centres comercials d’acord amb la proposta de l’Associació de Comerciants.
15.3 El regidor Josep Maria Garriga diu que en relació al lloc de treball de
coordinador del pavelló encara estic esperant la resposta del regidor d’Esports que
en l’anterior sessió del Ple va dir que em donaria l’endemà.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que el coordinador del pavelló sempre ha sigut el Quim
Royes, que se’l té sempre que se’l necessita. La Pili és una auxiliar.
El regidor Lluís Navarro diu que això venia perquè la plantilla de personal portava
una dotació de 6.000 €. Però realment aquest lloc de treball no existeix. Entenc que
això s’ha d’eliminar al pressupost del 2017.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que s’ha mantingut perquè per les limitacions legals
Madrid no podem augmentar la plantilla de personal ni tampoc el capítol 1
despeses. Per això s’han mantingut algunes partides, que no es toquen per si
algun moment donat fessin falta. A la plantilla de personal en tenim tres
vigilants, però ens en falten sis. I aquesta podria ser una situació similar.

de
de
en
de

El regidor Alberto Ortega diu al regidor Josep Maria Garriga que fora dels Plens t’he
trucat vàries vegades; l’última vegada que et vaig trucar va ser fa dos dies. Però
enlloc de preguntar-m’ho llavors, prefereixes esperar al Ple. Aquest és el mètode
que tens per a què et respongui o per evidenciar-me? Hi ha coses que també se
me’n poden anar del cap.
El regidor Josep Maria Garriga diu que tampoc em truques tant.
15.4 El regidor Albert Roig diu que se’m va transmetre que aquesta legislatura hi
hauria un relleu d’Alcalde.

L’Alcalde Pere Guinovart diu que aquesta decisió és dels partits. Quan em diguin
que el temps que s’ha acabat, s’haurà acabat.
El regidor Albert Roig diu que també pot dimitir.
El regidor Alberto Ortega diu que crec que ara l’Alcalde ha de ser-ho el Sr. Alcalde.
El regidor Eloi Calbet diu que no n’hem parlat gens.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que qui té la potestat de què sigui Alcalde o no és el
Ple.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:48 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

