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

6/2017
10 de gener de 2018
Ordinari
20:00 hores
Saló d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Susanna Ferré Bové
Maria Jesús Valldosera Gasull
Josep Lluís Navarro Morgades
Josep Lluís Moreno Santacana
Josep Maria Garriga Barberà
Victoria Eugenia Grau Portabales
Judit Fernández Llerena
Albert Ortega Royo
Albert Roig Rovira
Absents:
Eloi Calbet Ferran
Secretària accidental:
Mª Eulàlia March Domingo

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, d’una moció en suport als presos polítics
Precs i preguntes

El Ple de l’Ajuntament del Morell, en sessió extraordinària corresponent a
l’organització i funcionament del nou Ajuntament va fixar que la celebració de les
sessions plenàries es realitzes amb una periodicitat trimestral i preferentment el
darrer dijous del mes.
En el mes de desembre corresponia celebrar la sessió ordinària el dia 28 (darrer
dijous del mes).
Mitjançant la modificació de la celebració de la sessió ordinària no es vulnera el dret
fonamental de participació en els assumptes públics que s’estableix a l’article 23 de
la Constitució, ja que aquesta es celebrarà posteriorment, i d’altra banda es té en

compte el principi d’economia i eficàcia que ha de regir l’actuació dels ens locals de
conformitat amb l’article 103.1 de la Constitució, Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de Règim Local arts.6 , Reial Decret 2568/1986, de 28
novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, art 47.
Al poble del Morell, essent el dia 10 de gener de 2018 a les 20:00 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 per la sotasignant Secretària accidental 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:
Previ.- Conferir, si escau, caràcter ordinari a la sessió
Exposades per l’Alcaldia les raons per les quals no s’havia pogut efectuar la
convocatòria de sessió ordinària del Ple en la data preestablerta del 28 de
desembre de 2017, últim dijous de l’últim mes del trimestre natural, raons
concretades en l’oportunitat de poder evitar la convocatòria de nova sessió del Ple .
El Ple de l’Ajuntament del Morell acorda per unanimitat conferir caràcter ordinari a
la sessió de data 10 de gener de 2018.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El Sr. Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el redactat de les
actes de les sessions anteriors pel lliurament dels esborranys en l’ordre del dia, es
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova les actes 4, 5 i 6 de l’exercici 2017 per unanimitat.
2. Dació de comptes dels Decrets d'Alcaldia
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 400/2017
al 505/2017 ,ambdós inclosos.
3. Aprovació, si escau, d'una moció per la llibertat dels presos polítics
El dia 27 d’octubre, amb el vist i plau de Ciutadans (C’s) i del Partit dels Socialistes
(PSC-PSOE), el govern del Partit Popular (PP) va iniciar l’aplicació de l’article 155,
ordenant el cessament del Govern de la Generalitat de Catalunya, la dissolució del
seu Parlament i la intervenció de totes les Conselleries, passant a dependre
directament del “Gobierno de España” i dels seus “Ministerios”.
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència
Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons
públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del
Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.

El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres
del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president
d’un partit polític amb 87 anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de
Barcelona) i en va demanar la detenció de la resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem va decidir el dia 9 de novembre decretar presó amb
fiança per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; llibertat sota fiança per
als membres de la mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i
Ramona Barrufet i llibertat amb càrrecs per Joan Josep Nuet.
El dia 4 de desembre el Tribunal Suprem va ordenar l’alliberament provisional amb
fiança de 100.000 euros per als consellers Carles Mundó, Raül Romeva, Meritxell
Borràs, Josep Rull, Dolors Bassa i Jordi Turull. D’altra banda, va decidir mantenir la
presó incondicional per Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart tot
i que tres d’ells són candidats a les eleccions del 21 de desembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb
fins polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium
Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver
organitzat la consulta del 9N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta
contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també
contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats
Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat
Espanyol.
Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions
de govern de Catalunya. El compromís de l’Ajuntament del Morell amb la llibertat,
la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.
Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta els següents
ACORDS per unanimitat:
PRIMER.- Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració
immediata de tots els presos polítics, que ho son malgrat haver actuat sempre
pacíficament i democràticament, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes el 27 de
setembre de 2015.
SEGON.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar
l’arbitrarietat i l’ús partidista amb que s’estan aplicant les lleis, tot perventint la
separació de poders que qualsevol Estat de Dret, ha de garantir.
TERCER.- Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155.
QUART.- Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat, així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

El Sr. Alberto Ortega exposa que saps dels dubtes envers el seu grup sobre quin
seria el sentit de la votació del grup del PSC i que no ho entén donat que durant
l’acte de l’encesa de les llums de Nadal va quedar demostrat quin era el seu parer
fent suport a la declaració que va realitzar el Sr. Alcalde durant l’acte. No estan
d’acord amb que hi hagi presos polítics, ni amb les càrregues policials, ni tampoc
amb els cotxes de la Guardia Civil que es van “destrossar”. A pesar de tot això,
expressar que per donar fi a aquesta situació la via no és la declaració de la
independència, i expressen haver-ho dit, per activa i per passiva. És per aquest
motiu que han votat a favor de la moció, no perquè hi estiguin obligats.
Posteriorment, li pregunta al Sr. Josep Lluís Navarro Morgades perquè ha sol·licitat
al Sr. Alcalde que, en cas de que el grup municipal del PSC no votés a favor de la
moció, fes fora a aquests regidors de l’equip de govern; afegeix que això és tota
una amenaça.
El Sr. Josep lluís Navarro Morgades li respon que, casualment, cada cop que s’ha
votat una moció d’aquest estil al Ple, els regidors del grup municipal del PSC no hi
han assistit; que cada cop que hi ha hagut alguna concentració en contra de la
situació que està vivint el poble de Catalunya, tampoc hi ha estat presents.
El Sr. Josep lluís Navarro Morgades continua dient q el PSC és un dels partís
polítics que han ficat en marxa aquesta campanya repressiva de l’estat espanyol
contra Catalunya i el Sr. Ortega i la Sra. Grau estan en representació d’aquest
partit a l’Ajuntament del Morell. Els hi recrimina que encara no els ha sentit
condemnar la situació generada per la policia estatal el passa 1-O i que, el seu
líder, el Sr. Iceta, continua jugant a la “puta i la ramoneta”, primer està a favor de
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola i permetre que hi hagi gent a
l’exili i quatre persones innocents a la presó, es permet demanar el seu indult, quan
els indults són per als culpables. Això és jugar a la “puta i la ramoneta” que és el
mateix que estan fent els regidors del grup municipal del PSC del Morell.
El Sr. Alberto Ortega li respon al Sr. Josep Lluís Navarro que ell no pot respondre
pel que fan o deixen de fer els seus companys de partit, i li retreu que ell el que fa
és política municipal i no anar ficant denuncies que comporten tindre als Mossos
d’Esquadra cada dos per tres a l’ajuntament per culpa seva.
El Sr. Navarro li respon que per al Sr. Ortega el més important és ell mateix i que,
en canvi, per a ells el més important és el país, la llibertat de Catalunya i la llibertat
del poble de Catalunya, cosa que no pot compartir el Sr. Ortega ja que per ell el
més important és la política municipal perquè viu d’ella.
La Sra. Victòria Grau Portabales, regidora del grup municipal del PSC comenta que
no sempre no han assistit a plens on es votava alguna moció sobre aquest tema i li
recorda al Sr. Navarro que qui va cedir les claus de l’Escola Ventura Gassol el
passat 1-O va ser ella; està a favor del dret a decidir i en desacord amb el fet que
existeixin presos polítics i en gran part de tot el que està passant.
El Sr. Albert Roig comenta que, a pesar de les converses que es puguin mantenir a
peu de carrer, el que té validesa és el que es vota i es veu dintre les institucions
oficials com ara l’Ajuntament del Morell i que es poden dir coses molt diferents
sobre el mateix tema segons on o amb qui i si no es fan on toca no tenen cap mena
de valor.

El Sr. Alcalde agafa la paraula i exposa que l’Ajuntament del Morell ha estat present
en qualsevol acte organitzat per ANC, etc, però els seus regidors sempre han tingut
llibertat de vot. Expressa el seu desacord amb el fet que hi hagin presos polítics,
amb l’aplicació del 155 que ha suposat tindre l’economia retinguda i és per això que
s’ha de mantindré tot el que està penjat al balcó de l’ajuntament, que per això no
ha aprovat el Ple.
El Sr. Navarro comenta que les passades eleccions del dia 21 de desembre van
ésser convocades des de Madrid, que des del seu partit no les entenien com a
legítimes, i que, a pesar d’haver-les guanyat el bloc independentista, el PSC és un
dels partits que ara diu que no deixarà que el Sr. Puigdemont sigui envestit
President. Demana als regidors del grup municipal del PSC que es donin de baixa
del partit, sinó no entén com poden continuar al govern ja que, amb el seu permís,
ens han pres les institucions i hi ha gent a la presó i a l’exili i per culpa de les sigles
que representen estem on estem.
El Sr. Alcalde li recorda al Sr. Navarro que en molts municipis del nostre voltant
ERC està governant amb el PSC; si es trenquen pactes, que es trenquin en tots els
municipis, perquè una cosa és la política municipal i una altra l’autonòmica. Es
mostra satisfet pel resultat de les eleccions del dia 21 de desembre al Morell, a
pesar de reconèixer l’augment del bloc constitucionalista. Insisteix que s’ha de
reconstituir immediatament el Parlament perquè és on resideix la voluntat del poble
de Catalunya.
5.

Precs i preguntes

El Sr. Navarro sol·licita que consti en acta que el proper dia 15 de gener marxa del
poble fins al dia 18 de febrer i que durant aquests dies el portaveu del grup serà el
Sr, Alberto Roig.
El Sr. Albert Roig comenta que hi ha un salt en la numeració de les actes que s’ha
portat al Ple i demana que es revisi. El Sr. Alcalde explica que l’ajuntament està en
una situació crítica del personal administratiu.
El Sr. Albert Roig pregunta si es veritat que la piscina continua tenint pèrdues i el
Sr. Alcalde respon que està esperant un informe de l’Enginyer Tècnic sobre aquest
tema i que el portarà a Ple quan el tingui.
El Sr. Albert Roig pregunta sobre el tema de la recollida d’escombraries i el Sr.
Alcalde explica que encara no s’ha arribar a un acord per un tema de costos que no
es veu necessària i no es veuen els avantatges per enlloc.
El Sr. Albert Roig presenta la queixa pel que la brigada fa entrar les fulles seques
per sota les portes de les cases.
El Sr. Albert Roig pregunta com està el tema de la caiguda de la canalera a l’edifici
de la Baguette d’Or i el Sr. Alcalde li explica que van vindre els bombers i que la
Comunitat de veïns del bloc estan mirant les solucions ja que, de moment, segons
bombers la part que no ha caigut està segura
El Sr. Albert Roig li comenta a la Sra. Susanna Ferré que el Sr. Montilla utilitza
tanques de l’ajuntament per tallar el trànsit a la Rambla, i que instal·la moltes
taules i cadires suposant un problema de pas per la gent. La Sra. Ferré cometa que
la gent hauria de presentar les seves queixes a l’ajuntament, sigui a través de la
app o ve directament a l’ajuntament, i no pas pel carrer ja que sinó no hi ha

manera de saber el que està passant perquè al carrer les paraules se les emporta el
vent. El Sr. Alcalde respon que si que hi ha una queixa per escrit. La Sra. Ferré
explica que aquest any es revisarà que tothom qui té permís d’ocupació de la via
pública amb taules i cadires compleixi amb la normativa.
El Sr. Josep Maria Garriga li pregunta al Sr. Ortega sobre l’informe de la
Interventora envers la justificació de les subvencions de l’exercici 2016 on exposa
que hi ha un consum elevat en menjars o gasoil i ho troba una vergonya ja que
suposa 9.000 euros en menjars i 3.500 euros en gasoil. El Sr. Ortega respon que ja
han parlat amb ells i que la despesa en menjar són barbacoes que han pagat als
nens, o el sopar de l’equip de tercera que no cobren res o sopars de la junta. El Sr.
Garriga li respon que en la última reunió es va dir que això no passaria més i torna
a passar i ara amb més diners i que ell, com a regidor ho hauria de parar i que els
diners haurien de ser per als nens. El Sr. Ortega li respon que ell no pot estar tot el
dia controlant en què es gasten els diners. El Sr. Navarro diu que es fica nerviós
només de sentir que el regidor d’esports digui que no pot estar tot el dia controlant
en que es gasten els diners les entitats perquè aquesta és la seva obligació,
controlar-ho i no permetre que la junta se’n vagin de dinar amb els diners de la
subvenció; li demana que controli aquest tema. La Sra. Ferré creu que aquest
import s’hauria de restar de la subvenció de l’any següent ja que es responsabilitat
seva que això no torni a passar. El Sr. Roig diu que el Sr. Ortega hauria de dir a les
entitats que si presenten factures de menjars aquestes no seran considerades
vàlides per justificar la subvenció.
El Sr. Navarro pregunta per l’estat de la gespa de la Plaça Francesc Macià ja que
sembla que s’està morint. La Sra. Ferré li explica que quan es va plantar la gespa
va venir el fred, però que això no significa que s’hagi mort. El Sr. Alcalde explica
que no és gespa, és grama que estarà perfecta quan arribi l’estiu, però que a
l’hivern es torna marró. La Sra. Ferré explica que es va decidir treure les pedres per
l’incivisme dels nens i els seus pares que llençaven les pedres a la via pública.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:28 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.
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