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

3/2017
16 d’octubre de 2017
Ordinari
20:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

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

Secretària accidental:
Gemma Montserrat Guinovart
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Presa de possessió d'un Regidor
3. Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
4. Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2016
5. Dació de comptes de l'informe d'intervenció relatiu a la distribució
del superàvit resultant de la liquidació de l'exercici 2016
6. Aprovació, si escau, de la modificació de 3/2017 en la modalitat de
suplement de crèdit amb incorporació de romanent per amortitzar
deute.
7. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 4/2017
8. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament del Morell per al projecte
ESPLET en el marc de les mesures especifiques d’atenció a la diversitat
dels alumnes de l’ESO del municipi
9. Aprovació, si escau, del Pla Local de Joventut 2017-2020

10. Aprovació, si escau, de la modificació d’ordenances fiscals 2/2017
11. Aprovació, si escau, del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible
12. Aprovació si s’escau del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament
del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès, per a l’Execució del pas
de la Granja sobre el Riu Francolí al Terme municipal del Morell.
13. Aprovació, si escau, de la pròrroga del Pla Integral de la Dona de la
Comarca del Tarragonès 2012-2015
14. Aprovació, si escau, d'una moció de condemna de la violència de
l'Estat espanyol de passat dia 1 d'octubre i declaració de persona "non
grata" al Sr. Enric Millo, Delegat del Govern d'Espanya a Catalunya
15. Ratificació si s’escau dels acords de dissolució i liquidació del
Consorci de Comunicació Local (CCL).
16. 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 setembre 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 16 d’octubre de 2017 a les 20:00 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Pere Guinovart
Dalmau, Alcalde del Morell, 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.
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 setembre
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 16 d’octubre de 2017
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 Primer Tinent d’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 l’acta per unanimitat.
2. Presa de possessió d'un Regidor
La Secretària accidental fa la següent pregunta al Sr. Josep lluís Moreno Santacana:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor de l’Ajuntament del Morell amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
El Sr. Josep Lluís Moreno Santacana respon amb la fórmula "sí, ho juro per
imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que
resto a disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb
totes les nostres institucions la República Catalana, lliure i sobirana"
La Secretària accidental nomena al Sr. Josep Lluís Moreno Santacana, Regidor de
l’Ajuntament del Morell.
Es produeix un aplaudiment i la resta de regidors i el Sr. Alcalde li donen la
benvinguda, especialment, el Sr. Josep Lluís Navarro Morgades, com a cap del seu
propi grup d’UPM.
3. Dació de comptes dels Decrets d'Alcaldia
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 263/2017 al
399/2017 ,ambdós inclosos.
4. Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2016
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, 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 2016 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador a data
26 de juliol de 2017. El compte general s’ha exposat al públic en el Butlletí Oficial de

la província núm. 152, de data 7 d’agost, 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.
VOTACIÓ
Per tant, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb els vots a favor del Sr. Pere
Guinovart Dalmau, del Sr. Eloi Calbet Ferran i de la Sra. Judit Fernández Llerena
regidors del grup municipal de CiU i de la Sra. Victoria Eugenia Grau Portabales,
regidora del grup municipal del PSC; tres vots en contra del Sr. Josep Lluís Navarro
Morgades, del Sr. Josep Maria Garriga Barberà i del Sr. Albert Roig Rovira, regidors
del grup municipal del d’UPM – AM, i una abstenció del Sr. Josep Lluís Moreno
Santacana, regidor del grup municipal del d’UPM – AM, ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016,
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 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats en la part expositiva.
5. Dació de comptes de l'informe d'intervenció relatiu a la distribució del
superàvit resultant de la liquidació de l'exercici 2016

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Morell de l’Informe de la
intervenció sobre la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2016, de
data 28 de setembre de 2017, el tenor literal del qual és el següent:
INFORME D'INTERVENCIÓ RELATIU A LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÁVIT DE
LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2016
Antecedents
1. En data 25 de maig de 2017 l'Alcalde President va aprovar la liquidació de
l'exercici 2016.
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a)
b)
c)
d)

Romanent de tresoreria per a despeses generals: +2.245.609,90 euros
Estabilitat: 403.874,40 euros
Rati de deute viu: 28,50%
Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0 euros

3. El darrer període mig de pagament publicat a data 21 d’abril és de -0,15dies.
4. L’estabilitat de la liquidació de l’exercici 2016 és positiva en 403.874,40.
5. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers que es desprenen de la
liquidació de l'exercici 2016 són de 392.110,55 euros, d'acord amb el següent detall:
APLICACIÓ
1.920.22712
6.150.60013
6.171.60903
3.132.61902
1.171.61903
1.151.62203
10.132.62204

DENOMINACIÓ
Conveni UPC estudi qualitat de l’aire
2ona fase plaça Era del Castell
Adequació 2 parcs per a gossos
Adequació megafonia viaria
Arranjament jardí Ajuntament
Ascensor i escales OAC
Inversió nova associada al funcionament
servei vigilants
10.132.62301
Equips comunicació vigilants
6.153.62900
Adequació senyalització horitzontal
6.132.63207
Adequació primer pis local vigilants
6.134.63208
Adequació local protecció civil
11.231.78003
Beca per estudis formació universitària
TOTAL DESPESES:

Fonaments de dret

QUANTIA
11.171,93
178.960,34
2.346,68
14.000,00
5.500,00
50.000,00
46.393,05
8.868,11
30.624,76
23.485,80
8.759,88
12.000,00
392.110,55

1.

L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.

2.

L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha
de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.

3.

La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin
el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que
presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament,
que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat
i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2017
podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents
d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament
sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de
l'exercici 2017, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir
endeutament net.

4.

La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió
financerament sostenible.
5.

L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 31 de gener de
2017 de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses
generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a
sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits
incorporables. També disposa que els recursos addicionals disponibles s'han de
destinar al compliment el termini de pagament a proveïdors.

6.

Mitjançant la DA 82 de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre i en el projecte de
pressupostos generals per l’estat de 2017 en la seva DA 92, es prorroguen els
efectes de la disposició addicional sisena de la LOEPSF per a l’exercici 2017, de
manera que per poder aplicar el superàvit a inversions financerament sostenibles
cal que la Corporació no superi el límit d'endeutament en matèria d'autorització
d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat
nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les
mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de
pagament previst a la normativa de morositat, com és el cas de l’Ajuntament del
Morell, i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici
2017. Es en aquest darrer requisit on l’Ajuntament del Morell compleix les
premisses per poder destinar part del superàvit liquidat al finançament d’inversions
sostenibles, donat que, tal i com ha quedat detallat en aquest informe la previsió
d’estabilitat de la liquidació de l’exercici 2016 és positiva, però la quantia del càlcul
es tant simbòlica que per si mateixa no permet plantejar-se el destí a una inversió
financerament sostenible, per tant es proposa es destini íntegrament a amortització
de crèdit.

7.

L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre
dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de
conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de
l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de
la mateixa Llei.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes
del pressupost.
1. Determinació si s'han obtingut més ingressos no finalistes sobre els
previstos inicialment:
Previsions
inicials

Recaptació

5.674.750,00

5.488.998,14

CCEE

0,00

0,00

QQUU

0,00

0,00

1.103.150,00

1.117.204,53

subvencions de capital

0,00

0,00

venda d'inversions reals

0,00

0,00

Capítols 1 a 9

subvencions corrents

formalització de préstecs
Previsions inicials no finalistes

Reducció d'endeutament

0,00

323.250,00

4.571.600,00

4.048.543,61

0,00

Segon.- L’import del superàvit és de 403.874,40 euros del qual es dedueixen els
següents imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a
pressupost i d’adjudicacions finançades amb fons propis:

Distribució del superàvit
Superàvit de la liquidació
Creditors per despeses pendents d'aplicar a
pressupost
Creditors per devolució d'ingressos

403.874,40
0,00
0,00

AD finançades amb fons propis

392.110,55

Import a distribuir

11.763,85

Tercer.- L’import a distribuir de 11.763,85 euros es distribueix de la següent
manera:
Destí
Previsió capacitat de finançament 2017

Import mínim de reducció d'endeutament
Import màxim d'Inversió financerament
sostenible

265.292,07

0,00
11.763,85

Quart.- Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 1.841.735,50 euros.
Determinació de l'import lliure del RTDG
Import de lliure disponibilitat

1.841.735,50

La Interventora accidental

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els
següents ACORDS:
ÚNIC.- Prendre coneixement de l’Informe de la Intervenció sobre la distribució del
superàvit de la liquidació de l’exercici 2016.

6. Aprovació, si escau, de la modificació de 3/2017 en la modalitat de
suplement de crèdit amb incorporació de romanent per amortitzar deute.
En relació a l’expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria
per amortització de deute, i iniciat mitjançant Decret de data 21 de setembre de
2017, i vist l’informe de Secretaria respecte el procediment a seguir i l’informe
d’Intervenció,
Vist que s’ha seguit el procediment previst en la legislació aplicable, i s’ha respectat
la següent normativa reguladora:
— Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF)
— 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)
— Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les entitats locals.
Vist l’informe d’Intervenció de data 21 de setembre de 2017 segons el qual:

“De les operacions de crèdit que te pendent l’Ajuntament del Morell a data d’emissió
del present informe, cal estudiar els tipus d’interès per tal de procedir a amortitzar la
que suposi per l’Ajuntament major carrega financera.
Entitat

Import inicial

Pendent d'amortitzar

tipus interés actual

CaixaBank

323.250,00 €

242.437,50 €

0,119%

CaixaBank

2.000.000,00 €

1.200.000,06 €

1,669%

150.253,03 €

10.732,35 €

0,086%

BBVA

Així, del conjunt d’operacions de crèdit vigent l’amortització ha d’estar dirigida cap a
la formalitzada amb l’entitat CaixaBank que presenta un tipus d’interès de 1,67%.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 3/2017 en
la modalitat de suplement de crèdit amb incorporació de romanent de tresoreria per
amortitzar deute, per import de 700.000,04 euros.
L’aplicació pressupostaria afectada on es destinarà la incorporació de romanent serà
la següent:
Aplicació

Nom

1.934.91303

Amortització préstec
LT CP. Inversions 2009

Consignació
inicial
133.333,35 €

Proposta
d’ampliació
700.000,04 €

Consignació
definitiva
833.333,39 €

SEGON. 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.
TERCER. Notificar aquest acord a l’entitat CaixaBank per al seu coneixement i efectes
oportuns.
7. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 4/2017
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 2 d’octubre 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 2017, 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
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.
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.
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.
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).

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
número 4/2017 que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria.
SEGON.- 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 romanent de tresoreria, amb
subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:

1/ Suplements de crèdit:
Aplicació

Nom

6.153.62
900

Adequació
senyalització
Horitzontal i
vertical
Inversió sistemes
informàtics
Material ús públic
Sanitari (DEA)
Millores
Enllumenat Públic
Màquinaria i
Material tècnic
pavelló

1.920.63
602
7.312.62
304
3.165.63
301
4.340.63
307

Consignació
inicial
38.624,76 €

Proposta
d’ampliació
28.900,00€

Consignació
definitiva
67.524,76 €

15.000,00 €

6.000,00€

21.000,00 €

5.650,00 €

2.000,00 €

7.650,00 €

3.181,72 €

7.278,00 €

10.459,72 €

14.000,00 €

8.000,00 €

22.000,00 €

TOTAL

52.178,00 €

2/ Crèdit extraordinari:
Aplicació

Nom

6.164.62102

Tancament
terreny Municipal
zona cementiri
Arranjament Plaça
Francesc Macià
Adequació xarxa
distribució aigua
potable
Arranjament
gimnàs CEIP
Paviment i
arranjament pati
centre de dia
Reductor velocitat
vehicles
Compra Inmoble
Afectat
Urbanisticament
Conveni cct
paviment pas
francolí
Actuacions
Centres educatius

6.171.61012
3.161.61905

2.323.62214
11.231.61013

6.920.62305
1.920.68201

6.170.60014

2.323.63214

Consigna
ció inicial
0€

Proposta
d’ampliació
20.000,00€

Consignació
definitiva
20.000,00€

0€

10.000,00€

10.000,00 €

0€

20.000,00 €

20.000,00 €

0€

10.500,00 €

10.500,00 €

0€

15.000,00 €

15.000,00 €

0€

3.000,00 €

3.000,00 €

0€

80.000,00 €

80.000,00 €

0

7.680,00 €

7.680,00 €

0

7.000,00 €

7.000,00 €

1.920.62306

6.920.62901
6.150.63211

Adeqüació
Megafonia Sala
Plens
Adequació cartells
equipaments
Actuacions
Urbanístiques
Puntual

0

4.900,00 €

4.900,00 €

0

7.000,00 €

7.000,00 €

0

12.742,00 €

12.742,00 €

TOTAL

197.822,00 €

Aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos: romanent lliure
de tresoreria
Finançament que es proposa:
Romanent Lliure de tresoreria

Aplicació

Nom

1/87000

Romanent
Tresoreria
despeses
generals

Consignació
inicial

Nous ingressos

de
per
0,00 €

250.000,00€

Consignació
definitiva
323.250,00 €

TOTAL
250.000,00 €

TERCER.- 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.
8. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament del Morell per al projecte ESPLET en el marc de les mesures
especifiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO del municipi
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 el 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:
Vist el Decret d'Alcaldia 373/2017, de 20 de setembre, pel qual s'aprova el conveni
de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al projecte ESPLET, el contingut
dispositiu del qual és el següent:
Vista la competència municipal de cooperació amb l’Administració educativa
establerta per l’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local i 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 articles 47 i següents del la Llei 40/2015, de 1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 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.
Atesa la premura de temps i de conformitat amb el que disposa l’art 21.k) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local serà
competent l’Alcalde i en donarà compte al ple en al primera sessió que es
celebri.
Vista la proposta de conveni de col·laboració per a la formació pràctica dels
alumnes de l’Institut del Morell, el contingut dispositiu del qual és el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I
L’AJUNTAMENT DEL MORELL PER AL PROJECTE ESPLET, EN EL MARC DE LES
MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI
Barcelona, 19 de setembre de 2017
REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
La senyora Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària
Obligatòria i
Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 61/2016 de
19 de gener, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució
ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències de la
persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del
Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).
Es concretarà una de les dues opcions següents:
PER L’AJUNTAMENT DEL MORELL

El senyor Pere Guinovart Dalmau, alcalde del Morell, en virtut de les facultats
atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres
docents podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a
tercer i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i
d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar.
Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el
currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara
orientació pràctica.
Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament
d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres
institucions per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació
de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i
quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.
Que l’Institut del Morell ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en
el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de
ESPLET L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de
tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten
dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic,
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i
adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar,
social i laboral.
Que l’Ajuntament del Morell és conscient que hi ha alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de
l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’institut del Morell
col·laborant en el projecte ESPLET per tal de donar una resposta a les
necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar
la seva inclusió escolar, social i laboral.
Que l'Ajuntament del Morell disposa de recursos educatius per a col·laborar i
completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació
integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del
municipi.
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament del Morell
consideren positiu
optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les
necessitats educatives dels alumnes del municipi.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar,
acorden formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament del Morell en matèria
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària
obligatòria, a través del projecte ESPLET
SEGONA.- L’Institut del Morell durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel
consell escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social i
laboral de determinats alumnes es preveu la realització d’activitats formatives
en instal·lacions exteriors al centre en un període no superior al 40% de l'horari
escolar setmanal.

Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres
públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest
projecte, i que a través de la col·laboració de l’Ajuntament del Morell les
realitzen fora del centre educatiu, queden cobertes per l’assegurança escolar,
ja que han d’haver estat autoritzades pel consell escolar del centre.
TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes
de 3r i/o 4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un
baix nivell d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en
els cursos anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències
de l’etapa i compleixen algun dels requisits següents:
1. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només
es poden incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de
l’equip docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.
2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una
avaluació positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de
l’etapa.
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits:
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o
òrgan equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.
2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals,
expressada amb un document de compromís educatiu.
L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé
durant un o més trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a,
la seva família, el seu tutor/a i l’equip docent. En tots els casos els alumnes
s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran
incorporar en un altre moment del curs si la valoració de l’equip docent i/o de
la CAD o òrgan equivalent ho estima favorable.
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats
formatives de cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les
competències bàsiques de l’etapa.
Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de
3r o 4t d’ESO essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en el projecte
quan sigui adient.
CINQUENA.- L’Ajuntament del Morell es compromet a facilitar l’accés dels
alumnes a les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació
pràctica. Per aquesta raó es formalitzarà un document de col·laboració per part
de l’Ajuntament amb cada una de les entitats que col·laboren d’acord amb el
model que s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum
formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els
efectes a l’Institut del Morell durant el temps que les duguin a terme.
L'Ajuntament del Morell col·laborarà amb el centre docent en què l'alumnat
està escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així
mateix facilitarà al centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació
i consegüent orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes.
SISENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa
per a l’Ajuntament del Morell
SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria avaluativa
del projecte i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte
al consell escolar del centre, del qual l’Ajuntament del Morell en forma part.
La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes,
del seu seguiment i dels resultats.
VUITENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa
per al Departament d’Ensenyament.

NOVENA.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre
de 2017 i desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de .2019. Podrà
prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts
signatàries abans de la finalització de la seva vigència.
DESENA.- L’Ajuntament del Morell es compromet a complir la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el què
preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre.
ONZENA.- L’Ajuntament del Morell es compromet a donar compliment a la
normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudicament Civil.
DOTZENA.- Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes per la legislació vigent.
TRETZENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació
del conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut
de la seva matèria.
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o triplicat
si l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, en prova
de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració per a la formació
pràctica dels alumnes de l’Institut del Morell.
SEGON.- Donar compte en la propera sessió de Ple de l’Ajuntament del Morell
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a les parts interessades pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la proposta del Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament del Morell per al projecte ESPLET en el marc de les mesures
especifiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO del municipi
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords a les parts interessades pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

9. Aprovació, si escau, de la pròrroga del Pla Local de Joventut
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 el Decret d'Alcaldia 385/2017, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Local
de Joventut 2017-2020, el contingut dispositiu del qual és el següent:

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.
L’Ajuntament del Morell, en sessió de Ple Ordinari de data 27 de setembre de 2017
va aprovar per unanimitat la pròrroga del Pla Local de Joventut 2012-2015 fins
l’aprovació d’un nou Pla.
El Pla Local de Joventut és el document que recull i defineix les línies estratègiques,
els objectius, els programes i les accions que configuren les polítiques locals de
joventut durant un període determinat. Neix de la necessitat de planificar les
polítiques de joventut, partint de l’anàlisi de la realitat, la detecció de necessitats, la
formulació d’objectius, el disseny, la implementació i l’avaluació de serveis,
programes i accions, i propiciant la implicació i participació dels joves. La seva
finalitat és oferir a la població jove millors condicions en el desenvolupament dels
seus projectes vitals, garantint la igualtat d’oportunitats i afavorint l’exercici de la
ciutadania activa, tot donant resposta a les transformacions produïdes en la realitat
juvenil de la ciutat durant aquests anys.
Des d’octubre de 2016 s’ha portat a terme un procés de planificació per elaborar el
nou Pla Local de Joventut, analitzant la realitat juvenil i les polítiques de joventut del
nostre poble.
El document s’emmarca dins el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2010-2020,
tindrà una durada màxima de 4 anys, a comptar des de la seva aprovació pel Ple.
El seguiment del desenvolupament del PLJ i la seva avaluació es faran a diversos
nivells, de manera continuada, anual i final, sempre tenint present que tots els
agents implicats en el PLJ hi participin, i que els espais d’avaluació s’utilitzin per
ajustar les accions que es desenvolupen en el marc del PLJ a les necessitats
canviants.
El desenvolupament del nou Pla Local de Joventut 2017-2020 ha de proporcionar els
elements necessaris per fer accessible la informació a la gent jove, i potenciar la
participació i la implicació juvenil en les decisions que els afecten. Aquests principis
han d’estar garantits pel PLJ, ja que són elements necessaris en el procés
d’emancipació i de consolidació d’un projecte autònom de vida.
El desplegament del Pla Local de Joventut 2017-2020 es realitzarà amb els recursos
existents en cada moment previstos al Pressupost municipal anual.
Per poder accedir a les línies de subvenció de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, disposar de Pla Local de Joventut vigent és fonamental,
donat que, entre d’altres motius, els Serveis de Joventut dels ens locals necessiten
un Pla Local de Joventut aprovat pel Ple Municipal.
Vist el que disposa el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2010-2020
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.
Vist el Pla Local de Joventut 2017-2020 presentat pels Tècnics de Cultura de
l’Ajuntament del Morell (document annex).

Vist que no està prevista la celebració de cap Ple abans de la finalització del termini
per a l’aprovació d’aquest Pla Local de Joventut.
Per tot, això RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2017-2021 de l’Ajuntament del Morell.
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera convocatòria de Ple de
l’Ajuntament del Morell
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Coordinació Territorial de Joventut
a Tarragona

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els
següents
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar l'aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2020 de l'Ajuntament
del Morell

SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a la Coordinació Territorial de Joventut a
Tarragona
10. Aprovació, si escau, de la modificació d’ordenances fiscals 2/2017
Vist el que disposen els arts. 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel
que fa al règim jurídic de les ordenances fiscals municipals.
Vista la proposta de modificació, el tenor literal de la qual és el següent:
Ordenança fiscal 3.9 Taxa per ocupació de domini públic amb parades de
venda, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo
situats en terrenys de domini públic local, així com indústries de carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
Es modifica l’article 5 de quota tributària que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 5. Quota tributària
La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes
contingudes en l’apartat 3 d’aquest article.
S’haurà de tenir en compte per a calcular el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per
excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Els aprofitaments seran anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i
temporals, quan el període autoritzat comprengui una part de l’any natural. En el cas
d’espectacles la quota també pot ser diària. Tots els aprofitaments realitzats sense
autorització administrativa es consideren anul·lats.
Les tarifes d’aquesta taxa són les següents :

Per cada m2 o fracció de superfície ocupada, per any..................... 76,80 €
Per cada m2 o fracció de superfície ocupada, per mes.......................6,40 €
Per cada m2 o fracció de superfície ocupada, per dia.........................0,22 €
Quan l’autorització de la utilització privativa es realitzi mitjançant procediments de
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició a la qual s’atorgui la concessió, autorització o adjudicació.
Quan la ocupació de via pública sigui conseqüència d’un espectacle o concert, que per
les seves característiques hagi de desenvolupar-se en els terrenys de la Zona de la
Granja, ateses les circumstàncies especials que hi concorren s’aplicarà sobre la tarifa
corresponent un coeficient reductor del 0,4 € sobre el valor resultant dels càlculs
establerts en el punt anterior.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de la Corporació per l’art. 52.2.f) del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat
els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscals existent.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el següent acord per un període de 30 dies a
comptar des de la publicació del corresponent edicte al BOPT als efectes de la
presentació d’al·legacions que s’estimin adients. En el cas que no n’hi hagin l’acord
esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra de l’ordenança al BOPT.
11. Aprovació, si escau, del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible
Vist que, en sessió de Ple Ordinari de data 26 de març de 2015 es van adoptar els
següents acords:
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament del Morell té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a
reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un
20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic

procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també vol avançar cap a
l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels Ens Locals per
respondre als efectes del canvi climàtic.
DELIBERACIÓ
L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix posa de manifest que l’estudi és gratuït i el durà a
terme la Diputació.
VOTACIÓ
Per tot l’exposat el Ple municipal adoptar per unanimitat dels presents els següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament del Morell fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més
del 20 per cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible (PAES), un pla local per promoure l’eficiència energètica i les
energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament del Morell es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia
Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte.
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació
de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte al Camp de Tarragona i a les Terres de
l’Ebre, suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica.
Tercer.- Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures
d’adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant
un ordre de prioritats.
Vist que, en data 4 d'octubre de 2017, el Departament de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria i Territori del servei d'atenció al Municipi de la Diputació de
Tarragona fa arribar a l'Ajuntament del Morell el redactat definitiu del Pla d'Acció per
l'Energia Sostenible (documenta annex), redactat per LAVOLA, després d'haver estat
treballant en la documentació facilitada per aquest ajuntament.
Per tot l’exposat el Ple municipal adoptar per unanimitat dels presents els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible del Morell
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria i Territori del servei d'atenció al Municipi de la Diputació de Tarragona
12. Aprovació si s’escau del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament del
Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès, per a l’Execució del pas de la
Granja sobre el Riu Francolí al Terme municipal del Morell.
En data 12 d’abril de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Tarragonès va aprovar el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del
Tarragonès, per al finançament, l'execució i el manteniment de l'obra “pas formigonat
al riu Francolí a la Granja dels Frares al terme del Morell”, per delegació del municipi.

L’Ajuntament del Morell no disposava de crèdit pressupostari per atendre aquesta
despesa, i en la modificació de crèdit 4/2017 s’ha dotat la partida 6.170.60014 amb
crèdit suficient per atendre la despesa.
Vist el conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del
Tarragonès, per a l’Execució del pas de la Granja sobre el Riu Francolí al Terme
municipal del Morell, el contingut del qual és el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DEL MORELL I EL
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS, PER A L’EXECUCIÓ DELS PAS DE
LA GRANJA SOBRE EL RIU FRANCOLÍ AL TERME MUNICIPAL DEL MORELL.
___________________________________________________________
REUNITS:
D'una part, el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Pere Virgili
Domínguez, i en la seva representació d'acord amb les atribucions que li confereix
l'article 13.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003, que aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, de 4 de novembre.
I de l'altra part, el Sr. Pere Guinovart Dalmau, Alcalde de l'Ajuntament del Morell,
qui actua en la representació legal del mateix que li confereix l'art. 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Ambdues parts, en la qualitat en què cadascuna hi intervé, es reconeixen
recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest Conveni i a aquest
efecte,
MANIFESTEM:
1. En data 11 de maig de 2016 es va signar el Conveni per a la coordinació,
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals
per a optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019)
2. Per acord del Ple del Consell Comarcal del Tarragonès, de data 28 de juny de
2016, es va sol·licitar incloure l'actuació "Millora de la connectivitat de la xarxa de
camins de la comarca”, que consisteix en la execució de passos als rius Francolí i
Gaià, en el Pla d’assistència i cooperació municipal (Programa d’inversions de
caràcter supramunicipal 2016) de la Diputació de Tarragona.
3. La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 7 d’octubre
de 2016, va incloure l’esmentada actuació.
4. En data 12 d’abril de 2017, la Junta de Govern ha aprovat la memòria valorada
de construcció de “pas formigonat al riu Francolí a la Granja dels Frares al terme
del Morell”, que, a proposta de l’Ajuntament, inclou un pas formigonat per a
persones.
5. L'execució d'aquesta obra és d'interès perquè permet la connexió dels dos
marges del riu Francolí i millora la connectivitat de la xarxa de camins de la
comarca i amb la comarca de l’Alt Camp.
6. Aquesta execució la realitzarà el Consell Comarcal del Tarragonès d'acord amb
els termes d'aquest Conveni.
7. L'Ajuntament del Morell manifesta que disposa en ferm, dels terrenys, servituds,
energia, concessions, permisos i autoritzacions, tant oficials com particulars, que
són necessaris per a la normal realització de l'obra, i es compromet a aportar els
documents acreditatius de la seva obtenció, llevat dels permisos de l’Agència
Catalana de l’Aigua que serà tramitat pel Consell.
ACORDEM:
1. L'Ajuntament del Morell delega al Consell Comarcal del Tarragonès les
competències per a l'execució d'aquesta obra, assumint, aquest, les mateixes en
els termes del present Conveni.

2. L'Ajuntament del Morell aportarà la quantitat de 7.653,59 €, corresponen a la
diferència entre l’import del projecte (13.053,59 €) i la part finançada pel Consell
(5.400,00 €).
En aquest sentit l'Ajuntament es compromet, mitjançant acord plenari, a consignar
en el pressupost de despeses de l'any 2017 aquesta quantitat, la qual cosa haurà
d'acreditar davant del Consell.
Posteriorment i una vegada aprovat el pressupost municipal per a l'exercici de
2017, l'Ajuntament aportarà certificació acreditativa de la consignació
pressupostària.
3. El Consell Comarcal del Tarragonès redactarà la memòria valorada i efectuarà la
tramitació de conformitat amb el que s'estableix a l'art. 37 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals i d'acord amb l'establert al text refós de la llei de Contractes de les
Administracions públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
4. No es podrà introduir cap modificació o variació del projecte sense la prèvia
tramitació corresponent per l'òrgan de Contractació, en aquest cas el Consell,
excepció feta dels casos d'urgència o emergència degudament acreditada que faci
indispensable o imprescindible la seva execució com a conseqüència de garantir o
salvaguardar la permanència de les parts de l'obra ja executades o per evitar danys
immediats a tercers.
5. L'Ajuntament es farà càrrec de totes les diferències, per excés d'amidament,
imprevistos o altres conceptes, que resultin de l'execució de l'obra.
6. L’Ajuntament realitzarà la preparació, desviament i/o condicionament del camí
fins el pas, donat que el Consell executa exclusivament la construcció del pas.
7. L'Ajuntament del Morell en el termini màxim de 20 dies naturals comptats a
partir de la data de recepció de les respectives certificacions d'obra i requeriment
de pagament abonarà al compte corrent del Consell Comarcal del Tarragonès :
BBVA ES80-0182-5634-1802-0151-6416
Es fa constar expressament que en el supòsit d'incompliment per part de
l'Ajuntament de l'esmentat termini i si arribés a prosperar una sol·licitud
d'interessos de demora per part del contractista, o s'han d'indemnitzar altres
quantitats com per exemple el retard en el pagament, aquestes aniran a càrrec de
l'Ajuntament.
8. L'Ajuntament del Morell s’obliga, així mateix, a assumir al seu càrrec, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva execució.
9. L'Ajuntament del Morell s’obliga al manteniment i conservació posterior del pas,
de la senyalització i dels seus accessos, incloent la seva reposició si fos necessària.
10.
L’Ajuntament del Morell s’obliga a vetllar per la seguretat dels usuaris
posant tanques i elements de senyalització que impedeixin el pas en cas de
crescudes del riu o altres episodis de risc per les persones i d’altres que ho
requereixin. En aquest sentit l’Ajuntament exonera al Consell de qualsevol
responsabilitat derivada de les circumstàncies que es produeixin per fets d’aquestes
característiques.
11.
Si es produís l'extinció del Conveni per causa distinta al compliment del
mateix o per incompliment d'alguna de les parts signants, i hi hagués alguna

actuació puntual en curs, aquesta s'hauria de concloure degudament i a càrrec de
l'Ajuntament.
12.
Aquest Conveni té caràcter Administratiu i les possibles discrepàncies
seran sotmeses a la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signem en dos
exemplars.

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la proposta de Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament del
Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès, per a l’Execució del pas de la Granja sobre
el Riu Francolí al Terme municipal del Morell.
SEGON.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell Comarcal del Tarragonès pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

13. Aprovació, si escau, de la pròrroga del Pla Integral de la Dona de la
Comarca del Tarragonès 2012-2015
Vist l’acord del Ple Ordinari del Consell Comarcal del Tarragonès de data 28 de febrer de
2017, el tenor literal del qual és el següent:
Antecedents

1.
El Programa d’Actuació Comarcal del Tarragonès en el punt 2.5.3.
especifica que: “Es cooperarà amb l’Institut Català de la Dona a fi de
promocionar diferents activitats formatives destinades a les dones de la
comarca. Aquestes programes de formació i de desenvolupament
d’activitats per a les dones haurien de tenir una especial iniciativa en els
municipis petits”.
2.
El Consell Comarcal del Tarragonès a l’any 2000 va endegar el
programa d’Atenció a la Dona per tal de donar resposta a els diferents
necessitats i dificultats a les dones de la comarca.
3.
El Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb els objectius de
l’esborrany del Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de les dones
de Catalunya 2012- 2015, per proporcionar les polítiques de dones en les
administracions locals ha elaborat el seu Programa d’Atenció Integral a la
Dona amb l’objectiu d’unificar i ampliar les diferents actuacions que es fan
des d’aquesta institució envers la dona.
4.
La normativa fa necessari que el Consell Comarcal tingui en tot
moment un Pla Integral de la Dona, i en decret de presidència de data 20
de maig de 2016, es va aprovar la pròrroga del Pla Integral de la Dona a la
Comarca del Tarragonès, per l’any 2016, de caràcter urgent, en tant que
no existia noves directrius establertes a un nou Pla d’acció i
desenvolupament de les polítiques de dones de Catalunya.

5.
A l’any 2017, el Consell Comarcal del Tarragonès continua estant a
l’espera d’ aprovació per part de l’Institut Català de la Dona de les noves
directius, per tal de formular un Pla. En data d’aquest document, les
directrius encara no han estat aprovades, i el termini de la pròrroga del Pla
Integral ha vençut, es fa necessari donar-li continuïtat a la Pròrroga del Pla
de dones existent fins que s’estableixi un nou Pla d’acció i
desenvolupament de les polítiques de dones de Catalunya.
Fonaments de dret
1.
L’article 25 i 26 del Reial Decret 4/2003, de 4 de novembre que
aprova el text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
2.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que va derogar
el text refós aprovat pel Decret Legislatiu 17/1994, en matèria
d’assistència i serveis socials, estructura funcionalment i territorialment el
sistema català de serveis socials, defineix la Xarxa bàsica i determina a
quines administracions públiques de Catalunya els pertoca la titularitat, la
gestió i el finançament d’aquests serveis.
3.
El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català
de serveis socials que disposa la priorització de la cooperació
interadministrativa i preveu els convenis de col·laboració.
Acord
El Ple del Consell Comarcal acorda:
1.
Aprovar la continuïtat de la pròrroga, aprovada per decret de
presidència de 20 de maig de 2016, del Pla Integral de la Dona de la
Comarca del Tarragonès 2012-2015.
fins a la formulació d’un Pla, marcat per un nou Pla d’acció i
desenvolupament de les polítiques de dones de Catalunya.
2.
Notificar aquesta resolució a l’Institut Català de la Dona i als
Ajuntaments de la comarca del Tarragonès a excepció del Ajuntament de
Tarragona”

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Pla Integral de la Dona de la Comarca del
Tarragonès 2012-2015
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès

14. Aprovació, si escau, d'una moció de condemna de la violència de l'Estat
espanyol de passat dia 1 d'octubre i declaració de persona "non grata" al Sr.
Enric Millo, Delegat del Govern d'Espanya a Catalunya
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra
memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que
van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.

Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
15. Ratificació si s’escau dels acords de dissolució i liquidació del Consorci de
Comunicació Local (CCL).
El Consell General del Consorci de Comunicació Local (CCL), del qual l’Ajuntament del
Morell n’és membre, en sessió celebrada el 26.3.2015, va adoptar l'acord inicial de
dissolució del Consorci, així com la seva liquidació. L’acord va ser publicat al BOPB de
30.3.2015 i ens va ser notificat el 21.4.2015.
D’acord amb allò que disposa l’art. 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’acord de dissolució
del Consorci ha de ser ratificat pels òrgans competents de tots els membres
consorciats.
Així doncs, per tal de poder finalitzar la tramitació de la dissolució i definitiva extinció
del Consorci, es necessari procedir a la ratificació, si s’escau, dels dits acords de
dissolució i liquidació del CCL
L’esmentat acord ser publicat al BOPB de 30.3.2015 i literalment diu el següent:
El Consell General del Consorci de Comunicació Local, en la sessió celebrada el
26.3.2015, va adoptar, entre altres, els acords següents:

"Antecedents.
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL),
amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals,
produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant
en totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació
local.
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l'àmbit de la comunicació local,
el CCL va constituir el novembre de 1994 una societat mercantil, l'Agència de
Comunicació Local, SA (ACL).
Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de
tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci
provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona.
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s'està veien simultàniament impactat
pels canvis tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta a
l'estat espanyol i la resta d'estats de la Unió Europea. Aquest situació esta produint
canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena
de suports; ràdio, premsa, televisió, internet, etc., i tan els de titularitat publica com
els de privada. I en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no
escapen a aquesta situació, dons tan el procés de canvi tecnològic, com la difícil
conjuntura econòmica dels ajuntaments i consorcis públics titulars dels mitjans
públics locals, els condiciona com a la resta del sector.
Conseqüència d'aquesta situació de crisi, els darrers anys s'han anat produint canvis
en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va respondre
amb la reorganització de les estructures de suport a la comunicació local en les que
participa de forma exclusiva o majoritària amb l'objectiu de potenciar el recolzament
a les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la
seva sostenibilitat i aconseguir un major grau d'eficiència en la prestació dels serveis,
mitjançant el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si
s'escau, amb d'altres entitats públiques del sector.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d'una única entitat els
recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un
marc global que respon a una voluntat d'assignar més recursos econòmics de manera
directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l'activitat de servei públic dels mitjans
locals.
Aquest procés va culminar amb la creació de l'entitat Xarxa Audiovisual Local, SL (en
endavant, XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament
públic creada per la Diputació de Barcelona, la qual disposa del 100% de la
participació, a l'empara del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243
i següents), la Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de
2.4 (art. 86), el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local (TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i
concordants) i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents), per a la gestió del

servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual
local.
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la
comunicació local, el Consell d'Administració de l'Agència de Comunicació Local, SA,
(ens instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 2012 va aprovar el projecte
de cessió dels actius i passius de la societat a favor de la nova entitat XAL, SL.
L'acord va ser posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta
General de l'ACL.
Durant l'any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d'actius i passius d'aquesta
societat a favor de la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i
simultàniament ha estat dissolta i liquidada l'Agència de Comunicació Local, SA.
Aquest procés legal es va allargar durant pràcticament tot l'any 2013 durant el qual
l'Agència de Comunicació Local va subsistir com a persona jurídica però no va portar
a terme cap mena d'activitat. La liquidació definitiva de l'ACL data de 9 de gener de
2014.
Com a conseqüència d'aquest procés, el CCL, a partir de l'exercici 2013, va veure
reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja que les
activitats de producció audiovisual, que es canalitzaven per mitja de l'Agència de
Comunicació Local, entitat filial del Consorci, varen ser assumides per la nova entitat
XAL, SL.
Des de l'1 de gener de 2013, i per tant durant tot l'exercici 2014, els serveis del
Consorci es presten a través de l'estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les
entitats adherides al Consorci han tingut la possibilitat d'adherir-se al Protocol
General de serveis de la XAL fins al 31 de desembre de 2014; totes aquelles que ho
han considerat convenient ho han fet.
Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la XAL mitjançant la
incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l'objectiu de concentrar i
vehicular tota la política pública de foment a la comunicació local tant de ràdio com
de televisió.
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures
administratives fruit de la racionalització del sector públic fan convenient adoptar la
decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de Comunicació Local.
Normativa aplicable.
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 75/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL2/2003, de 28 d'abril) i els articles
113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de es
administracions públiques de Catalunya.
Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior
de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que l'acord de dissolució, ha
de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del

Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions
consorciades, i ha de ser sotmès al tràmit d'informació pública.
Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de novembre
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de
Racionalització y Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i l'article 14 de la Llei
15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de
Reforma Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis.
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material
de complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de
procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les
instal·lacions existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà
entre els seus membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment,
respondran proporcionalment dels deutes contrets.
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material
de complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de
procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les
instal·lacions existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà
entre els seus membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment,
respondran proporcionalment dels deutes contrets.
Vist l'informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 de març
d'enguany explicant la situació actual i justificant la proposta de dissolució, així com
la proposta de liquidació formulada per la mateixa Gerència, que figuren en
l'expedient.
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci.
ACORDS:
Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com
la seva liquidació en els següents termes:
1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015.

INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT.
Institució
Diputació de Barcelona
Totals

Import pendent
3.000,00
3.000,00

TRESORERIA.
Compte

Import

Catalunya Caixa-0201977143
Banc de Sabadell-001389340
Caixa de mà
Totals

78.110,99
32,48
1.429,55
79.573,02

NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT.
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de
la tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà
íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament
del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament.
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernández, amb
DNI 46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui fins ara
a prestat els seus serveis com a tresorer del propi Consorci. El nomenament es
produeix per a tot el període de liquidació.
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de

Comunicació Local i, en particular,
Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de
Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre de 2009.
Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la Diputació
de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de prevenció de riscos
laboral de 15 de desembre de 2010.
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci

d'Administració Oberta de Catalunya.
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015.
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina para

la coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas."
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l'expedient a informació pública, mitjançant
anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona (Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona), Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d'anuncis del
Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar
des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la
presentació de reclamacions o al·legacions.
Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el
termini d'informació pública, l'aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà
definitiva sense ulterior tràmit.

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar
Local (CCL).

els acords de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació

SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci de Comunicació Local (CCL)
17. Precs i preguntes
Totes les deliberacions es troben en format audio adjunt a la present acta.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les hores i d’ella s’estén la present acta del contingut
de la qual, com a Secretària accidental, en dono fe.
Document signat electrònicament

