ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Hora fi:
Lloc:

11/2018
27 de desembre de 2018
Ordinari
20:07 hores
21:29 hores
Sala d’Actes de la Casa Consistorial

Assistents:

No assisteix:

Presidència: el Sr. Pere Guinovart Dalmau
Secretària: la Sra. Laura García Álvarez
Interventor: el Sr. Javier Ríos Muñoz.
Ordre del dia:
I) Part dispositiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
1.1. Acta de la sessió corresponent al Ple ordinari 7/2018, de 27 de setembre.
1.2. Acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari 8/2018, de 15 de novembre.
1.3. Acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari 9/2018, de 19 de novembre.
1.4. Acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari 10/2018, d’11 de desembre.
2. Aprovació, si escau, d’una moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal
Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.
3. Aprovació, si escau, d’una moció sobre la situació de la pagesia i el sector agrari
al camp de Tarragona.
II) Part de Control:
Dació de comptes dels Decrets d'Alcaldia núm. 398 a 556, ambdós inclosos.
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local núm. 14 a 17,
ambdues incloses.
Precs i preguntes.
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, l’Alcalde obre la sessió i demana
la inclusió per urgència de l’adjudicació del contracte de les obres d’urbanització de
la Plaça de l’Era del Castell. Es procedeix a la votació de la seva inclusió per
urgència.

ACTA DEL PLE

Pere Guinovart Dalmau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/01/2019
HASH: 09fc702f9ae56a1d67d6e74e80c56772

Victoria Eugenia Grau Portabales

Número : 2018-0011 Data : 25/01/2019

Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Josep Maria Garriga Barberà
Susanna Ferré Bové
Josep Lluís Moreno Santacana
Judit Fernández Llerena
Alberto Ortega Royo
Maria Jesús Valldosera Gasull
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Laura García Álvarez (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 25/01/2019
HASH: 3074a0c5515969cdf0a056d63cda1bf4

Identificació de la sessió:

Desenvolupament de la sessió:
VOTACIÓ INCLUSIÓ PER URGÈNCIA
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE "URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
DE L’ERA DEL CASTELL"
El Sr. Alcalde proposa la votació per incloure per urgència l’aprovació, si escau, de
l'adjudicació del contracte de les obres d’urbanització de la Plaça de l’Era del
Castell. L’adjudicació d’aquest contracte és competència del Ple, atès que supera el
10% dels recursos ordinaris del pressupost. Tot i que aquesta atribució està
delegada per Acord de Ple extraordinari 7/2015, de 7 de juliol, en la Junta de
Govern Local, per “costum”, aquestes adjudicacions es porten al Ple.
Es proposa la seva inclusió per urgència perquè el Ple es va convocar amb data 20
de desembre de 2018. Atès que la seva inclusió depenia de la constitució de la
garantia definitiva, en termini, la qual va tenir lloc el dilluns 24 de desembre de
2018, no es va incloure en l’ordre del dia.

I) Part dispositiva:
A) Assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple ordinari 7/2018,
de 27 de setembre.
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta pel lliurament de
l’esborrany amb l’ordre del dia, de conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova l’acta per unanimitat dels assistents.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari i
urgent 8/2018, de 15 de novembre.
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta pel lliurament de
l’esborrany amb l’ordre del dia, de conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova l’acta per unanimitat dels assistents.
1.3. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari i
urgent 9/2018, de 19 de novembre.
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta pel lliurament de
l’esborrany amb l’ordre del dia, de conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
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Es passa a votar la inclusió de la urgència, que s’aprova per unanimitat dels
assistents.

ACTA DEL PLE

La Secretària assenyala que, des de l’entrada en vigor de la nova LCSP, en març de
2018, s’ha limitat el nombre de membres electes que poden formar part de les
Meses de Contractació, però que tota la documentació és pública en el perfil del
contractant i que, en la part pública, com a acte públic, els polítics poden assistir,
però la Llei limita que puguin formar part de les Meses.

Número : 2018-0011 Data : 25/01/2019

El Sr. Navarro diu que cap membre de l’oposició ha estat present en l’obertura de
sobres, com s’havia fet fins ara, que no tenen cap tipus d’informació i que no entén
com, en aquesta situació i amb aquesta competència delegada en la Comissió de
Govern, se’ls demana votar.

El Ple aprova l’acta per unanimitat dels assistents.
1.4. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari
10/2018, d’11 de desembre.
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta pel lliurament de
l’esborrany amb l’ordre del dia, de conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova l’acta per unanimitat dels assistents.

El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que
vulneren els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos
d’empara davant el Tribunal Constitucional, dels quals tots han estat acceptats
però cap ha estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel
Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional
es va presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal
Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei
d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen
que els recursos contra els escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació
preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies.
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca
bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i
en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el
dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sánchez i Jordi Turull, i dos dies
més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de
Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la
vulneració dels seus drets civils i polítics.
Amb tots aquests motius i antecedents,
El Ple de l’Ajuntament del Morell ACORDA per majoria absoluta:
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sánchez, Jordi
Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.
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Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la
presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni
Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta
vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de
l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que
van promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat
l’1 d’octubre de 2017.

ACTA DEL PLE

Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust
i injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium
Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns
dies, dels representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i
els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i
Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la
persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la
ciutadania.
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2. Aprovació, si escau, d’una moció per denunciar el bloqueig jurídic del
Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.

SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i
empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment
injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat.
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació
dels recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia
europea per endarrerir la seva posada en llibertat.
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol
persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni
l’allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets
civils.
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió
dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a
impulsar accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica.

NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal
Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de
les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
S’aprova per majoria absoluta:
Vots a favor (9): Sr. Pere Guinovart Dalmau, Sr. Eloi Calbet Ferran, Sra. Judit
Fernández Llerena, Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, Sra. Susanna Ferré Bové, Sr.
Albert Roig Rovira, Sr. Josep Lluís Moreno Santacana, Sr. Josep Lluís Navarro
Morgades, Sr. Josep Maria Garriga Barberà.
Abstencions (1): Sr. Alberto Ortega Royo.
Vots en contra (0):
3. Aprovació, si escau, d’una moció sobre la situació de la pagesia i el
sector agrari al Camp de Tarragona.
El sector agrari a les comarques del Camp de Tarragona, pel que fa al conreus de
l’avellana i l’olivera, aquest any ha sofert importants pèrdues de collita degut a una
climatologia totalment adversa; amb unes fortes ventades a principis d’any que van
arribar a malmetre fins i tot algunes plantacions, especialment d’avellaner,
comprometent la producció de cara a les properes campanyes, i una sequera
persistent que s’arrossegava d’anys anteriors, i que amb l’arribada de les pluges
continuades de finals d’estiu i principis de tardor, han acabat perjudicant la migrada
producció, ja sigui al moment de plegar les avellanes o de collir les olives.
La pèrdua de producció oscil·la entre el 50% i el 70%, d’avellana o d’oliva, per la
qual cosa, les persones que estan al cap davant d’explotacions d’avellaners o
oliveres, veuran els seus ingressos considerablement reduïts a causa d’una collita
tan migrada. Sense oblidar els preus, que pel que fa a l’avellana, des del 2015 han
sofert una pèrdua 41% , segons es desprèn de la cotitzacions de la Llotja de Reus.
En el cas de l’oli d’oliva d’extra verge aquest baixada de preu és del 14,67%,
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VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més,
l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són
perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana
basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut.

ACTA DEL PLE

SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en
un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de
poders de l’Estat.

Número : 2018-0011 Data : 25/01/2019

SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest
municipi per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les
seves reivindicacions legítimes.

respecte a les mitjana de les 4 darreres campanyes, segons fons del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Un altre element a tenir en compte, és la reducció de les ajudes agràries respecte al
sistema redistributiu anterior, tan pel que fa a l’oli com a la fruita seca. A més, a la
fruita seca li ha estat suprimida l’ajuda d’Estat, provocant la no diferenciació dels
imports entre professionals i no professionals, campanya 2011/12 (42,89€/ha),
reduint-se a progressivament fins arribar a 7€/ha, que mai ha arribat a mans de la
pagesia, i quedant eliminada l’any 2018. Per part de la Generalitat, el pressupost
destinat a partir de la campanya 2014/15 va ser 0€.
Per tant, la reducció dels ajuts directes FEAGA junt amb l’eliminació de l’ajut d’Estat
i el de la Generalitat, i la no compensació per un nou ajut connectat, han contribuït
a la pèrdua de la viabilitat de les explotacions d’avellaners.

En aquest cas, caldria la implementació d’unes mesures per part del Govern de
l’Estat, i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat, que modifiquessin la
legislació per tal d’aconseguir un gasoil professional agrícola, ramader i forestal
amb un preu exclusiu de 0,021€/L d’impost especial d’hidrocarburs, el mínim
establert a la Unió Europea (Directiva 96/2003/CE), així com l’aplicació d’un IVA
reduït del 10%.
Donada la importància econòmica i social d’aquests conreus llenyosos al Camp de
Tarragona, el Ple de l’Ajuntament del Morell acorda per unanimitat:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat a:
● Articular mesures per poder pal·liar aquesta situació de crisi conjuntural i
estructural a què es veu abocada la pagesia al nostre territori.
● Establir un refinançament dels crèdits per als joves incorporats als conreus
de l’avellana i l’olivera.
● Possibilitar l’accés a les pòlisses per a fe front a les despeses corrents a
retornar en 4 anys i amb un interès 0.
● Establir avals per a les mesures de finançament i refinançament.
● Promoure campanyes per afavorir el consum d’avellanes i de l’oli d’oliva
verge extra.
● Adequar els mòduls de l’IRPF de l’exercici 2018 per aquests conreus i zona
afectada, tenint en compte la reducció de la producció com a conseqüència
de les adversitats climàtiques.
● Establir novament i de forma íntegre, almenys per a un període de 3 anys,
l’ajut nacional previst a l’OCM dels productes agraris per a les superfícies
d’avellaner, tant pel secà com pel regadiu.
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Aquest encariment empitjora encara més la viabilitat de les explotacions, alhora
que anirà acompanyat de l’augment d’altres costos addicionals de producció, com
el dels fertilitzants, els fitosanitaris, els plàstics, els pneumàtics i els lubricants. La
pagesia no pot repercutir aquets encariment en els preus que percep per les seves
produccions a causa de la feble posició que té dins la cadena alimentària.

ACTA DEL PLE

Pel que fa a l’energia elèctrica, l’Estat espanyol en 10 anys ha escalat dotze llocs en
el rànquing de països europeus amb l’electricitat més cara, i des de l’any 2008 ha
passat dels 13,66€ els 100 KWh als 23,83€ el 2018, segons les dades d’Eurostat. És
a dir, això significa un augment acumulat del 75,5% per les famílies. En el cas de
l’agricultura aquest augment és situa en el 89%, respecte l’any 2010, segons les
dades publicades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Número : 2018-0011 Data : 25/01/2019

D’altra banda, augment de cost de l’energia ha estat imparable en aquest darrers
anys. Si bé el barril de petroli de l’Organització de Països Productors de Petroli
(OPEP) s’ha encarit un 11% entre juliol i octubre de 2018, el gasoil agrícola ha
passat, en el mateix període, d’una mitjana de 0,679€/litre a 0,961€/litre, amb
ofertes que superen la l’Euro per litre, és a dir, un encariment d’un 41,5%.

● Defensar l’articulació d’un ajut addicional, temporal, “ad-hoc” i urgent per
l’avellana per part del Consell de la Unió Europea, per un període
excepcional de 3 anys, d’acord amb el que preveu de l’article 42 del Tractat
de Funcionament de la Unió Europea.
● Establir un ajornament extraordinari del pagament de les quotes de la
Seguretat per a la pagesia professional.
SEGON.- Notificar l’aprovació d’aquesta Moció a:
Hrble. Sra. Teresa Jordà i Roura
Consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007-Barcelona

Excel·lentíssima. Sra. Magdalena Valerio Cordero
Ministra de Trabajo; Migraciones y Seguridad Social
Paseo de la Castellana, 63
28071 - Madrid
Sr. Joan Caball i Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
Casa de l’Agricultura- C. Ulldecona, 21-33, 2ª Planta
08038 – Barcelona
S’aprova per unanimitat dels membres assistents.

ACTA DEL PLE

Excel·lentíssima. Sra. María Jesús Montero Cuadrado
Ministra de Hacienda
c/ Alcalá, 9
28071 – Madrid
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Excel·lentíssimo. Sr Luís Plana Puchadas
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo de Infanta Isabel, 1
28071 – Madrid

B) ASSUMPTE INCLÒS PER URGÈNCIA

Fets
Atès que en el Ple de 17 de setembre de 2018 es va aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per a la reurbanització de la
vialitat de l’entorn de la plaça Era del Castell.
Atès que en el termini de recepció d´ofertes es van presentar les empreses que a
continuació es relacionen, en data 3 de desembre de 2018 es procedeix a l’obertura
dels “sobres A”. A la vista de la documentació presentada, la Mesa de contractació
declara admeses les proposicions següents:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Artífex Infraestructuras, S.L.
Auxiliar de firmes y carreteras, S.A. (AFICSA)
Tempo Facility Services, S.L.U.
Constècnia 3, S.L.
Infraestructuras Trade, S.L.
M i J Gruas, S.A.
Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, S.A.
Moix, Serveis i Obres, S.L.
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Aprovació, si escau, de l'adjudicació del contracte "Urbanització de la
Plaça de l Era del Castell"

El President disposa que els serveis tècnics emetin informe sobre la documentació
aportada a fi de procedir a la seva valoració.
En data 12 de desembre de 2018, a la vista de la informació continguda en els
sobres A i B, classifica les empreses, per ordre decreixent, com segueix:

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SL

95,00 punts

2

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SA (AFICSA)

92,63 punts

3

CONSTÈCNIA 3 SL

90,04 punts

4

GICSA

89,39 punts

5

TEMPO FACILITY SERVICES SLU

87,55 punts

6

TRADE INFRAESTRUCTURAS

84,75 punts

7

M I J GRUAS SA

80,08 punts

8

MOIX SERVEIS I OBRES SL

74,21 punts

L’empresa Artífex Infraestructuras SL obté la màxima puntuació, 95 punts.
Relació de candidats descartats: no se’n registren.
La Mesa de contractació assoleix el resultat dels informes de valoració tècnica i
eleva a l’òrgan de contractació la relació classificada, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades, les quals no han estat declarades anormalment baixes, i
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació a Artífex Infraestructuras, S.L.
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1

ACTA DEL PLE

Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o
anormals és la següent:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(“LCSP”).
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
c) 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.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
De conformitat amb l’art. 159.4. 4t LCSP, la Mesa comprova que l’empresa està
inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) i, a la vista d’aquesta
informació, es comprova que l’empresa està degudament constituïda, que el
signant de la proposició té poder suficient per formular l’oferta, que l’empresa
compleix amb la classificació exigida en el plec de clàusules administratives
particulars i que no incorre en prohibicions de contractar.
Atès que l’empresa està inscrita en el RELI i, de conformitat amb la clàusula
quinzena del plec de clàusules administratives particulars, es requereix a l’empresa
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Fonaments de Dret

per a la constitució de la garantia definitiva en el termini de 7 dies hàbils, la qual
s’ha constituït en termini.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona LCSP, atès que el valor estimat
d’aquest contracte és superior al 10% del recursos ordinaris del pressupost, el Ple
és l’òrgan competent, atribució que ha estat objecte de delegació mitjançant acord
de Ple 7/2015, de 7 de juliol, en la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposat, el Ple adopta per majoria absoluta els següents ACORDS:
Primer.- Avocar el coneixement d’aquest assumpte, delegat mitjançant acord de
Ple 7/2015, de 7 de juliol, en la Junta de Govern Local.
Segon.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació d’urbanització de la plaça de
l’Era del Castell a ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L., amb NIF B65675365, per un
import de 477.590,00 € i 100.293,90 € d’IVA i una durada de 5 mesos, en les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Sisè.- Complir amb les obligacions en matèria de publicitat activa i, en particular,
amb la publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb l’art. 63 LCSP.
Setè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte, incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament
amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat
amb l’art. 346 LCSP.

S’aprova per majoria absoluta:
Vots a favor (6): Sr. Pere Guinovart Dalmau, Sr. Eloi Calbet Ferran, Sra. Maria Jesús
Valldosera Gasull, Sra. Judith Fernández Llerena, Sra. Susanna Ferré Bové, Sr.
Alberto Ortega Royo.
Abstencions (4): Sr. Albert Roig Rovira, Sr. Josep Lluís Navarro Morgades, Sr. Josep
Lluís Moreno Santacana i Sr. Josep Maria Garriga Barberà
Vots en contra (0):
II) Part de Control:
Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia núm. 398 a 556, ambdós inclosos.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 398/2018 a
556/2018, ambdós inclosos.
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Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.

ACTA DEL PLE

Quart.- Requerir l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar
el corresponent contracte administratiu, de conformitat amb el que disposa l’art.
153.3 de la LCSP.

Número : 2018-0011 Data : 25/01/2019

Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a l'exercici 2018, en l'aplicació
pressupostària 6/150/60907-3ERA FASE URBANITZACIÓ ENTORN ERA DEL CASTELL I
RAMBLA

Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local núm. 14 a 17,
ambdues incloses.
Atès que correspon al Ple de la Corporació, el control i fiscalització dels òrgans de
govern de la corporació, de conformitat amb el que disposen l’article 22.2 a) de la
Llei 7/1985 de bases de règim local, de 2 d’abril i els articles 42, 104 i 113.1.b) del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Atès que les actes de la Junta de Govern Local, estan publicades a la seu electrònica
del
Morell
en
l’enllaç
següent:
https://seuelectronica.dipta.cat/web/morell/junta-de-govern.
Es dóna compte al ple de les actes de la Junta de Govern Local núm. 14 a 17/2018,
corresponents als dies:
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

14
15
16
17

09/10/2018
30/10/2018
16/11/2018
04/12/2018

El Sr. Navarro i el Sr. Garriga preguen que se’ls hi enviïn les actes de la Junta de
Govern Local número 8 a 13.
Li contesta el prec el Sr. Alcalde.
El Sr. Rovira posa en coneixement que avui s’ha entrat un escrit veïnal, queixant-se
per les molèsties que ocasiona l’activitat d’un local al carrer Desprats; comenta que
la passada nit de Nadal, un cotxe va donar un cop a la façana del seu edifici
“tocant” la canonada de gas. Van trucar a Gas Natural, que va detectar una fuita, i
van estar dos dies sense gas i sense calefacció.
Li contesta el prec el Sr. Alcalde.
El Sr. Navarro pregunta al regidor d’esports, el Sr. Alberto Ortega, per les factures
dels Jocs del Mediterrani, les despeses relatives als monitors esportius i la
maquinària que es va renovar al pavelló.
Li contesta la pregunta el Sr. Ortega.
El Sr. Navarro pregunta sobre el conveni que es va signar amb Repsol, on es donen
20.000 euros per subvencionar actes culturals i pregunta si aquests 20.000 euros es
donen a l’Ajuntament directament o, bé, l’Ajuntament els reparteix entre les
entitats.
Li contesta la pregunta el Sr. Alcalde.
El Sr. Navarro pregunta si ja s’han signat els convenis en matèria de subvencions
amb les entitats del poble.
Li contesta la pregunta el Sr. Calbet.
El Sr. Navarro prega que es reuneixin abans de signar els convenis.
Li contesta la pregunta el Sr. Alcalde.

Codi Validació: 9NH5LRG7HM36GZ7K7WG7TQSN5 | Verificació: http://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 10

El Sr. Navarro agrairia rebre un correu anunciant quan tindrà lloc la propera Junta de
Govern.
Li contesta el prec el Sr. Alcalde.
Li contesta el prec el Sr. Calbet.

ACTA DEL PLE

El Sr. Navarro voldria continuar rebent les actes de la Junta de Govern i proposa
modificar el R.O.M. perquè l’acta s’enviï a tots els membres del Consistori després
de cada Junta de Govern Local.
Li contesta el prec el Sr. Alcalde.

Número : 2018-0011 Data : 25/01/2019

8. Precs i preguntes

El Sr. Garriga pregunta per l’estat de l’edifici de l’estació del Morell.
Li contesta la pregunta el Sr. Alcalde.
El Sr. Navarro pregunta si l’estació està en el catàleg d’edificis protegits.
Li contesta la pregunta el Sr. Alcalde.
El Sr. Roig insisteix en l’estat de l’edifici i prega que l’Ajuntament actuï.
Li contesta el prec el Sr. Alcalde.
Li contesta el prec el Sr. Calbet.
El Sr. Garriga pregunta al regidor d’esports per la queixa que, fa un any, va
traslladar en relació amb els abonats del pavelló, atès que la sala es quedava
petita.
Li contesta la pregunta el Sr. Ortega.
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Document signat electrònicament

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta que signa el President
i la Secretària.

Número : 2018-0011 Data : 25/01/2019

El Sr. Alcalde demana la implicació a les tres formacions polítiques en relació amb la
Relació de Llocs de Treball.
Li contesta el prec el Sr. Navarro.
Li contesta el prec el Sr. Calbet.

