ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

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

3/2018
12 de juny de 2018
Extraordinari
20:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Josep Maria Garriga Barberà
Josep Lluís Moreno Santacana
Susanna Ferré Bové
Judit Fernández Llerena
Albert Ortega Royo

Eduard Fonoll Tassier (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 17/07/2018
HASH: 73dcdb845e5c792614edc5f1c77ffdf3

Victoria Eugenia Grau Portabales
Secretari:
Eduard Fonoll i Tassier
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l'annex al conveni regulador de la delegació de
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de
la Diputació de Tarragona.
2. Aprovació, si escau, de addenda al Conveni Marc de Col·laboració vigent
entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament del Morell en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d'igualtat, per al 2018.
3. Aprovació, si escau, de l'aprovació del Conveni de col·laboració en
l'Ajuntament del Morell i la Fundació Tarragona 2017 en el marc dels XVIII
Jocs Mediterranis.
4. Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes
de la festa major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2018.

Al poble del Morell, essent el dia 12 de juny de 2018 a les 20.00 hores es reuneixen
a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els senyors i
senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels membres
del Ple, assistits pel sotasignant Secretari amb la finalitat de celebrar la sessió per
a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

ACTA DEL PLE

Absents:

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

Assistents:
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Pere Guinovart Dalmau (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 17/07/2018
HASH: 09fc702f9ae56a1d67d6e74e80c56772

Identificació de la sessió:

Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació, si escau, de l'annex al conveni regulador de la delegació de
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de
la Diputació de Tarragona

La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps,
la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona
marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
En data 9 d’octubre de 2008 es va signar el conveni regulador de la delegació de
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord
de delegació.
El Sr. Alcalde comença la intervenció dient que es volen transferir les plusvàlues a
Base perquè comporten molta feina i Base agilitza el cobrament.

ACTA DEL PLE

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en
altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic
que la mateixa Llei els hi atribueix.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix
sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim
jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que les Administracions
Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres
Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.

El Sr. Rovira pregunta pel cobrament dels IBI i el Sr. Alcalde respon que es cobraran
a final de mes.
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb
la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei
57/2003, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals
pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà
dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini,
segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb
l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP
i article 7 del TRLRHL.
- Delegació de la recaptació en període voluntari de l’Impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana
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El Sr. Albert Roig Rovira pregunta què costa això i el Sr. Alcalde respon que el cost
és el que la Diputació aplicarà. Continua dient que això ho aprova el Ple del Morell
primer i després el Ple de la Diputació i llavors va a Base.

Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions
conferides.
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2022, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de
quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions
acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb
una antelació mínima de tres mesos.
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de
les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.

2 Aprovació, si escau, de addenda al Conveni Marc de Col·laboració vigent
entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament del Morell en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d'igualtat, per al 2018.
En data 30 de març de 2017, el Ple de l'Ajuntament del Morell va aprovar el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d'igualtat.
Vistes les competències municipals sobre avaluació i informació de situacions de
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social,
establertes per l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
de règim local i les competències municipals sobre prestació dels serveis socials i la
promoció i la reinserció socials establertes per l’article 66.3.k) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Vist el que disposen els arts. 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, quant al règim jurídic dels convenis.
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.
Vista la proposta d'addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Morell
i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres programes
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Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament del Morell per la formalització d’aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present
acord.

ACTA DEL PLE

Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

Cinquè- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autoorganització, per
a la gestió dels serveis atribuïts.

relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per al 2018, el tenor literal del qual
és el següent:
Addenda al Conveni Marc de Col·laboració vigent entre el Consell Comarcal
del Tarragonès i l’Ajuntament DEL MORELL en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per al
2018.
REUNITS
D'una banda, el Il·lustríssim senyor Daniel Cid Ricote, President del Consell Comarcal
del Tarragonès, en ús de les funcions que li atribueix l'article 13 del Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya.
I de l'altra, el senyor Pere Guinovart Dalmau, alcalde de l’Ajuntament del Morell en
virtut de l’article 53 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.

A mesura que, l’addenda al Contracte Programa 2016-2017 ha estat dissenyada per
tal de concretar els acords generals per al període 2017-2019 del Contracte
Programa, i sent la mateixa comporta ampliar el marc de col·laboració en determinats
programes i serveis de conformitat a les millores que es concretaran tot seguit, les
parts consideren necessari subscriure aquest document en el que s’incorporin i
reflecteixi tot el contingut de la Addenda que afecta les relacions entre ambdues
parts pel període 2017-2019, la qual cosa fan de conformitat als següents:
ACORDS
Primer. Objecte
El present document té com a objecte fer extensius al conveni vigent entre el Consell
Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament del Morell, que ha estat ressenyat en el
manifestant que antecedeix, els acords generals per al període 2018-2019 del
Contracte Programa (d’ara endavant CP) per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d'igualtat que han estat concretats mitjançant l’Addenda al
Contracte Programa 2016-2019.
Per tant, en llur document i els annexos que incorpora, es recullen i concreten el
serveis i programes que s’inclouen, les actuacions, mecanismes d'avaluació i el
finançament que permetin més eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis, no
inclosos al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l’Ajuntament, així com ampliar el marc de col·laboració per al període 2018-2019 en
determinats programes i serveis d'acord amb les millores que es concreten tot seguit.
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II.
En data 26 d’octubre de 2017 es va signar Addenda al Contracte Programa
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el DTSF i el CCT,
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, per al 2017 (per el període 2017-2019).

ACTA DEL PLE

I. Que en data 14 de juny de 2017, tenen subscrit Conveni marc de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament del Morell, en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al Benestar social i polítiques d’ igualtat.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

MANIFESTEN

Segon. Serveis i programes afectats

- Fitxa 1. Els serveis socials bàsics següents:
o Equips bàsics d'atenció social (EBAS).
o Servei d'atenció domiciliària (SAD): SAD Dependència i SAD social.
o Referents comunitaris.
o Mesures extraordinàries no periòdiques davant situacions de necessitat:
▪ Ajudes d'urgència social (AUS).
▪ Ajudes d’urgència social sobre pobresa energètica (AUS PE).
- Fitxa 2. Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS).
- Fitxa 9. Servei de transport adaptat i assistit.
- Fitxa 38. Plans i mesures d'igualtat de les persones LGBTI i lluita contra
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
- Fitxa 39. Servei d'orientació i acompanyament a les famílies.
- Fitxa 40. Serveis laborals especialitzats d'orientació, acompanyament i suport a
la inserció.

Cada fitxa conté la justificació de l’acció, els objectius que s'han d'assolir, les accions
que s'han de desenvolupar, els recursos i els indicadors d’avaluació de compliment
dels objectius fixats segons els acords generals que s'especifiquen en el present
document. Els recursos econòmics per a cada fitxa consten a l'annex 2.
Tercer. Millora i ampliació dels serveis. L’Addenda al
donar continuïtat als serveis en els termes dels
conjuntament dins el període 2018-2019 en la millora
perjudici que, de mutu acord, se'n pugui afegir d'altres.

contracte programa preveu
anys anteriors i treballar
dels termes següents, sens
Per tant:

ACTA DEL PLE

Les fitxes dels serveis o programes que són objecte d'aquest CP entre el Consell
Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament del Morell, consten a l'annex 1.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

Es dóna continuat als serveis i programes inclosos en el CP 2016-2019 i s’amplien o
es modifiquen segons els nous models aprovats dels serveis i, les línies d'actuació
per al període 2018-2019 en els termes següents:

Consolidar, pel 2018, de la ràtio de 3 treballadors/res socials (TS) i 2
educadors/res socials (ES) per cada 15.000 habitants a totes les ABSS.
- L'EBAS, a més del treballador/a social i l'educador/a social, ha d'estar format per
personal administratiu, que ha d'estar adscrit directament i ha de desenvolupar les
funcions de gestió administrativa que derivin de la intervenció social dels
professionals esmentats, sens perjudici de la resta de personal de l’ens local que fins
ara havia donat suport administratiu a aquests equips. Per tant, a partir de l'1 de
setembre de 2017, s'incorporarà a tots els EBAS 1 professional administratiu per
cada 15.000 habitants i es finançarà igual que la resta de professionals de l’equip.
- Fins que no es pacti un indicador que determini la necessitat d'un finançament
dels serveis socials bàsics superior al 66% s’aplicarà l’índex acordat al 2017.
- En relació amb les ajudes d'urgència social per atendre les despeses derivades
dels subministraments bàsics: s'inclou una nova dotació per al període 2018-2019.
S’ha implementat, en tota la seva plenitud jurídica, la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació
de dependència, per tant, sorgeix un increment d’hores de SAD.
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·
Sobre
Fitxa
1.
Serveis
socials
bàsics:
EBAS,
SAD
i
AUS
Amplia la col·laboració entre el DTSF i les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS)
en els termes següents:

· Sobre Fitxa 2. Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents en situació de risc i les seves famílies.
Des de el DTF de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes han definit
el nou model dels SIS per a infants i adolescents en situació de risc i les seves
famílies, que ha de servir de guia per donar suport, estimular, potenciar
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics, i compensar les mancances dels infants i adolescents atesos
mitjançant el treball individualitzat, en grup, treball en xarxa i amb la comunitat.
Aquesta fitxa engloba, d’acord amb el nou model de serveis d’intervenció
socioeducativa, la prestació dels serveis per a infants de 0 a 3 anys en situació de
risc, pels serveis d’atenció diürna, pels serveis d’intervenció familiar i servei
d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents de manera adequada a la realitat
itinerant.

·
Sobre la Fitxa 38. Plans i mesures d’igualtat en el treball i LGBTI
S’impulsa l’elaboració de la diagnosi i el pla local de LGBTI, per tal de implementar
el Servei d’Atenció Integral (SAI).
·
Sobre la Fitxa 39: Servei d’orientació i acompanyament a les famílies (en
endavant, SOAF).
Es posen en funcionament experiències pilot, amb la col·laboració dels ens locals i
les entitats prestadores dels serveis, amb una durada màxima de 2 anys.
S’ha creat un grup tècnic de treball compost per agents clau, per tal de proporcionar
orientació i acompanyament a les famílies al llarg del seu cicle vital. Al final del
procés, s’obtindrà un model de servei contrastat i consensuat llest per implantar
arreu al territori català.
·
Sobre Fitxa 40: Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i
suport a la inserció.
Fitxa 40.1: Es mantenen els itineraris d’inserció adreçats a les persones destinatàries
de I'RMI.
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·
Sobre
la
Fitxa
9.
Servei
de
transport
adaptat
i
assistit
Es continua amb la implementació del nou model de transport adaptat i per aquest
motiu, l’any 2018, amb l’objectiu principal de facilitar l’accés als serveis socials diürns
d’atenció especialitzada de la Cartera de serveis socials a les persones amb
discapacitat i/o persones grans amb dependència que presenten dificultats de
mobilitat o necessitat d’acompanyament, així com persones grans amb diagnòstic de
demència, s’incorpora un nou recurs comarcal: les subvencions directes de caràcter
individual, que es consolidarà el període 2018-2019.

ACTA DEL PLE

·
Sobre Fitxa 7. Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió
Cal donar continuïtat al desplegament del servei de primera acollida i les accions de
suport a les persones refugiades, així com altres projectes de cohesió social dintre
del marc del Decret 150/2014, de 18 de novembre.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

Pel que fa als SIS, com a serveis socials bàsics que són, els correspon un finançament
compartit pels ajuntaments i l’Administració de la Generalitat, amb una aportació
mínima d’un 66% del DTSF i a l’ens local correspon, com a màxim, el 34% restant.

·
Sobre
Fitxa
43:
Plans
locals
i
comarcals
de
joventut.
En les competències delegades en matèria de joventut per part de l’Administració de
la Generalitat, l’ens locals assumirà l’execució d’aquests competències.
Quart. Àmbit d’atenció i justificació econòmica
Aquest CP abasta els serveis que el Consell Comarcal del Tarragonès presta al
municipi i que s'especifiquen a l'annex 2, d'acord amb les fitxes que conté.
Tota la justificació econòmica, així com també qualsevol altra dada, sol·licitada pel
Consell Comarcal del Tarragonès es d’obligat compliment proporcionar-la als terminis
acordats dins el període 2018-2019.
Cinquè. Finançament
D’acord a l’ annex 2, subtinent en allò que no sigui modificat per la present, el acordat
en el sí del Conveni Marc de Col·laboració.

Daniel Cid Ricote
President del Consell
Morell
Comarcal del Tarragonès

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde de l'Ajuntament del

Davant meu
Josep Gómez Belluga
El secretari

Annex 1
Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del
Tarragonès i l’Ajuntament de El Morell, en matèria de serveis socials, altres

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

I com a prova de conformitat, les parts signen el present contracte programa.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
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Aquesta addenda estarà vigent des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre
del 2019, sens perjudici de les actuacions que es desprenguin de l’avaluació del CP
del 2019, que s'han d'executar el 2020, i sens perjudici que pugui ser revisat d'acord
amb les modificacions del marc normatiu català que es puguin produir, i en funció
dels resultats dels treballs que les parts signatàries del Contracte Programa 20162019 acorden en el present document. En tot allò que no s’hagi explícitament
determinat en aquest document, resta vigent el contingut del Conveni Marc de
Col·laboració.
Es podrà acordar la pròrroga d’aquesta addenda per mutu acord de les parts en funció
de la definició i consolidant aquestes noves actuacions i programes en el proper nou
Contracte Programa; i fins a la seva efectiva aprovació, per no interrompre els serveis
de les prestacions bàsiques del mateix, per interès públic dels usuaris.

ACTA DEL PLE

Sisè. Vigència

programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat recollits al
Contracte Programa 2016-2019, amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, per al 2018.
-

Fitxa núm. 1 – Serveis socials bàsics

-

Fitxa núm. 2 – Servei d’Intervenció socioeducativa (SIS)

-

Fitxa núm. 9 – Servei de transport adaptat

-

Fitxa núm. 38 – Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI

-

Fitxa núm. 40.1 – Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI

-

Fitxa núm. 43 – Suport a plans locals i comarcals de joventut

Aquesta addenda inclou només aquelles fitxes de nova incorporació o les que hi hagut
algun canvi respecte el CP.

Fitxa núm. 1.–
A.

Serveis socials bàsics

Cost econòmic dels professionals de serveis socials (Xarxa) es desglossa:
Cost total de l’equip de serveis socials

(a)

51.934,08 €

Cost de l’equip de suport del SATAS

(b)

18.427,38 €

Aportació de la Generalitat segons dades de l’Addenda
al Contracte programa 2016-2019, per al 2018

-37.188,97 €

Aportació econòmica de la Diputació de Tarragona, per
al 2018

-2.945,77 €

Previsions en còmput anual 2018 (equip bàsic i SATAS)
(a+b)

30.226,72 €

Coeficient indexat per 540 usuaris atesos, import
resultant (c)

-1.511,34 €

Cost econòmic dels professionals Serveis socials

28.715,38 €

a. Cost salarial de l’equip de serveis socials bàsics: TS, ES, Aux. Tècnic Adm., en
els percentatges de dedicació corresponents a la seva població i al rati establerta per
l’Addenda del CP 2016-2019.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

Aprovar el contingut específic de les fitxes annexades que preveu el l’addenda al
conveni precedent i la seva assignatura, d’acord, amb detall, el següent:
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Acord econòmic anual, vinculat a l’ Addenda al conveni de col·laboració entre
el Consell comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de El Morell, en matèria
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat recollits al Contracte Programa 2016-2019, amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, per al 2018.

ACTA DEL PLE

Annex 2

b.
Cost salarial de l’equip de suport d’assessorament tècnic (SATAS), s’obté del
cost/empresa de l’equip multidisciplinar de professionals que donen assessorament
tècnic i de suport als serveis bàsics d’atenció social, en l’exercici de les seves funcions
per tal d’atendre a les persones i/o famílies derivades de les EBAS, segons CP 20162019
c.
Coeficient indexat per usuaris atesos en el municipi: El cost total obtingut en el
apartat anterior s’indexarà en base als usuaris atesos en el municipi del darrer
exercici tancat.
L’aplicació d’aquest coeficient es justifica en la necessitat de garantir als municipis
amb un població inferior un servei sostenible tenint en compte que el volum de
demanda de serveis socials per aquests és molt menor que per municipis de major
població.

Índex

Entre 0 i 90 usuaris

-0.7

Entre 91 i 305 usuaris

-0.4

Entre 306 i 429 usuaris

-0.1

Entre 430 i 800 usuaris

-0.05

Més de 800 usuaris

0.15

Nota: el cost salarial es realitzarà anualment en funció de la despesa meritada per
cada lloc de treball i, si s’escau, portarà incorporat les baixes per incapacitat
temporal.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

Nº usuaris atesos any 2017

ACTA DEL PLE

L’índex es revisa anualment en funció de la relació d’usuaris atesos al municipi i el
conjunt de l’àrea bàsica.

Previsió hores 2018

Previsió hores 2018

Aparells 2018

SAD SOCIAL

SAD DEPÈNDENCIA*

TELEASSISTÈNCIA (amb
aportació
de
l’ajuntament)

321 hores

680 hores

3 aparells

*L’augment d’hores sorgeix per la implementació de grau I de dependència, establert
per la normativa corresponent.
El cost/hora de SAD es de 16.25 €/hora, el cost per aparell de teleassistència es de
75 euros i el percentatge de finançament esta recollit a la fitxa del present conveni.
Fitxa núm. 2.–
Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS)
Cost total del SIS

31.094,43 €
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B. Servei d’Atenció Domiciliària

Aportació de la Generalitat segons dades de l’Addenda al
Contracte Programa 2016-2019, per al 2018

-21.366,10 €

Aportació econòmica de la Diputació de Tarragona, per al
2018*

-4.362,02 €

Aportació econòmica per part del seu Ajuntament, per al 2018

5.366,30 €

*Per l’any 2018, segons el conveni vigent amb la Diputació de Tarragona.
Fitxa núm. 9.–

Cost estimat plaça anual 2018

8 places

1.917,30 €

Fitxa núm. 43.–

Recursos assignats en el contracte programa 2016-2019, per transferència directa
del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
Previsió per 2018:
Plans locals de joventut. Aportació

3.480,00 €

La Sra. Maria Jesús Valldosera explica que és un servei més que ofereix el Consell
Comarcal, que l´import és com sempre, tot és exactament igual. L`únic que hi ha un
increment per part de l´Ajuntament de cinc mil i pico. La resta és el mateix conveni
de cada any, per intervenció socioeducativa, per canalla i tot això. No hi ha res més,
la resta és com sempre.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els següents
ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar la proposta de l'addenda al Conveni Marc de Col·laboració vigent
entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament del Morell en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per
al 2018.
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.

ACTA DEL PLE

Suport a plans locals i comarcals de joventut
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Previsió places de Transport adaptat
2018

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

Servei de transport adaptat

3. Aprovació, si escau, de l'aprovació del Conveni de col·laboració en
l'Ajuntament del Morell i la Fundació Tarragona 2017 en el marc dels XVIII
Jocs Mediterranis.
Vist el conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i la Fundació Tarragona
2017 en el marc dels XVIII Jocs Mediterranis, el contingut del qual és el següent:
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MORELL I LA
FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 EN EL MARC DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS

REUNITS
D’una part, Pere Guinovart Dalmau, Alcalde de Ajuntament de Morell en nom i
representació d’aquest, en virtut d’Acta de plenari de 13 de juny de 2015.

Ambdues parts es reconeixen amb capacitat per obligar-se i

Que, en data 4 de novembre de 2016, va tenir lloc a Oran (Argèlia) reunió del Comitè
Executiu del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (“CIJM”), en la que es va
acordar ajornar un any la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, essent les noves
dates de celebració dels mateixos del 22 de juny a l’1 de juliol de 2018.
Que, ambdues parts tenen intenció de mantenir la seva col·laboració, adaptant-la a
les noves dates de celebració dels XVIII Jocs Mediterranis i, així mateix, i de
conformitat amb allò que es preveia a l’Acord Marc, tenen interès en concretar el
contingut específic de l’esmentada col·laboració.

ACTA DEL PLE

EXPOSEN

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

I de l’altra, el Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, President del Patronat de la
Fundació Tarragona 2017 (“Fundació”), en nom i representació d’aquesta, en virtut
de les facultats de representació de la mateixa que li reconeix l’escriptura de
constitució de la Fundació, de data 19 de desembre de 2013.

ACORDS
Primer.- Objecte.
La finalitat del present Acord és actualitzar els termes de la col·laboració entre la
Fundació i l’Ajuntament de Morell com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis, a les noves
dates de celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, així com concretar i especificar el
contingut de l’esmentada col·laboració.
Segon.- Durada
En atenció a les noves dates de celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, el present
Acord de Col·laboració es pacta i acorda fins al 31 de juliol de 2018 des de la data de
la seva signatura.
Tercer.- Acords específics de col·laboració.
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Que, amb els objectius assenyalats a l’Expositiu anterior, les parts convenen
l’atorgament del present ACORD DE COL·LABORACIÓ, que es regirà pels següents

Les parts adopten els següents acords específics de col·laboració:
3.1. Cessió de instal·lacions i Via Pública
3.1.1 Cessió de Instal·lació
l’Ajuntament de Morell es compromet a cedir gratuïtament a la Fundació, l’ús de la
següent instal·lació en els terminis indicats en els següent quadre:

INSTAL·LACIÓ

DIA D’INICI

DIA FINAL

DE LA

DE LA

CESSIÓ

CESSIÓ

TOTAL

TOTAL DIES

DIES

DATES

DE

EXCLUSIVITAT

CESSIÓ

PAVELLÓ
Municipal
d’esports el

EXCLUSIVITAT

10
03/06/2018

28/06/2018

26

18/06/2018 –
27/06/2017

La Fundació es compromet a deixar les instal·lacions relacionades lliures pel seu ús
ordinari a partir dels dies finals de la cessió assenyalats en el quadre anterior.
3.2. Dedicació directors d’instal·lació i personal.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

En les dates d’exclusivitat indicades en el quadre anterior, la instal·lació relacionada
en aquest apartat haurà d’estar tancades als socis o usuaris habituals de les
mateixes, tot seguint directrius que marca el Pla Director de Seguretat dels XVIII
Jocs Mediterranis. En les dates de cessió no exclusiva, l’Ajuntament de Morell es
compromet a permetre a la Fundació Tarragona 2017 l’accés a la instal·lació
relacionada que resulti necessari pel muntatge d’elements efímers, col·locació
d’imatge corporativa i senyalística i altres treballs necessaris per l’adequació de la
instal·lació.

ACTA DEL PLE

Morell

La dedicació del personal propi esmentat a les funcions assenyalades serà la que
precisi la Fundació per a una correcta organització i celebració de l’esdeveniment. La
Fundació comunicarà puntualment dites necessitats de dedicació.
No hi haurà cap relació laboral entre el personal propi de Ajuntament de Morell que
aquest dediqui a les funcions assenyalades en aquesta clàusula i la Fundació.
Ajuntament de Morell serà l’únic responsable dels costos salarials i restants
obligacions laborals i legals relacionades amb el personal propi que dediqui a les
tasques identificades en aquesta clàusula.
La Fundació no haurà d’abonar cap contraprestació econòmica per la dedicació de
personal propi de Ajuntament de Morell a les tasques identificades en aquesta
clàusula.
3.3.-Serveis propis de la instal·lació.
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Ajuntament de Morell dedicarà personal propi adscrit a la instal·lació pel
desenvolupament de la funció de direcció de la instal·lació i de funcions relacionades
amb la logística, voluntaris, premsa, imatge corporativa, protocol, informació i
tecnologia.

La Fundació comunicarà a l’Ajuntament de Morell els horaris en els que els referits
serveis hauran d’estar disponibles durant els dies de cessió de la instal·lació.
L’Ajuntament de Morell assumeix la responsabilitat de garantir que els esmentats
horaris siguin respectats per part del personal que presti els serveis.
3.4.-Elements addicionals
La Fundació es compromet a instal·lar els següents elements addicionals:
- Estructures modulars efímeres
- Acabats i mobiliari específic
- Prefabricats
- Elements divisoris
- Elements d’il·luminació i enfosquiment
- Elements d’imatge dels XVIII Jocs Mediterranis
- Senyalètica específica de l’esdeveniment
3.5- Imatge Corporativa
Ajuntament de Morell es compromet a cedir, de forma gratuïta, tots els suports
d’imatge del recinte de competició i de la instal·lació en general per a l’aplicació
exclusiva de la imatge dels XVIII Jocs Mediterranis i dels patrocinadors de la
Fundació durant els dies de competició.
Tota la publicitat existent haurà de ser retirada de la instal·lació abans del dia de
cessió de la mateixa a la Fundació, per tal que aquesta pugui instal·lar-hi la imatge
corporativa i senyalística abans de l’inici de la competició.
Els dies de la competició no podrà haver, ni a la part interior ni a la part exterior de
la instal·lació, publicitat de marques diferents d’aquelles que estableixi la Fundació.
L’Ajuntament es compromet a instal·lar a la via pública del municipi els suports
gràfics necessaris per a una òptima senyalització i identificació de les seves
instal·lacions de competició, aparcaments i espais relatius als Jocs al municipi.
També es compromet a la supervisió i manteniment d’aquests suports durant els
dies de competició.
L’Ajuntament, addicionalment, permetrà la instal·lació d’un punt de venda de
productes oficials dels XVIII Jocs Mediterranis a l’espai públic del municipi, en la
ubicació que sigui acordada entre i l’Ajuntament i la Fundació.
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Neteja de la instal·lació:
Anterior, durant i posterior als Jocs
Manteniment de la instal·lació
Subministrament elèctric
Il·luminació
Fontaneria
Sanejament
Megafonia
Subministrament d’aigua
Recollida de brossa
Xarxa de telecomunicacions (telefonia, wifi, ...)
Coordinar tasques d’empreses externes:
Climatització
Graderies
Carpes
Grups electrògens
Revisió d’equips i estructures
Tecnologia
Obertura i tancament de la instal·lació i/o consergeria

ACTA DEL PLE

·
o
·
o
o
o
o
o
o
o
o
·
o
o
o
o
o
o
·
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Ajuntament de Morell es compromet a posar a disposició de la Fundació, de forma
gratuïta i sota la seva responsabilitat, els serveis bàsics següents:

3.5. Material esportiu i genèric
La Fundació es compromet a equipar la instal·lació amb tot el material esportiu
necessari per celebrar la competició corresponent.
La Fundació es compromet a facilitar tots els elements pel cronometratge,
marcadors, gestió de resultats, entre d’altres, per a la competició corresponent.
No obstant, Ajuntament de Morell es compromet a cedir de forma gratuïta a la
Fundació el material esportiu i genèric de que disposa a la seva instal·lació i que
reuneix les característiques necessàries per a la competició corresponent, material
que es relaciona seguidament:
- Material esportiu genèric de les instal·lacions relacionades en el punt 3.1.1
anterior

3.7.- Pla d’ Autoprotecció de la instal·lació i assegurances
o Ajuntament de Morell es compromet a tenir actualitzat i vigent el Pla
d’Autoprotecció o Pla d’Emergència i compartir-lo amb la Fundació.
o Ajuntament de Morell es compromet a que la instal·lació cedida es trobi
degudament legalitzada.
o Ajuntament de Morell es compromet a tenir actualitzat i vigent les
assegurances multirisc i de responsabilitat civil pròpies de la instal·lació.
o Ajuntament de Morell es compromet a facilitar a la Fundació l’avaluació de
riscos de la instal·lació, les mesures preventives previstes, les mesures
d’emergència que cal aplicar així com la restant documentació en matèria de riscos
laborals que, d’acord amb la normativa vigent, precisi la Fundació.
o La Fundació, per la seva banda, es compromet a contractar una assegurança de
responsabilitat civil amb la cobertura adequada per a fer front als danys que
poguessin derivar-se de la celebració de l’esdeveniment esportiu.
3.8.- Bar.
Ajuntament de Morell es compromet a garantir que l’arrendatari i/o de les
màquines de vending de la instal·lació assumirà els compromisos adquirits per la
Fundació amb els seus patrocinadors pel que fa la venda de productes i imatge, així
com qualsevol altra necessitat que pugui sorgir en el decurs de l’esdeveniment. Així
mateix, en el cas que es consideri adient, l’Ajuntament de Morell autoritzarà a la
Fundació a habilitar un espai al Bar de la instal·lació per a la venda de productes
oficials dels XVIII Jocs Mediterranis.
3.9.- Venda de productes dels XVIII Jocs Mediterranis.
Ajuntament de Morell permetrà que s’habiliti, dins la instal·lació, un espai reservat
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Ajuntament de Morell es compromet a cedir a la Fundació, de forma gratuïta, l’ús
de la xarxa d’accés a internet de que, en el seu cas, disposi la instal·lació. En el cas
que fos necessari reforçar la xarxa existent, el cost d’aquest reforç serà assumit per
la Fundació. En el supòsit d’inexistència de xarxa, la Fundació procedirà a la seva
instal·lació, retirant-la a la finalització de la competició.

ACTA DEL PLE

3.6.- Tecnologia. Accés internet.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

La Fundació es compromet a retornar el material relacionat al deixar lliure la
instal·lació, en el mateix estat en el que se li va cedir. Així mateix, es compromet a
subscriure una assegurança que cobreixi els possibles danys que hagi pogut patir el
referit material el temps que hagi estat cedit a la Fundació.
La Fundació promourà la cessió gratuïta o la venda del material genèric i esportiu
que hagi adquirit pel desenvolupament de la competició a la instal·lació, amb
caràcter preferent, a Ajuntament de Morell. Es fa constar que l’esmentada
cessió/venda resta condicionada al compliment i observança del procediment que
s’escaigui d’acord amb la normativa aplicable.

per a la venda de productes oficials dels XVIII Jocs Mediterranis, la gestió del qual
es durà a terme per l’empresa adjudicatària del corresponent concurs convocat per
la Fundació, sota la supervisió d’aquesta.
3.10.- Zona exterior d’aparcament i d’altres usos necessaris
Ajuntament de Morell facilitarà una zona exterior per l’aparcament dels vehicles
autoritzats i altres usos necessaris pel desenvolupament dels XVIII Jocs
Mediterranis. Així mateix, es compromet a garantir el control d’aquesta/es zona/es i
la correcta senyalització de les mateixes. S’acompanya plànol identificatiu de les
esmentades zones.
3.11 .- Concreció de compromisos

I per a què així consti, signen el present document, per duplicat però a un únic
efecte, en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament

Per l’Ajuntament del Morell

Per la Fundació Tarragona 2017

Pere Guinovart i Dalmau

Josep Felix Ballesteros i Casanova

El Sr. Alcalde explica que es tracta d´un conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament del Morell.
El Sr. Josep Maria Garriga Barberà diu que abans de donar el vot li agradaria fer unes
preguntes, també com abonat del pavelló. Hi ha unes clàusules que obliguen a
l´Ajuntament i que hagués agraït poder discutir abans d´acceptar, com per exemple
el tancament del pavelló pels socis del 7 al 28, quan en el conveni s´indica la cessió
del 18 al 27. Pregunta per quin motiu es tanca del 7 al 28.
El Sr. Alberto Ortega Royo respon que es tracta de dies de marge per treballar, per
fer obres i reformar. No es podria donar el servei. Per altra banda no es cobrarà
l´abonament si no es presta el servei.
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3.13.- Jurisdicció
El present acord té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions
litigioses que se’n puguin derivar se sotmetran al coneixement dels tribunals
contenciosos administratius amb jurisdicció al municipi de Tarragona.

ACTA DEL PLE

3.12.- Resolució anticipada. Sens perjudici del que s’ha dit respecte a la durada
d’aquest acord, seran causes de resolució:
a. El mutu acord de les parts que haurà de constar per escrit.
b. L’extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts, sempre que no es
pugui garantir la continuïtat per tercers de les col·laboracions previstes.
c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de fer efectiu l’objecte de l’acord
de col·laboració.
d. L’incompliment manifest i reiterat per qualsevol de les parts.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

En cas que resulti necessària la concreció dels compromisos assumits per les parts
en el present document, l’esmentada concreció es formalitzarà mitjançant la
signatura dels acords corresponents, adjuntant-se com a annexes a aquest Acord.

El Sr. Josep Maria Garriga Barberà pregunta llavors perquè es tanca el pàdel si és
exterior i el Sr. Alberto respon que s´ha de passar per l´interior i que hi ha obrers
treballant i estimaren que podria no ser segur.
El Sr. Josep Maria Garriga pregunta llavors per les piscines i l´Alberto respon que
estan cedides pel conveni.
El Sr. Josep Maria Garriga Barberà indica que tot plegat suposa un perjudici pels
abonats al pavelló i una pèrdua pel poble perquè no ingressarà els abonaments dels
socis i que es podrien haver plantejat alternatives.
El Sr Alcalde insisteix en què quan signes un conveni s´ha de complir i el Sr. Josep
Maria Garriga Barberà incideix en el fet que en el conveni només demanen
l´exclusivitat del pavelló del 18 al 28 de juny. El Sr. Alcalde continua dient que s´han
hagut de fer obres i que quan el poble decideix ser seu i signar un conveni pot haverhi alguns inconvenients.

El Sr. Josep Maria Garriga Barberà pregunta llavors pel cost dels equipaments: grups
electrògens i grups de fred industrial.
El Sr. Alberto respon que ells no han pagat res.
El Sr. Josep Maria Garriga Barberà diu que al conveni es llegeix que l’Ajuntament d’El
Morell es compromet a posar a disposició de la Fundació de forma gratuïta i sota la
seva responsabilitat els següents serveis: neteja, manteniment de la instal·lació,
climatització.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alberto Ortega respon que els voluntaris no suposaran cap cost i el Sr. Josep
Maria Garriga insisteix en si haurà cap cost. El Sr. alcalde respon que l´únic personal
que cobrarà serà el de l´Ajuntament.
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El Sr. Josep Maria Garriga comenta que se´ls va dir que ser seu no costaria diners al
poble i que en el conveni llegeix que la Fundació no abonarà cap contraprestació
econòmica a la dedicació del personal i que l’ajuntament d’El Morell serà l’únic
responsable dels costos salarials i restants laborals.

El Sr Josep Maria Garriga Barberà diu que això no és el que posa al conveni. Pregunta
llavors per un altre aspecte que regula el conveni, que l´Ajuntament facilitarà
l´aparcament de vehicles autoritzats i pregunta on són els plànols que adjunta el
conveni.
El Sr. Ortega Royo diu que els plànols s´exposaran al públic passat demà perquè
s´està acabant de concretar com i on anirà l’aparcament.
El Sr. Josep Lluís Navarro Morgades pregunta quina promoció tindrà el Morell amb
l´avinentesa dels Jocs.
Pren la paraula la Sra. Susanna Ferré Bové i diu que des de la regidoria de promoció
econòmica, durant l´any, s´ha fet dos mesos de formació d´anglès per a tots els
comerciants del poble que han volgut. Van fer-ne publicitat en premsa i continua
dient que la formació d’anglès ha estat un èxit, que es van omplir les places i fins i
tot hi va haver llista d´espera i que després de fer un nivell 1 bàsic, els mateixos
participants han decidit que durant el mes d’octubre i novembre faran el nivell
superior d’iniciació.

Codi Validació: 3PNEDE2NC4YWNCAH35F64WL3N | Verificació: http://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 20

El Sr. Alberto Ortega insisteix que d´allò fora del funcionament normal i habitual se
n´ha encarregat la Fundació.

El Sr. Josep Lluís Navarro Morgades pregunta per la part del conveni on s´exclou la
possibilitat de que als voltants del pavelló es promocionin marques o coses que no
siguin pròpies de la Fundació dels Jocs i que, per tant, no permet la promoció del
vermut, de les avellanes i dels préssecs del poble i pregunta per què no es preveuen,
llavors, activitats els mateixos dies, que poden ser al parc que hi ha a la plaça de
l’Estatut, per promocionar els productes del poble.
La Sra. Susanna Ferré Jové diu que això ja s´ha fet. Que hi ha hagut reunions amb
l’Associació de Comerciants i Agrupació d’El Morell on es va exposar que hi haurien
els Jocs i que l´Ajuntament oferiria la màxima col·laboració per poder fer activitats
que promocionessin el poble. Va ser la mateixa Associació que va dir que no. Va dir
que no hi havia gent que estigués disposada a fer-ho, que no tenien els recursos ni
el temps per fer-ho. Es van fer vàries reunions i escrits. Se’ls ha passat la notificació
des de l’ajuntament i es va fer tot el possible per convèncer aquests venedors, que
són empreses que ho gestionen, perquè això es fes a través de l’Associació, i
l’Associació ens va dir que no els interessava.

El Sr Alberto diu que no poden fer això però que a més es faran reportatges,
entrevistes i s´han fet gravacions.
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El Sr. Josep Lluís Navarro Morgades diu que ha parlat amb gent i que no sabien res.
La Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull pregunta si són de l´Associació i el Sr. Josep
Lluís Navarro Morgades diu que no ho sap i proposa que als guanyadors en competició
se´ls hi donin, a més de les medalles, un lot de productes del poble. Diu que ha parlat
amb empreses del poble interessades en fer ho. El Sr. Josep Lluís Navarro Morgades
continua dient que veu una ocasió única pel poble i que n´hauria de sortir potenciat
i promocionat. Pregunta si s´ha pactat que el poble surti per la televisió, que quants
minuts sortirà el Morell per la televisió perquè si cada dia hi haurà 12 hores de
retransmissió dels Jocs, l´Ajuntament podria demanar els minuts que els hi pertoca.

ACTA DEL PLE

La Sra. Maria Jesus Valldosera Gasull diu que es van fer un parell o tres de reunions
i la Sra. Susanna Ferré insisteix que no han sortit iniciatives des de l´Associació.
L´Ajuntament no ha pogut fer més.

La Sra. Susanna Ferré Bové diu que durant els jocs, els protagonistes són els jocs.
En el Morell el bàdminton.
El Sr. Eloi Calbet Ferran pren la paraula per una reflexió ràpida. Creu que tot allò que
s’ha dit són petites reflexions i punts de vista, que per molt que es faci sempre es
pot fer més però que la intenció és bona i diu que els Jocs seran un èxit si la gent
s´ho creu. Accentua una manca d´implicació a nivell general. La gent no sap de quina
disciplina és seu el Morell ni dels pobles dels voltants. Per la part de comunicació
s´ha tractat amb mitjans de comunicació per explicar quina era la disciplina que es
feia a El Morell, que no és futbol ni bàsquet i que normalment no apareixen als mitjans
de comunicació i que aquest potser seria un petit llegat que ens poden deixar aquests
Jocs. És evident que les institucions poden fer més però que si la gent no se´ls creu
l´èxit no està assegurat.
El Sr. Josep Lluís Navarro Morgades es lamenta que els Jocs són una ocasió única,
que tots els preparatius han estat molt accidentats i que fa sis mesos encara no
estaven segurs que es farien aquí i que després de tants inconvenients no se´n traurà
el màxim benefici
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El Sr. Alcalde diu que es tracta de potenciar tot el camp de Tarragona, que el poble
es beneficia donant se a conèixer en premsa i per les reformes al pavelló.

El Sr Alcalde enumera les dificultats que han travessat els Jocs per arribar on són
ara. De seus que no se sap encara si arribaran a temps i que en definitiva s´ha
d´intentar que durant aquest deu dies que duraran la gent vagi a veure´ls i no a la
platja.
El Sr. Josep Maria Garriga pregunta si s´ha donat a conèixer al poble la disciplina, si
s´han fet partits, exhibicions. El Sr. Alcalde diu que als instituts.
El Sr. Josep Maria Garriga diu que si ets una seu dels Jocs, a part de fer-ho a l’institut,
no costa res que et vingui un partit d’exhibició i que si no pot ser que et vingui la
Carolina Marin, que és campiona del món, doncs organitzar partits d´exhibició i que
no ha vist cap partit que s´hagi fet al pavelló. El Sr. Alberto diu que s´han fet dos.
El Sr. Josep Maria Garriga Barberà pregunta per la persona que, aprovada en Junta,
havia de fomentar la participació ciutadana i del teixit associatiu
El Sr Alberto Ortega Royo diu que va començar i va tindre problemes.

El Sr. Josep Maria Garriga Barberà lamenta que no s´hagi començat abans la
promoció.
El Sr Alcalde conclou que els Jocs d’El Morell sortiran bé perquè s´ho creuen.
El Sr. Albert Roig Rovira diu que cada Ple passa el mateix. No creu que el Ple sigui el
lloc on l’oposició hagi de venir a buscar la informació. Creu que la informació hauria
d´estar disponible abans que es celebrés.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat l’adopció dels
següents ACORDS: :

ACTA DEL PLE

El Sr Alberto Ortega defensa la seva gestió: el Tarracus ha vingut aquí més de 10
vegades, s’han fet portes obertes, s’ha fet a l’institut i a l´escola per ensenyar la
disciplina També una revista del poble que tindrà tothom que participa als Jocs i
gravacions de tot el poble

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

El Sr. Josep Maria Garriga Barberà critica la manca d´informació.

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 a la Fundació Tarragona 2017 pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.
4. Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de
vaquetes de la festa major de Sant Abdó i Sant Senèn de l'any 2018.
Vist que l’Annex de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous inclou el municipi del Morell en la llista actualitzada dels
municipis on se celebren festes tradicionals amb bous.
Vist que l’article 6.1.b) de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous estableix que per a obtenir l’autorització d’un espectacle
tradicional amb bous, l’empresa o entitat organitzadora ha de presentar, com a mínim
deu dies abans de la celebració del primer espectacle, la sol·licitud d’autorització al
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PRIMER.- Aprovar la proposta de Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament del
Morell i la Fundació Tarragona 2017 en el marc dels XVIII Jocs Mediterranis

registre de la delegació territorial del Govern corresponent, acompanyada de l’acord
del Ple de l’Ajuntament pel qual s’aproven la celebració de la festa i el programa
d’espectacles taurins.
Vista la proposta de programa de tempta de vaquetes de la festa major de Sant Abdó
i Sant Senén de l’any 2018, amb el següent contingut:
HORA
D’ACABAMENT

LLOC

Bous
plaça

a

la

28/7/2018

12:00

14:00

Instal·lacions
esportives – Av.
Camí de Reus, 15

Bous
plaça

a

la

28/7/2018

20:00

22:00

Instal·lacions
esportives – Av.
Camí de Reus, 15

Bous
plaça

a

la

29/7/2018

7:00

9:00

Instal·lacions
esportives – Av.
Camí de Reus, 15

Bous
plaça

a

la

29/7/2018

20:00

22:00

Instal·lacions
esportives – Av.
Camí de Reus, 15

Bous
plaça

a

la

30/7/2018

19:30

21:30

Instal·lacions
esportives – Av.
Camí de Reus, 15

El Sr. Alcalde diu que per imperatiu de la subdelegació del govern de Tarragona la
tempta de vaquetes s´ha d´aprovar per Ple.
El Sr. Josep Lluís Navarro Morgades diu que fa anys que demanen fer una consulta,
que a l´Ametlla del Vallès es va fer topless a la piscina, que es va generar polèmica
i que es va fer una consulta, guanyant la gent a favor. Creu que les coses que generen
debat, com els correbous, les vaquetes s´han de consultar. Hi ha decisions que hauria
de prendre el poble i diu que la consulta l´hauria de promocionar l´Ajuntament
perquè es qui decideix si la consulta és vinculant o no.
La Sra. Susanna Ferré Bové diu que la consulta l’ha de promoure el poble, no
l’ajuntament i que el poble sap com l’ha de promoure.
El Sr. Josep Lluís Navarro Morgades respon que el poble no té la legalitat per dir que
serà vinculant.
El Sr alcalde diu que fa dos anys es va voler fer un referèndum respecte les vaquetes
i l´Ajuntament va dir endavant i no el van fer.
El Sr Josep Lluís Navarro Morgades pregunta qui i el Sr. Alcalde diu els qui proposaven
fer el referèndum de vaquetes.
El Sr Josep Lluís Navarro Morgades diu que ara qui ho proposa és ell i el Sr. Alcalde
diu que no porten això en el seu programa, que ara que hi ha eleccions ho incloguin
en el programa. Per tant ara l’ajuntament no té perquè fer una consulta.
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HORA
D’INICI
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DATA

ACTA DEL PLE

MODALITAT
DE FESTA

El Sr Albert Roig Rovira diu que una persona va intentar moure el tema i va rebre
pressions i que no sap si hi ha hagut mai cap consulta a el Morell. Creu que s´haurien
de fer consultes perquè traslladaria la responsabilitat de la presa de decisions al poble
sencer a més de ser un bon exercici democràtic.
El Sr Alcalde diu que ara que venen eleccions tindran ocasió de fer valdre les seves
idees.

El Sr. Albert Roig Rovira demana un informe si escau i justificat si manca.

El Sr Josep Lluís Navarro Morgades insisteix en la necessitat de fer una consulta i
donar veu al poble.
El Sr. Alcalde torna a recordar que va acceptar que si es feia referèndum, l´acceptaria
com a vinculant i no es va fer.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova amb els vots a favor del Sr.
Pere Guinovart Dalmau, del Sr. Eloi Calbet Ferran, de la Sra. Susanna Ferré Bové, de
la Sra. Mª Jesús Valldosera Gasull, de la Sra. Judit Fernández Llerena i del Sr. Alberto
Ortega Royo, i els vots en contra del Sr. Albert Roig Rovira i del Sr. Josep Maria
Garriga Barberà i les abstencions del Sr. Josep Lluís Navarro Morgades i del Sr. Josep
Lluís Moreno Santacana l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la
festa major de Sant Abdó i Sant Senén de l’any 2018.
Segon.- Aprovar el programa d’espectacles taurins.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis territorials del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:00 hores i d’ella s’estén la present acta del
contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Document signat electrònicament

ACTA DEL PLE

El Sr Alcalde avança que no el tenen.
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El Sr Albert Roig Rovira parla de la llei que manté les vaquetes en aquells pobles que
n´acreditin història i tradició i el senyor alcalde diu que la llei també permet continuar
amb les vaquetes si la tradició és anterior al 87.

Número : 2018-0001 Data : 17/07/2018

El Sr. Eloi Calbet Ferran diu que vol que consti en acta que l´equip de govern creu
fermament en que la sobirania rau en el poble però que també és veritat que la gent
els ha donat confiança per tirar endavant el programa polític. Aprofita l´avinentesa
per comunicar que l´equip de govern treballa en una consulta per uns pressupostos
participatius. El Sr. Eloi continua dient que hi ha municipis amb capacitat per
consultar-ho tot i d´altres que, amb bona voluntat i des de l´Ajuntament ho
consensuen tot. Creu que no existeix polèmica en aquest tema i innecessari
plantejar-se des de l´equip de govern una consulta sobre una polèmica que no
perceben com a tal.

