ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

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

4/2018
28 de juny de 2018
Ordinari
20:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Eduard Fonoll Tassier (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 19/11/2018
HASH: 73dcdb845e5c792614edc5f1c77ffdf3

Absents:
Josep Lluís Moreno Santacana
Susanna Ferré Bové
Secretari:
Eduard Fonoll i Tassier
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Dació de comptes dels Decrets d'Alcaldia
Aprovació, si escau, del pressupost per a l'exercici 2018
Aprovació, si escau, de l'addenda de les bases reguladores de la subvenció
destinada al foment de la participació dels restauradors en les edicions de
l’Àpat – Tapa

Al poble del Morell, essent el dia 28 de juny de 2018 a les 20.00 hores, en primera
convocatòria, i a les 20.30, en segona, 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.
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Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Josep Maria Garriga Barberà
Victoria Eugenia Grau Portabales
Judit Fernández Llerena
Alberto Ortega Royo

Número : 2018-0006 Data : 19/11/2018

Assistents:

ACTA DEL PLE

Alberto Ortega Royo (1 de 2)
Primer Tinent d'Alcalde
Data Signatura: 19/11/2018
HASH: 89e63d3d708777e93f68ff23fbd8ba7f

Identificació de la sessió:

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El Sr. Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el redactat de les actes
de les sessions anteriors pel lliurament dels esborranys en l’ordre del dia, es pregunta
si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Dació de comptes dels Decrets d'Alcaldia
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 92/2018 a
220/2018, ambdós inclosos.

Per tot això, es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent Acord:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a
l'exercici econòmic 2018, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de
la qual per capítols és el següent:

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES

6.800.039,62 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

5.209.055,21 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

2.070.378,05 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

2.831.138,78 €

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

13.500,00 €
285.825,00 €

CAPÍTOL 5: Fons de Contingència

8.213,38 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

1.590.984,41 €

CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES

1.570.984,41 €
20.000,00 €
294.658,34 €
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Vist i conegut el contingut dels informes d’Intervenció, de data 13 de juny de 2018.

ACTA DEL PLE

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2018, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

Número : 2018-0006 Data : 19/11/2018

3.- Aprovació, si escau, del pressupost per a l'exercici 2018.

CAPÍTOL 8: Actius Financers

-

CAPÍTOL 9: Passius Financers

€

294.658,34 €

TOTAL:

7.094.697,96 €
ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

5.819.697,96 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

5.639.101,42 €

68.925,98 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

1.917.730,00 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

1.120.155,44 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

15.700,00 €
180.596,54 €
-

€

180.596,54 €
1.275.000,00 €
-

€

1.275.000,00 €
7.094.697,96 €

Número : 2018-0006 Data : 19/11/2018

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

2.516.590,00 €

ACTA DEL PLE

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per el 2018, les Bases d'Execució i
plantilla de personal aprovats, per termini de 15 dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti
cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com al Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat.
Pren la paraula el sr. Eloi Calbet que introdueix el pressupost de 2018, el compara
amb els anteriors i enumera i descriu les diferents partides que el componen.
Destaca dues inversions importants: la urbanització del vial de la zona esportiva i
pista coberta i la tercera fase de la urbanització de l´entorn de l´Era del Castell i la
Rambla.
Enumera altres despeses: l´adequació i senyalització horitzontal i vertical, la
subvenció per l´arranjament de façanes i patis i la implantació d´un nou sistema de
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SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

climatització al centre de dia, l´arranjament del terra del gimnàs de l´escola.
Els ingressos previstos aquest 2018 són superiors als dels 2017 i 2016.
Algunes inversions seran subvencionables (PAM de la Diputació).
En l´apartat d´ingressos destaca la concertació d´un nou préstec.
Pren la paraula el sr. Josep Lluís Navarro per fer un parell de comentaris referents a
les inversions: el cost de la urbanització de l´entorn de la Plaça li sembla exagerat,
més quan en aquesta tercera fase creu que no s´acabaran les obres i al poc ús que
se`n fa per part de la ciutadans en comparació amb l´ús que se´n feia abans de la
reforma. S´han gastat molts diners, ha quedat pitjor i la gent ara l´utilitza menys
que abans.
L´altra inversió important que comenta és la pista de terra al costat de les piscines,
de la qual sí és partidari perquè creu que sí és útil i necessària perquè hi ha molta
canalla que practica esport i serà un equipament molt utilitzat.

Aprofita per preguntar sobre la partida al pressupost anomenada instal.lacions Jocs
Mediterranis 2018 de 24.200 eur. quan se´ls va dir que l´Ajuntament no hauria de
pagar res.

El sr. Navarro comenta la partida del pressupost destinada a la subvenció que
s´atorga al Club deportiu Morell, què troba desproporcionada perquè, mirant les
factures que aporta el club, creu que l´Ajuntament els ho paga tot, sense control.
Continua analitzant les despeses del club, les qüestiona i dubta de la legalitat de que
l´Ajuntament les assumeixi totes.
Diu que no ha trobat però, el pressupost del Club 2017 i pregunta pels ingressos de
l´entitat, dels quals no té dades. Si l´Ajuntament assumeix totes les despeses on
van a parar tots els ingressos de patrocinadors, publicitat, de la venda d´entrades,
de les quotes que paguen els pares, del bar i de les fitxes?

ACTA DEL PLE

Aberto, regidor d´esports, respon que la partida referida és una subvenció aprovada
de la diputació que s´ha de pressupostar.

Número : 2018-0006 Data : 19/11/2018

Proposa traslladar part de la partida pressupostària destinada a la Plaça a la pista de
terra perquè creu que se´n treurà més profit.

El sr. regidor d´esports diu que el Club només ha de justificar l´import de la
subvenció i no de totes les despeses.

Demana que no se´ls doni més diners fins que no el presentin.
Diu que se´ls ha donat ja 45.000 eur (més del 50%) a compte, quan el reglament
que va aprovar el Ple diu que només se´ls pot avançar el 25%.
El reglament diu que no es pot avançar més del 25% fins que justifiquin la subvenció
i aquesta es justifica amb l´informe d´Intervenció que no s´ha fet encara.
Pregunta si la JGL té capacitat per saltar-se un Reglament aprovat pel Ple.
El sr. Alcalde diu que no s´han saltat cap reglament, que no s´ha donat res que no
s´hagi de donar.
Que s´ha d´entendre com de complicat ha estat aprovar aquest pressupost, que
s´ha fet sense Secretari ni Interventor a l´Ajuntament.
Que per aquesta situació excepcional s´ha arribat fins el juny amb el pressupost
prorrogat i s´han quedat algunes tasques endarrerides.
Ara amb nou secretari i nou interventor es comença a avançar i s´aniran responent
totes les qüestions però que entenguin que arribar a tot requerirà temps.
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El sr. Navarro continua no entenent que fa el Club amb els ingressos i diu que: a
l´Ajuntament no hi és el pressupost del Club tampoc pel 2018.

L´alcalde insisteix que les entitats només han de justificar la subvenció i que tenen
temps fins el març per presentar tota la documentació.
Que l´Ajuntament actua amb totes les entitats igual.
El sr. Eloi pren la paraula i diu que hi ha hagut comissions de treball per tractar
aquests temes. Que hi ha hagut màxima transparència.
Que es va fer un reglament que regulés les entitats. També un conveni.
Que avui s´aprova el pressupost, no una partida pressupostària en concret.
En les comissions d´urbanisme s´han debatut les obres de la Plaça i de zona
deportiva. Recorda que en l´aprovació del projecte inicial de la Plaça l´oposició ja hi
era, no l´actual equip de govern. Que és allà on haurien d´haver expressat això que
ara diuen.
Que preferirien tindre el seu suport però que tiraran el pressupost endavant sí o sí.
Que s´ha treballat molt i que agraeix l´esforç de tothom que ha participat en la seva
elaboració.

Que estant a 28 de juny el Club Deportiu Morell no ha presentat el pressupost
sol.licitant la subvenció pel 2018.
El sr. Alcalde respon que el Club Deportiu Morell ha presentat el pressupost però que
se l´ha fet rectificar.
Que és molt difícil fer un pressupost amb un secretari i un interventor que acaben
d´arribar.
Demana a l´oposició que entenguin la situació de paràlisi que ha viscut l´Ajuntament
durant gairebé un any i mig.
Que si no hagués estat per les administratives que tenim probablement hauríem
d´haver tancat l´Ajuntament estant sense interventor i un Secretari que demana una
baixa de cent dies.
En aquesta situació, els quatre o cinc que van quedar en Administració van fer tot
allò que van poder.
El Club Deportiu Morell va fer el pressupost i se´ls ha fet modificar.
Que el Club no ha declarar tots els ingressos.
El sr Eloi diu que el Reglament obliga a les entitats a declarar només els ingressos
públics.
El sr. regidor d´esports diu que el Club ha presentat el pressupost però que des de
Secretaria, Intervenció, Alcaldia se´ls ha fet modificar. No es pot dir que no l´ha
presentat.
I que se´ls han donat diners perquè el regidor pregunta si han justificat la subvenció.
En Administració responen sí, a falta d´informe de l´Interventor.
La llei diu que durant els tres primers mesos només se´ls pot donar el 25 % fins que
la justifiquin.
Que si després l´informe de l´Interventor determina que està mal justificada ja en
parlarem.

ACTA DEL PLE

Que sortiran de dubtes quan tinguin l´informe.
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Que quin és el criteri que segueix la JGL per donar més del 50% de la subvenció al
Club deportiu Morell sense tindre informe de la Intervenció.

Número : 2018-0006 Data : 19/11/2018

El sr. Navarro diu que: que les subvencions estiguin correctament justificades està
per veure, que això ho ha de dir l´Interventor.

Que fins que no hi ha l´Informe no es poden fer afirmacions tan atrevides.
El sr. Navarro insisteix que el Reglament diu que el beneficiari de la subvenció queda
sotmès a l´article 14 de la Llei General de Subvencions, que diu en l´apartat d
literalment:
Que és obligació del beneficiari
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
És a dir que juntament amb el pressupost i justificacions s´haurien de declarar tots
els ingressos tinguin la naturalesa que tinguin.
El sr. Eloi diu que la interpretació no és l´adequada, que el que es demana és la
justificació de la subvenció percebuda.

Que l´oposició no té res en contra del Club Deportiu, que tot el que diuen ho diuen
els informes de l´Interventor.

Que se’ls ha deixat diners i que els estan retornant amb un conveni que es va
inventar.
Que tota aquesta informació surt dels informes dels interventors.
El sr Alcalde parla sobre la subvenció de la gespa que va fer el club deportiu Morell i
que va avalar l’Ajuntament.
Explica que pagaven una quantitat fixa del que va costar en el seu dia fer el camp de
futbol.
Del tema de la gespa hi ha una demanda presentada per esquerra contra l’equip de
govern d’aquell moment.

ACTA DEL PLE

Que es tracta d´una entitat morosa.

Número : 2018-0006 Data : 19/11/2018

El sr. Garriga parla d´informes de l´Interventor referents al Club Deportiu, en concret
del 2016, que parla d´un volum de despesa elevat en partides destinades a gasoil i
menjar. Al del 2015 les conclusions són les mateixes. Al del 2014 les mateixes.

L´Alcalde respon que això és mentida i parlen els dos alhora.
Els sr. Alberto diu que, referent a la subvenció per aquest 2018 al Club Deportiu,
l´oposició està fent suposicions.
Que s´esperin a veure si la justifiquen o no.
Felicita al sr. Eloi pel pressupost.
El sr. Eloi diu que li sap greu debatre sobre qui ha posat més denuncies.
Que se sent orgullós de tot el que s´ha fet.
Que perfectes segurament que no ho som. Ningú. Però que creu que el més important
és la voluntat i com a mínim aquest equip de govern la té. Que ens hem proposat ser
el més oberts possibles i que no ens poden acusar de manca de transparència.
Hem sigut oberts, hem fet feina importantíssima en aquests tres anys. N’hi ha molta
per fer, això no acaba en 4 anys i mai té límit.
Està d’acord amb el debat però li sap greu que acabi en retrets.
L´Alcalde insisteix en la dificultat que ha tingut l´Ajuntament per causes
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El sr. Navarro diu que l´equip de govern no ha actuat fins que els Mossos han
començat a demanar papers.

sobrevingudes, sense personal; amb un pressupost per fer i amb l´Ajuntament lligat
de mans fins que aquest no s´aprovi.
El sr. Navarro diu que l´oposició és conscient de tot el que passa a l´Ajuntament.
Que govern i oposició sempre discrepen per la mateixa entitat.
Que amb la resta d´entitats no hi ha problemes.
Finalment es passa a votació i s´aprova.
4.- Aprovació, si escau, de l'addenda de les bases reguladores de la
subvenció destinada al foment de la participació dels restauradors en les
edicions de l’Àpat–Tapa.

ANTECEDENTS

LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del
dministracions Públiques.

Procediment Administratiu Comú de les

Bases d’Execució del Pressupost 2017, prorrogat per 2018.
Vista la proposta d'addenda, el tenor literal de la qual és el següent:
Annex de les Bases reguladores de les subvencions destinades al foment de la
participació dels restauradors en les edicions de l’Àpat – Tapa

ACTA DEL PLE

Extraordinàriament, i per motius organitzatius, l´Ajuntament no ha convocat les
subvencions corresponents a l’any 2017. Ara es pretén convocar aquestes
subvencions per l’any 2018, i per aquest motiu s’ha d’actualitzar per aquesta
convocatòria la base reguladora numero 8.

Número : 2018-0006 Data : 19/11/2018

La convocatòria de subvencions destinades al foment de la participació dels
restauradors en les edicions de l’Àpat - Tapa inclou la base reguladora 8 que
determina que la subvenció s´ha de justificar abans de tres mesos des de la
finalització de la campanya. Transcorregut aquest termini sense haver justificat la
despesa, la quantitat atorgada es donarà de baixa del pressupost.

1. Justificació de la subvenció.

- còpies diligenciades de factures suportades per aquesta actuació pel mateix o
superior import al subvencionat.
- Descripció i fotografia de la tapa que es serveixi en la corresponent edició de l’Àpat
– Tapa.
- fonts de finançament de l’actuació, en cas d’haver obtingut un altre ajut econòmic
d’una altra Administració Pública.
La campanya s’haurà de dur a terme en els dies que determini la Regidoria de
Promoció Econòmica, que es situaran sempre en l’exercici pressupostari corresponent
a la convocatòria, i s’haurà de justificar abans de tres mesos des de la finalització de
la campanya. Excepcionalment, i per la convocatòria de l’any 2017, s’haurà de
justificar abans de tres mesos des de la convocatòria de la subvenció. Transcorregut
aquest termini sense haver-se justificat la despesa, la quantitat atorgada es donarà
de baixa del pressupost.
En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament
previstes a la normativa aplicable, es produirà la pèrdua del dret al cobrament total
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Els beneficiaris hauran de justificar la correcta aplicació de la subvenció mitjançant
l’aportació de la documentació següent:

o parcial de la subvenció.
Si el beneficiari de la subvenció esdevingués deutor de la hisenda municipal amb
posterioritat a la concessió de la subvenció, aquest deute es compensarà d’ofici amb
la subvenció atorgada.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual i de forma extraordinària,
l’annex de les Bases reguladores de l´any 2017 de les subvencions destinades al
foment de la participació dels restauradors en les edicions de l’Àpat – Tapa
SEGON. Exposar la modificació al públic per termini de 30 dies. Transcorregut
l´esmentat termini sense que s´hagi presentat cap reclamació, l´addenda de les
bases esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altra aprovació.
La modificació se sotmet a votació i queda aprovada.

El sr. Navarro en el torn de precs i preguntes pregunta sobre el paper dels
ajuntaments en l´organització dels Jocs.

El sr. Navarro pregunta per les altres seus.

El sr. Navarro pregunta quantes entrades es van regalar.
Parlen fora de micro. Parlen d´entrades i credencials.
El sr. Alcalde diu que aquí al Morell s´ha fet el que es va prometre, portar voluntaris.
Diu que no hem de basar els Jocs del Mediterrani en les pífies que han tingut.
El sr. Garriga pregunta que hi ha del cert en els rumors de que la gent preguntava
per l´Alberto per entrar gratis.
Alberto explicar que eren persones grans que el que volien era entrar per veure les
instal·lacions.

ACTA DEL PLE

El regidor d´esports diu que s´ha centrat en els Jocs del Morell i no ha tingut temps
material de visitar altres seus. A nivell d´entrades fantàstic.

Número : 2018-0006 Data : 19/11/2018

El regidor d´esports diu que l´Ajuntament ha participat 100 per 100 en
l´organització. Que ha estat un plaer i felicita a Pili Moreno pel seu esforç.

El sr. Alcalde manifesta que a ell no li van donar cap entrada pels jocs.
Josep Maria regidor de l’oposició parla sobre l’horari d’estiu del cementiri perquè no
tanqui a les 18:00 hores.
Es reconeix que s’ha demorat una mica aquesta gestió perquè es volia allargar quan
hi hagués el servei de vigilants però aquest s’està tramitant.
Govern i oposició lamenten que des dels Jocs no s´hagi fet cap tipus de promoció del
territori.
El sr. Alcalde dona per finalitzat el Ple.

Codi Validació: APR4K7S5EZDPELY6EML7N4MW5 | Verificació: http://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 8

L’oposició creu que, mentre hi haguessin seients lliures i poca afluència, s’hauria
d´haver fet una comunicació perquè els veïns haguessin entrat gratis.

