ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

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

6/2018
17 de setembre de 2018
Extraordinari
18.30 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Eloi Calbet Ferran
Josep Lluís Moreno Santacana
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Josep Maria Garriga Barberà
Victoria Eugenia Grau Portabales
Judit Fernández Llerena
Alberto Ortega Royo

Maria Jesús Valldosera Gasull
Pere Guinovart Dalmau
Susanna Ferré Bové

Secretari:
Eduard Fonoll i Tassier
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Presa en coneixement de l´agraïment de Mossos.
Aprovació, si escau, de la revisió del padró municipal.
Aprovació si escau de modificació de plantilla de personal municipal.
Aprovació, si escau, de modificacions de criteris que caracteritzen el lloc de
treball dels funcionaris i personal laboral d'aquest municipi.
5. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Morell
i la Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar la qualitat de l´aire.
6. Aprovació, si escau, del procediment de contractació de les obres de l´entorn
de l´Era del Castell.

Al poble del Morell, essent el dia 17 de setembre a les 18.30, 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

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

Absents:

Número : 2018-0004 Data : 19/11/2018

Assistents:
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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:
El sr. Alberto Ortega Royo, alcalde accidental, proposa començar el Ple pel punt
número 5 per la presència de la Televisió a la Sala, i informa que els punts 3 i 4
s´eliminen del Ple pels motius que s´exposaran després.
Abans de donar pas al punt 5, pren la paraula el sr. Josep Lluís Navarro per fer constar
que aquest Ple s´ha aplaçat dos cops per motius tècnics: el 28 d´agost i el 13 de
setembre, i pregunta quins han estat aquests problemes tècnics.
El sr. Alberto Ortega, alcalde accidental, respon que el Ple es va suspendre el 28
d´agost, per acord de totes les parts, per manca d´informació considerada rellevant.
Aquesta manca persistia el 13 de setembre i per aquest motiu el Ple es va traslladar
al 17 de setembre.
Aclarida aquesta qüestió l´alcalde accidental dona pas al punt 5.

A Tarragona, 27 d’Agost de 2018
REUNITS
D’una part, l’il·lustríssim Sr. Alberto Ortega Royo, alcalde accidental del Morell, amb
domicili a Plaça de l’Era del Castell, 5, 43760 EL MORELL, amb el NIF P-4309600-G
D’una part el Prof. Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), nomenat per Reial Decret 1025/2017 (publicat al DOGC núm. 7514
i al BOE número 301, del dia 12 de desembre de 2017), amb seu social al carrer Jordi
Girona, 31, 08034 Barcelona i amb número d’identificació fiscal (NIF) Q-0818003F,
en representació d’aquesta institució, en virtut de les competències que li atorguen
l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i els articles
67 i 169 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord
GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012).
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives
entitats i
MANIFESTEN
Que l’ajuntament del Morell està interessat en la col·laboració del Laboratori del
Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya per al
desenvolupament d’un conjunt de tasques per la realització d’un estudi de qualitat
de l’aire a la seva àrea urbana i, és per això, que les parts formalitzen aquest
conveni, que es regirà per les següents
CLÀUSULES

ACTA DEL PLE

Conveni estudi de qualitat de l’aire
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Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i la Universitat
Politècnica de Catalunya, el contingut del qual és el següent:

Número : 2018-0004 Data : 19/11/2018

5. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del
Morell i la Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar la qualitat de
l´aire.

PRIMERA. Objecte del conveni
L’objecte del conveni és l’optimització del control específic de la qualitat de l’aire per
l’avaluació de l’impacte de les activitats emissores mitjançant control social, control
químic i modelització numèrica.
SEGONA. Descripció del treball
El programa de control es realitzarà en les següents fases :
Primera fase: determinació de l’impacte de la planta de 1,3 butadiè sobre l’àrea
urbana de El Morell. Determinació de l’evolució de l’impacte horari i mensual de
diferents receptors situats en diferents punts de l’àrea urbana de El Morell
Segona fase: Anàlisi de l’origen dels episodis de contaminació segons el registre
elaborat mitjançant control social (càlcul de les retrotrajectòries).

TERCERA. Equip humà
Per part de l’ajuntament, la persona responsable del conveni és la mateixa que actua
com a legal representant de l’ajuntament i l’adreça a la qual s’hauran de trametre les
notificacions és la de la respectiva casa consistorial.
Per part de la UPC, la persona responsable del conveni són la Sra. Eva Gallego Piñol
i els Srs. Fco. Javier Roca Mussons i Jose Francisco Perales Lorente del Laboratori del
Centre de Medi Ambient de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona.

ACTA DEL PLE

Anàlisi de l’origen dels episodis de contaminació segons el registre elaborat
mitjançant control social (càlcul de les retrotrajectòries).
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Tercera fase: Control de 24 hores de compostos orgànics volàtils en un o diferents
punts del municipi durant un període de 21 dies. Els períodes de control es
determinaran en la primera fase.

QUARTA. Obligacions de les parts contractants

1. L’ajuntament ha de prestar tot el seu suport documental i informatiu als
responsables del projecte en el marc del que preveu l’article 140 de la Llei 40/2015,
d’u de octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. L’ajuntament ha de facilitar la instal.lació d’equips de control de medi ambient
atmosfèric dins del seu terme municipal en el marc de la legalitat i el planejament
urbanístics.
3. L’ajuntament ha de fer efectiu el pagament de les quantitats establertes a la
clàusula cinquena en els terminis establerts a la mateixa clàusula.
b) Obligacions de la UPC:
1. L'organització dels recursos humans, materials i financers necessaris per a la
realització del treball.
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a) Obligacions de l’ajuntament:

2. La direcció, la coordinació i el control de l'equip de treball.
3. La redacció i el lliurament dels informes corresponents.
CINQUENA. Pressupost i pagament

·

14.000,00 euros. Condicions de pagament:

-

El 30% a l’inici de l’estudi: 4.200 euros

-

El 40% a l’1 de desembre de 2018: 5.600 euros

-

El 30 % restant un cop hagin finalitzat els treballs: 4.200 euros

L'abonament d'aquestes quantitats s'ha de fer, prèvia presentació de les
corresponents factures per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb NIF
número Q0818003F. A aquest efecte es requereix el NIF de l’ajuntament.
La Universitat Politècnica de Catalunya remetrà tot justificant de pagament que
requereixi l’ajuntament als efectes de garantir un correcte exercici de la intervenció
sobre l’aplicació de fons públics.
Per a tota mena d'assumptes relacionats amb la gestió administrativa i econòmica
d'aquest contracte, l'Ajuntament de El Morell s'ha d'adreçar al Centre de
Transferència de Tecnologia (en endavant, CTT), plaça Eusebi Güell, 6, edifici Vertex,
planta S1, 08034 Barcelona, telèfon 934017126, telefax 934017130.

ACTA DEL PLE

Forma de pagament:
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Com a contraprestació per a l’efectiva realització de les prestacions establertes a
l’empara del present conveni, l’ajuntament del Morell, es compromet a abonar a la
Universitat Politècnica de Catalunya la següent quantitat que s’ha de fer efectiva
segons les condicions relacionades a continuació:

SISENA. Durada

La duració prevista per al desenvolupament del treball és de 6 mesos, un cop signat
el conveni.
La UPC té dret a una ampliació del termini pels motius següents:
Endarreriments superiors a 15 dies sense causa justificada en el lliurament per part
de l’ajuntament del Morell de les dades necessàries per continuar el treball, sempre
que aquest fet inequívocament determinés la impossibilitat de continuar-lo o per les
condiciones meteorològiques que determinin la màxima representativitat dels
resultats.
SETENA. Confidencialitat
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació
següent:
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Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva firma.

La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest conveni
i que hagi estat identificada com a confidencial, llevat que coneixent-la prèviament
i podent-ho acreditar no hagués estat identificada com a confidencial o que
prèviament ja fos de coneixement públic.
Tota la que sigui resultat del desenvolupament d el projecte comú objecte d’aquest
conveni, sempre que hagi estat identificada com a confidencial.
Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el
consentiment de l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquest obligació per
part de totes les persones al seu càrrec que participen en el projecte.

Les parts s’autoritzen recíprocament a donar informació pública de la signatura
d’aquest conveni, amb indicació del títol, el contingut.
VUITENA. Autoria i responsabilitat
a) Autoria
En tot document que no sigui d'ús intern a la UPC o de l’ajuntament del Morell es
respectarà sempre la menció dels autors del treball.

Número : 2018-0004 Data : 19/11/2018

Considerant la finalitat científica i d’investigació de la Universitat, i sempre i quan
això no pugui perjudicar el procés de registre d’una possible invenció, l’ajuntament
del Morell, facilitarà que els investigadors participants en el projecte puguin difondre
els resultats de la investigació, finals o parcials, en articles, conferències, ponències,
etc, sempre en l’àmbit científic d’investigació. La Universitat sol·licitarà autorització
escrita a l’ajuntament del Morell amb indicació concreta de l’ús que es pretén fer.
Transcorreguts 20 dies naturals des de la recepció de la sol·licitud sense que
l’ajuntament del Morell, hagi manifestat la seva negativa, s’entendrà que n’autoritza
l’ús.

ACTA DEL PLE

L’incompliment d’aquestes obligacions, així com la violació de correspondència o
secrets derivaran en les responsabilitats civil, administrativa i penal, legalment
establertes.

b) Col.laboració
En tot document que no sigui d’ús intern de la UPC o de l’ajuntament del Morell, es
farà constar sempre la col.laboració de l’ajuntament del Morell.
c) Responsabilitat
L’ajuntament del Morell, assumeix la responsabilitat enfront tercers derivada de la
fabricació, comercialització o qualsevol forma d’explotació del producte o servei
resultant d’aquest conveni que en facin de forma directa, quan s’hagi demostrat un
mal ús del mateix. En cas contrari, la UPC no queda eximida de les responsabilitats
en que pugui incórrer.
NOVENA.- Ús de la imatge de la UPC
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Nogensmenys, l’ajuntament com a propietari i finançador d’aquest treball podrà
utilitzar-lo i reproduir-lo al seu lliure arbitri.

En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí
establerts l’ Entitat Local consideri necessari fer ús dels logotips de la UPC, haurà de
demanar prèvia autorització a la Universitat, a través del Servei de Comunicació i
Promoció, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre
qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí
establerts quan la UPC consideri necessari fer ús de l’escut, la bandera, el logotip o
qualsevol altre emblema o símbol municipal de l’Entitat Local, haurà de demanar
prèvia autorització a la mateixa, sotmetent-se al Decret 263/1991, de 25 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya i
a les Ordenances Municipals, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o
electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol.licitat.
DESENA. Clàusula de Protecció de dades de Caràcter Personal

En el cas d’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts, les altres parts
podran optar per exigir el seu compliment o per resoldre’l amb la indemnització de
danys i perjudicis en qualsevol dels casos.
Quan la Universitat per causes imputables a ella mateixa, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l’ajuntament podrà optar indistintament per
a exigir a la Universitat el compliment de les tasques acordades o per la resolució del
contracte i en aquest últim cas, la Universitat haurà de lliurar un informe on inclourà
tant les feines realitzades com els resultats obtinguts fins a la data de resolució.
DOTZENA. Litigis
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i
se sotmeten als jutjats i tribunals de Tarragona, perquè coneguin i decideixin sobre
les qüestions que puguin derivar d'aquest conveni.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un
sol efecte.
El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

L’Alcalde accidental del Morell

Fesc. Torres Torres

Alberto Ortega Royo

Número : 2018-0004 Data : 19/11/2018

ONZENA. Resolució

Codi Validació: 9P4QQ6GTZD4E3JF57RTF329JJ | Verificació: http://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 11

En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives
necessàries, en especial les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de
la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, haguda compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
subministrades i els riscos als qual són exposats, tant si provenen de l’acció humana
o del medi físic o natural.

ACTA DEL PLE

Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l’execució
del present Contracte, tan sols podran ser aplicats o utilitzats única i exclusivament
per el compliment de les finalitats objecte del mateix, no podent ser cedits o lliurats
a tercers sota cap títol, ni tan sols als mers efectes de conservació.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del
Morell i la Universitat Politècnica de Catalunya en l´estudi de qualitat de l´aire en
l´àrea urbana del municipi del Morell.
SEGON.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.
TERCER.- Donar trasllat d´aquests acords a la Universitat Politècnica de Catalunya
pel seu coneixement i als efectes que s´escaiguin.
El sr. Josep Lluís Navarro, abans de votació, pregunta si l´Ajuntament ha contactat
amb els pobles del voltant per incrementar l´abast d´aquest estudi.
El sr. Eloi Calbet respon que els pobles del voltant ja participen en la Taula de Qualitat
de l´Aire i no consideren necessari adherir-se a aquest conveni.

1. Presa en coneixement de l´agraïment de Mossos.
L´Alcalde dona coneixement de l´agraïment de Mossos per com l´Ajuntament del
Morell s´ha coordinat i col.laborat amb ells en la realització dels Jocs del Mediterrani.

2. Aprovació, si escau, de la revisió del padró municipal.

ACTA DEL PLE

Es sotmet la proposta a votació, aprovant-se per unanimitat.

Número : 2018-0004 Data : 19/11/2018

El sr. Eloi aprofita per reclamar més estudis i més implicació a la Generalitat.

Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes
de març de 2018.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió
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ANTECEDENTS

anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.
Per tot això, el Ple, ACORDA:

% Homes:

50,59%

Dones:

1.806

% Dones:

49,41%

Població:

3.655

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants
empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la
Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del
padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
En no haver hi preguntes es sotmet a votació, aprovant.se per unanimitat.

3. Aprovació si escau de modificació de plantilla de personal municipal.
4. Aprovació, si escau, de modificacions de criteris que caracteritzen el lloc
de treball dels funcionaris i personal laboral d'aquest municipi.
El sr Alberto Ortega Royo, alcalde accidental, proposa sotmetre a votació l´eliminació
dels punts Punts 3 i 4 perquè l´àrea de secretaria i intervencio ha detectat errors. El
secretari i l´interventor estan presents per aclarir qualsevol dubte.
Pren la paraula el sr Albert Roig Rovira que pregunta per quin motiu es volen retirar
els punts 3 i 4.
El sr. secretari, Eduard Fonoll, respon que des de secretaria es vol estudiar més
detenidament la viabilitat legal d´aquests acords i incloure´ls en el proper Ple si són
viables.
El sr Alcalde sotmet la proposta a votació, aprovant-se l´eliminació dels punts 3 i 4
per unanimitat.

Número : 2018-0004 Data : 19/11/2018

1.849
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Homes :

ACTA DEL PLE

1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i
que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a
terme durant l’exercici 2017. El resum que s’aprova és el següent:

6. Aprovació, si escau, del procediment de contractació de les obres de
l´entorn de l´Era del Castell.
ANTECEDENTS DE FET
Amb data 10 d’agost de 2018, per Provisió d’Alcaldia, es va detectar la necessitat de
realitzar la contractació d’obra consistent en de la reurbanització de la vialitat de
l’entorn de la plaça Era del Castell, afectant tant a nivell dels serveis soterrats com a
l’acabat superficial.
Aprovat el Projecte d'Obres corresponent, efectuat el replanteig i existint la
disponibilitat dels terrenys, s'incorpora el mateix a aquest expedient de contractació.
Donada la característica de l'obra, pel seu import, es considera com a procediment
més adequat el procediment obert simplificat.

Per Resolució d'Alcaldia de data 21 d’agost de 2018, es va aprovar iniciar l'expedient
per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Amb data 21 d’agost de 2018, es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir
l'adjudicació del contracte.
Amb data 21 d’agost de 2018, per l’Interventor es va realitzar l’informe de
fiscalització de l’expedient amb conformitat, concloent l’existència i adeqüació del
crèdit així com l’executivitat dels recursos que financen la proposta.

ACTA DEL PLE

Amb data 20 d’agost de 2018, es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte.
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Amb data 21 d’agost de 2018, es va emetre Informe d'Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar.

— Els articles 6, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 150 i següents, 235 a 239 i la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
— El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
— La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per Alcalde de conformitat amb
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LEGISLACIÓ APLICABLE

la Disposició Addicional Segona i l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, el Ple ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, per la reurbanització de la vialitat de l’entorn de la plaça Era del Castell,
ja que aquests treballs milloran els accessos i la seguretat vial de la plaça, convocant
la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent en cas de conformitat de l’informe de
fiscalització que s’emeti per la Intervenció.

CINQUÈ. Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de
l’expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentación de les ofertes ha d’estar disponible aquest dia de publicació de l’anunci
de licitació.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el Perfil del contractant:
President/a: Alcalde- President de l’Ajuntament del Morell.
Vocals:

ACTA DEL PLE

QUART. Publicar l’anunci de licitació en el perfil de contractant amb contingut
contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de noviembre, de Contractes del
Sector Públic.

Número : 2018-0004 Data : 19/11/2018

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

Secretari de la Corporació.
Interventor de la Corporació.

Secretari-interventor del SAM de la Diputació de Tarragona.
Secretari:

Un funcionari o personal laboral fix al servei de la Corporació.

Pren la paraula el sr.Eloi per comentar l´enorme esforç que ha dut l´Ajuntament per
arribar a aquesta aprovació de procediment de contractació, subjecte a la recent
modificada llei de contractes. L´Ajuntament del Morell ha estat dels primers en
redactar un plec de clàusules amb aquesta normativa.
El sr. Navarro pren la paraula per qüestionar les obres dutes a terme per
l´Ajuntament a la Plaça i pregunta per què es sotmet a votació el projecte quan
l´equip de govern va delegar aquesta competència a la Junta de Govern i sap que no
agrada a l´oposició.
El sr. Eloi diu que l´obra se la van trobar començada i l´obligació de l´Ajuntament
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Arquitecte de la Corporació.

és acabar-la, que el projecte ja està aprovat i que el que es proposa és aprovar el
procediment de contractació per poder finalitzar-lo.
El sr. Alberto, com a alcalde accidental, sotmet la proposta a votació, amb quatre
vots a favor i quatre en contra.
En segona votació l´alcalde fa valer el seu vot de qualitat, aprovant-se la proposta
per majoria simple.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20.30 hores i d’ella s’estén la present acta del
contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.
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