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

9/2018
19 de novembre de 2018
Extraordinari Urgent
13:00 hores
13:35 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
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
Susanna Ferré Bové
Absents:
Maria Jesús Valldosera Gasull
Pere Guinovart Dalmau
Presidència:
Alcalde Accidental, el Sr. Alberto Ortega Royo
Secretari:
Eduard Fonoll i Tassier
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de la motivació de la convocatòria extraordinària per
urgència.
2. Aprovació, si escau, de les esmenes al Conveni estudi de qualitat de l´aire
aprovat al Ple extraordinari del 17.09.2018.
3. Aprovació, si escau, de la modificació de l´ordenança fiscal reguladora de
l´impost sobre béns immobles.
4. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits.
5. Aprovació, si escau, de modificació de crèdits per suplement de crèdit.
6. Aprovació, si escau, de modificació de crèdits per transferència de crèdit.
7. Dació de comptes de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
8. Aprovació, si escau, de la moció a favor de l´absolució dels presos polítics.
9. Aprovació, si escau, de la moció en suport del Correllengua 2018.
Al poble del Morell, essent el dia 19 de novembre a les 13:00 hores, es reuneixen a
la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde accidental, els senyors
i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels membres

del Ple, assistits pel sotasignat Secretari amb la finalitat de celebrar la sessió per a
la qual han estat convocats reglamentàriament.
Comprovat el quòrum de constitució i una vegada iniciada la sessió es posen a debat
els assumptes que es relacionen a l’ordre del dia.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de la motivació de la convocatòria extraordinària per
urgència.
Vist que l'actual Secretari, el sr. Eduard Fonoll Tassier, deixa de prestar els seus
serveis a l´Ajuntament del Morell el proper 19.11.2018 i donada la necessitat de
resoldre expedients en tràmit amb caràcter urgent.
Vist que no es dóna compliment al termini de dos dies hàbils per a la convocatòria
d'un Ple extraordinari.
Per tot l'exposat el Ple de l'Ajuntament del Morell aprova per unanimitat dels
assistents els següents ACORDS:
ÚNIC.- Justificar la urgència de la convocatòria de Ple extraordinari per urgència.
2. Aprovació, si escau, de les esmenes al Conveni estudi de qualitat de l´aire
aprovat al Ple extraordinari del 17.09.2018.
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i la Universitat
Politècnica de Catalunya, el contingut del qual és el següent:
Conveni estudi de qualitat de l’aire

A Tarragona, 15 de novembre 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

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 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.
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.
QUARTA. Obligacions de les parts contractants
a) Obligacions de l’ajuntament:
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.
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
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:
14.000,00 euros ( IVA inclòs) Condicions de pagament:
•
•
•

El 30% a l’inici de l’estudi : 4.200 euros
El 40% a l’1 de desembre de 2018 : 5600 euros
El 30 % restant un cop hagin finalitzat els treballs : 4200 euros

Forma de pagament:
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.
SISENA. Durada
Aquest conveni entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura.
La duració prevista per al desenvolupament del treball és de 6 mesos.
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:

•

•

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 coneixentla 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.
L’incompliment d’aquestes obligacions, així com la violació de correspondència o
secrets derivaran en les responsabilitats civil, administrativa i penal, legalment
establertes.
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.
De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació
pública i bon govern, la UPC, en relació amb aquest contracte, farà pública la
informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que
assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que es
realitzi. Així mateix la UPC autoritza l'empresa a publicar aquestes mateixes dades.
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.
Nogensmenys, l’ajuntament com a propietari i finançador d’aquest treball podrà
utilitzar-lo i reproduir-lo al seu lliure arbitri.
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
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
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.
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.
ONZENA. Resolució
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

Francesc Torres Torres

Alberto Ortega Royo

Per tot l'exposat el Ple de l'Ajuntament del Morell aprova per unanimitat dels
assistents els següents ACORDS:
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.

La sra. Susanna Ferré pren la paraula i suggereix que en futurs convenis es tingui en
compte la U.R.V. per proximitat i prestigi i se´ls ofereixi/informi de la possibilitat de
participar.
El sr. Albert Roig Rovira comenta que abans de que aquest estudi el fes la U.P.C. el
feia la U.R.V. i els resultats eren força diferents, afegint que s´hauria de demanar,
en tot cas, a plataformes com Cel Net quina opinió tenen.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de l´ordenança fiscal reguladora de
l´impost sobre béns immobles.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i
la Legislació aplicable per procedir a la MODIFICACIÓ ORDENANÇA 1.1. IMPOST
SOBRE BENS IMMOBLES.
Aquesta Regidoria considera que es compleixen els requisits necessaris continguts en
les Normes legals citades anteriorment en l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost
s'ajusten als costos previsibles derivats.
Per tot l'exposat el Ple de l'Ajuntament del Morell aprova per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la MODIFICACIÓ ORDENANÇA 1.1. IMPOST SOBRE BENS
IMMOBLES de amb la redacció que a continuació es recull:
On diu:
3. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus
de gravamen següents:

Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans

Tipus
0,67

Béns immobles rústics

0,49

Béns immobles de característiques especials

1,21

Ha de dir:
3. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus
de gravamen següents:

Tipus de béns immobles

Tipus

Béns immobles urbans

0,63

Béns immobles rústics

0,49

Béns immobles de característiques especials

1,21

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://elmorell.eadministracio.cat].
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article
17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.

El sr. Navarro pregunta quin és el mínim i el màxim de l´impost sobre béns immobles
de característiques especials i el perquè de que al Morell sigui del 1,21.
Pren la paraula el sr. Eloi i diu que efectivament hi ha uns valors mínims i màxims i
que creu que el Morell aplica un tipus lleugerament superior a la mitjana.
L´interventor puntualitza que el mínim és del 0,6 i el màxim 1,3.
El sr. Navarro pregunta si encara es manté l´acord entre la Petroquímica i els
Ajuntaments del Morell, la Pobla i Perafort pel qual tots tres apliquen el mateix tipus
impositiu.
L´actual equip de govern no té coneixement d´aquest pacte.

4. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits.
En relació amb l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i de conformitat
amb l’establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
emeto el següent proposta, amb base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
Vista la necessitat de reconèixer extrajudicialment crèdits per les causes següents:
comissions bancàries i premi de base, per un import total de 106.431,92 euros.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial decret
500/1990, de 20 d'abril.
Per tot l´exposat, el Ple de l'Ajuntament del Morell aprova per unanimitat dels
assistents els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents comissions bancàries i
premi de base, per un import total de 106.431,92 euros, corresponents a exercicis
anteriors que es relacionen en l'Annex I adjunt a l'expedient.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, els corresponents
crèdits amb càrrec a les partides:
•

1/920/22708 Æ Serveis de Recaptació a favor de l’entitat: 106.229,02 euros.

•

1/934/35900 Æ Altres despeses financeres: 202,90 euros.

5. Aprovació, si escau, de modificació de crèdits per suplement de crèdit.
En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 6/2018 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de Crèdit finançat amb càrrec a
majors ingressos i de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, emeto la següent proposta, amb base als
següents
ANTECEDENTS DE FET
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent
pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i atès que es disposa de recursos efectivament recaptats sobre els totals
previstos en algun concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta
dels ingressos previstos vénen efectuant-se amb normalitat, per Memòria d'Alcaldia
es va incoar expedient per a la concessió de Suplement de Crèdit finançat amb majors
ingressos.

Amb data 13 de novembre de 2018, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i
la seva justificació.
Amb data 13 de novembre de 2018, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Amb data 13 de novembre de 2018, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es
va informar favorablement l’expedient de modificació i, amb data 13 de novembre
de 2018, es va elaborar Informe d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 de el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals,
aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la
Unió Europea (SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
— Bases d'execució del Pressupost 2018.
Per tot l´exposat, el Ple de l'Ajuntament del Morell aprova per unanimitat dels
assistents els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2018 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de Crèdit, finançat amb càrrec a
majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte
del Pressupost corrent, d'acord al següent detall:

Estat de Despeses
Org. Prog. Econ.

Concepte

Import

1

920

SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE
255.520,31 €
22708 L'ENTITAT

8

334

22635 PRIMAVER ART

13

338

FESTES POPULARS: NADAL, FESTA MAJOR I
18.000,00 €
22608 CAP D'ANY

15

430

20800 PROMOCIÓ IL·LUMINACIÓ NADAL

7.500,00 €

11

231

48031 SUBVENCIÓ HOL·LA GENÍS

2.000,00 €

16

334

24001 PROMOCIÓ MUNICIPAL

4.500,00 €

3

920

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES
21.500,00 €
21300 I UTILLATGE

3

920

21904 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL:SERVEIS

2.300,00 €

4

342

EDIFICIS
21205 PAVELLÓ

5.675,81 €

4

340

22616 DESPESES MONITORS ESPORTIUS

2.398,40 €

4

340

63307 MAQUINÀRIA I MATERIAL TÈCNIC PAVELLÓ

8.205,03 €

I

7.200,00 €

ALTRES

CONSTRUCCIONS:

334.799,55 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec a majors ingressos efectivament recaptats
sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost, en els següents termes:
Suplements en concepte d'Ingressos
Org. Econ. Concepte
1

Import

TAXAUTILTIZACIÓ PRIVATIVA SUBMINISTRADORES
334.799,55 €
33201 DE GAS
334.799,55 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que
haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.
c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els
previstos, que la resta dels ingressos vénen efectuant-se amb normalitat, tret que
aquells tinguin caràcter finalista.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldreles.
Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://elmorell.eadministracio.cat].

El sr. Navarro demana poder veure, en algun moment, les factures assignades a la
partida 21205 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: PAVELLÓ, per dur-ne un
control.
També demana en relació a la partida 22616 DESPESES MONITORS ESPORTIUS,
saber quants monitors externs treballen per l´ajuntament, què fan i quin tipus de
contracte tenen perquè potser seria més eficient i econòmic que, enlloc de realitzar
multitud de contractes temporals al llarg de l´any, aquesta feina l´assumís personal
fixe de l´Ajuntament.
Referent a la partida 63307 MAQUINÀRIA I MATERIAL TÈCNIC PAVELLÓ també
sol.licita veure totes les factures.

6. Aprovació, si escau, de modificació de crèdits per transferència de crèdit.
En relació amb l'expedient relatiu a la Modificació de crèdit 5/2018 – Transferència
de crèdit que no afecten baixes i altes de crèdits de personal, emeto la següent
proposta d’acord, de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Mitjançant Memòria d'Alcaldia de data 13 de novembre de 2018, es va
incoar expedient de modificació de crèdit, mitjançant la modalitat Transferència de
crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa.
SEGON. Amb data 13 de novembre de 2018, es va emetre informe de Secretaria
sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb aquest
assumpte.
TERCER. Amb data 13 de novembre de 2018, es va informar per part d'Intervenció
sobre aquesta modificació de crèdit.
LEGISLACIÓ APLICABLE
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— Els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— L'article 16 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals
aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.

— Els articles 42, 173 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i règim
jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— Els articles 21.1.f) i 22.2.a), e) i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
— Els articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la
Unió Europea (SEC-10).
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— Bases d'execució del Pressupost 2018.
Per tot l´exposat, el Ple de l'Ajuntament del Morell aprova per unanimitat dels
assistents els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018, amb la
modalitat de Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea
de despesa, com segueix a continuació:
TRANSFERÈNCIES ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA
PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicacions que augmenten:

Org.
2
1
15
6
6

Prog.
323
934
4311
151
1532

Econ.
62214
35900
22646
60908
21005

1

920

22707

1

920

63602

10

132

62204

11

231

48023

Concepte
ARRANJAMENT GIMNÀS CEIP
ALTRES DESPESES FINANCERES
FIRA DE NADAL
VORERES
REPARACIÓ PAVIMENT MUNICIPAL
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROFESSIONALS
INVERSIÓ SISTEMES INFORMÀTICS
INVERSIO NOVA ASSOCIADA AL
FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE VIGILANTS
AJUTS ALIMENTS

Import
12.000,00
202,90
16.000,00
50.000,00
15.000,00

€
€
€
€
€

9.000,00 €
4.000,00 €
3.979,69 €
800,00 €

11
4

231
341

22611
48010

DESPESES CENTRE DE DIA
SUBVENCIÓ LA CAÇADORA

3.000,00 €
3.000,00 €
116.982,59€

Aplicacions que disminueixen:
Org. Prog. Econ.
6

164

62102

11

231

63215

Concepte
TANCAMENT TERRENY MUNICIPAL ZONA
CEMENTIRI
CLIMATITZACIÓ CENTRE DE DIA

Import
12.000,00 €
104.982,59€
116.982,59€

CREACIÓ DE PARTIDES
Org. Prog. Econ.
15
4311 22646
6
151
60908

Concepte
FIRA DE NADAL
VORERES

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze
dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions
davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per resoldre-les.

El sr. Albert Roig comenta, arran de la subvenció atorgada a la Caçadora per la
vigilància de l´Escurçó, que se´ls hauria de demanar més informació de les tasques
de vigilància que realitzen, que l´Ajuntament hauria de portar un control més
exhaustiu d´allò que fan i comunicar-ho a la població.

7. Dació de comptes de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
L´ Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia 470/2018, de 7
de novembre, pel qual s'aprova la Liquidació del pressupost del 2017.
El Ple de l'Ajuntament del Morell l´aprova per unanimitat dels assistents.
8. Aprovació, si escau, de la moció a favor de l´absolució dels presos polítics.
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític.
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos
de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder
exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou
Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets
antidemocràtics.

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la
repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2
de novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització
de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar
els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el
dret a vot.
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes
la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops
de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida
política a la situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
Per tot l´exposat el Ple de l´Ajuntament del Morell aprova per majoria absoluta, amb
l´abstenció de Victoria Eugenia Grau Portabales i Alberto Ortega Royo, els següents
ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i
el retorn de les persones exiliades.
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i
preses polítics i persones exiliades.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.
9. Aprovació, si escau, de la moció en suport del Correllengua 2018.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la celebració dels 22 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
Atesa la reivindicació del fenomen de la Nova Cançó que impulsa el Correllengua
2018, símbol de la recuperació nacional i crit de llibertat col·lectiva.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2018 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a
través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 13:35 hores i d’ella s’estén la present acta del
contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Document signat electrònicament

