ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

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

10/2019
26 de setembre de 2019
Ordinari
20:00 hores
21:35 hores
Sala d’Actes de la Casa Consistorial

Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Mònica Casas Salvadó
Alberto Ortega Royo
Francisco Gerardo Palma Jiménez
Judit Fernández Llerena
Albert Roig Rovira
Rosa Maria Sánchez Pérez
Ramon Manyé Sardà
Pere Domingo Segarra

Teresa Bolaño Guivernau
Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretària accidental: la Sra. Gemma Montserrat Guinovart
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari 6/2019, de 12
de juny de 2019.
2. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari 7/2019, de 15
de juny de 2019.
3. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari 8/2019, de 18
de juliol de 2019.
4. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari 9/2019, de 18
de juliol de 2019.
5. Aprovació, si escau, de la creació d'una Comissió Informativa de comunicació i
participació ciutadana.
6. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de comunicació i
participació ciutadana.
7. Aprovació, si escau, de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació d'ingressos de l'Ajuntament del Morell a favor de la Diputació de
Tarragona.
8. Aprovació, si escau, de la modificació de diverses bases reguladores de
subvencions, beques, premis i ajuts.
9. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits 9/2019 amb modalitat de
Transferència de Crèdit.
10. Aprovació, si escau, d’increment addicional del 0,25% de l’increment salarial
previst al Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre.
11. Aprovació, si escau, de moció per impulsar mesures per millorar la seguretat
dels municipis catalans
12. Aprovació, si escau, de la col·locació d’una pancarta amb el lema “Llibertat
presos polítics” a la façana de l’Ajuntament.
13. Aprovació, si escau, de moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de
subministrament elèctric a les famílies amb deute.

ACTA DEL PLE

Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/10/2019
HASH: a57f7cce4d9a513da77c090a85be7c7a

No assisteixen:

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

Assistents:
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Gemma Montserrat Guinovart (1 de 2)
Secretària Accidental
Data Signatura: 24/10/2019
HASH: de6118448d35754148f709e94a9db8d6

Identificació de la sessió:

14. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2019-150 a 2019-742, inclosos.
15. Precs i preguntes.
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, l’Alcalde obre la sessió i es
procedeix a despatxar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari
6/2019, de 12 de juny de 2019.
De conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde obre l’acte i atès que tots els
regidors coneixen el redactat de l'acta 6/2019, de 12 de juny de 2019, pel
lliurament de l'esborrany en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al
respecte.
El Ple aprova l’acta per unanimitat dels assistents.
2. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari
7/2019, de 15 de juny de 2019.

De conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde obre l’acte i atès que tots els
regidors coneixen el redactat de l'acta 6/2019, de 12 de juny de 2019, pel
lliurament de l'esborrany en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al
respecte.
El Ple aprova l’acta per unanimitat dels assistents.
4. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari
9/2019, de 18 de juliol de 2019.
De conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde obre l’acte i atès que tots els
regidors coneixen el redactat de l'acta 9/2019, de 18 de juliol de 2019, pel
lliurament de l'esborrany en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al
respecte.
El Ple aprova l’acta per unanimitat dels assistents.
5. Aprovació, si escau, de la creació d'una Comissió Informativa de
comunicació i participació ciutadana.
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Vist el que disposa l’article 58 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, en relació a
les comissions d’estudi, d’informe i de consulta.
Vist el que disposen l’article 37 i 38 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els ACORDS següents:
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3. Aprovació de l'acta de la sessió corresponent al Ple extraordinari
8/2019, de 18 de juliol de 2019.

ACTA DEL PLE

El Ple aprova l’acta per unanimitat dels assistents.

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

De conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde obre l’acte i atès que tots els
regidors coneixen el redactat de l'acta 6/2019, de 12 de juny de 2019, pel
lliurament de l'esborrany en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al
respecte.

ÚNIC.- Crear la Comissió Informativa de comunicació i participació ciutadana
Objecte de la Comissió Informativa
1. Es crea una Comissió Informativa de comunicació i participació ciutadana per
tal d’informar i debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes de
comunicació i participació ciutadana, la importància dels quals ho requereixi.
2. Això no obstant, el Ple podrà debatre i votar els assumptes encara que no
hagin estat informats per la Comissió de comunicació i participació
ciutadana, excepte en el cas en què el Ple hagués requerit expressament un
dictamen previ.
3. L’objecte final d’aquesta Comissió és la de propiciar l’apropament i afavorir
la síntesi de les postures dels diversos Grups Municipals.

1. La Comissió de comunicació i participació ciutadana podrà emetre dictamen
o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els
quals sempre s’acordaran atenent el vot ponderat dels membres, i en cas
d’empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï com a President. En cap cas,
però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.
2. De conformitat amb la normativa de règim local, no és preceptiu aixecar
acta de les seves sessions, sent també potestativa l’assistència del Secretari
de l’Ajuntament o de funcionari en qui delegui, podent exercir les funcions
de Secretari de la Comissió un dels seus membres que hagi estat nomenat
per la mateixa.
3. A les sessions de la Comissió de comunicació i participació ciutadana tan
sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, Regidors,
personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistirhi quan siguin expressament requerits per la Comissió.
6. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de comunicació i
participació ciutadana.
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Vist el que disposa l’article 58 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, en relació a
les comissions d’estudi, d’informe i de consulta.
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Competències
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1. Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cada Grup
Municipal, fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal,
actuant amb vot ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de
vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi
part de la Comissió de comunicació i participació ciutadana.
2. Amb caràcter ordinari la Comissió de comunicació i participació ciutadana es
reunirà a convocatòria de l’Alcalde, que n’és el seu President nat, sens
perjudici del que disposa l’article 20 ROM.
Per tal de tractar sobre assumptes rellevants en matèria de comunicació i
participació ciutadana el President de la Comissió convocarà amb caràcter
extraordinari les sessions que consideri adients amb l’objecte que els
membres de la Comissió obtinguin la informació necessària, i farà possible la
compareixença tant de les Autoritats Municipals com del Personal Tècnic
Municipal.
3. El President ostentarà totes les atribucions pròpies dels Òrgans col·legiats i,
en especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els
debats, suspendre les sessions per raons d’ordre, i executar els seus acords
quan els Òrgans de Govern li hagin delegat funcions o competències.

ACTA DEL PLE

Composició i funcionament

Vist el que disposen l’article 37 i 38 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
Vistes les propostes dels cinc grups polítics municipals de l’Ajuntament del Morell
per formar la Comissió de comunicació i participació ciutadana.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els ACORDS següents:

President:

o

L'alcalde.

·

Vocals titulars:

o
Maria Jesús Valldosera Gasull, representant del Grup Municipal de Junts pel
Morell.
o Ramon Manyé Sardà, representant del Grup Municipal de Compartim
o Rosa Maria Sánchez Pérez, representant del Grup Municipal de Ara Morell
o Francisco Gerardo Palma Jiménez, representant del Grup Municipal de Ciutadans.
o Alberto Ortega Royo, representant del Grup Municipal de PSC.
Vocals suplents:

o Judit Fernández Llerena, representant del Grup Municipal de Junts pel Morell.
o Albert Roig Rovira, representant del Grup Municipal de Compartim.
o Pere Domingo Segarra, representant del Grup Municipal de Ara Morell.
7. Aprovació, si escau, de la delegació de facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament del Morell a favor de la
Diputació de Tarragona.
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.
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.
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.

ACTA DEL PLE

·
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ÚNIC.- Integrar la Comissió de comunicació i participació ciutadana amb les
persones següents:

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.
Vist que el padró de vehicles de l’any 2018 va pujar a 215.936,08 euros.
Vist que el padró de cementiri de l’any 2018 va pujar a 6.408,72 euros.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament adopta per unanimitat dels assistents els
ACORDS següents:

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 2023, 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. En
concret, conforme a la recaptació de l’any 2018 d’aquests padrons, i tenint en
compte que sobre l’import recaptat es percebrà el percentatge del 3,50% per part
de BASE, aquell any aquesta delegació hagués suposat un cost de 7.557,76 euros
per vehicles i 224,31 per la taxa de cementiri. Per tant, es preveu que aquesta
delegació tindrà un cost aproximat de 7.600,00 euros anuals per vehicles i 300,00
per cementiri.
CINQUÈ.- Establir les previsions pressupostàries oportunes per import de 7.600,00
anuals per la gestió i recaptació de l’IVTM, a partir de 1 de gener de 2020, i de
300,00 euros anuals per la gestió i recaptació de la taxa de cementiri, a partir de la
data de signatura del present acord, a l’aplicació pressupostària 1/920/22708.
SISÈ.- Per a la realització i execució de les
Tarragona s’atendrà a la normativa general
interna dictada per aquesta, en virtut
d’autoorganització, per a la gestió dels serveis

funcions delegades, la Diputació de
aplicable, això com a la normativa
de les seves pròpies facultats
atribuïts.

SETÈ.- 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.
VUITÈ.- 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
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Delegació de facultats en matèria de gestió tributària i recaptació en període
voluntari de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica a partir de l’any
2020.
Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de la
taxa de cementiri.

ACTA DEL PLE
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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.

present acord.
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DEL MORELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:




IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (a partir de 2020)

Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic
següents:






IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (a partir de 2020)
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
TAXES I PREUS PÚBLICS:
-

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
Taxa de cementiri.

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

APARTAT 2
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a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública,
així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de
gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.

ACTA DEL PLE

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:









El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de
demora i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període executiu dels ingressos de dret públic.
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
TAXES:
- Taxa per la retirada de vehicles
- Taxa per llicències urbanístiques
- Taxa per llicència d’obertura d’establiments
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic locals amb mercaderies,
material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i
altres instal·lacions anàlogues.
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques,
casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en
terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulats i
rodatge cinematogràfic
- Taxa per la instal.lació de quioscos a la via pública
- Taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada de la vis pública
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules, cadires i altres
elements amb finalitat lucrativa.
- Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
- Taxa per la tramitació de l’autorització ambiental
- Taxa per la prestació de serveis a la llar d’infants municipal
- Taxa per la prestació de serveis a l’aula de música
- Taxa per la prestació de serveis al centre de serveis per la gent gran
- Taxa per la prestació de serveis al pavelló poliesportiu municipal
- Taxa per la prestació de serveis a la ludoteca i espai jove inclosos
dintre del centre obert.
- Taxa per la prestació de serveis al centre cultural
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
- Taxa de cementiri
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
MULTES I SANCIONS
EXECUCIONS SUBSIDÀRIES
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
INGRESSOS NO TRIBUTARIS DE DRET PÚBLIC.
COSTES JUDICIALS SUSCEPTIBLES D’EXACCIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE
CONSTRENYIMENT
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ACTA DEL PLE

Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret
públic:

APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:


TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

L'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DEL MORELL

DAVANT MEU,
LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DAVANT MEU,
LA SECRETÀRIA GENERAL

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària,
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals
competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió
d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es
sol·licitin aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats
per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que
es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els
procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment
d’inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.

ACTA DEL PLE

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

El Sr. Alcalde confirma que de la fase executiva ja se n’encarrega BASE i així
continuaria
El Sr. Albert Roig Rovira pregunta que passa amb l’I.B.I., que a la legislatura
passada, per mitjà d’acord plenari, es va acordar abaixar-lo per compensar
l’increment del valor cadastral esperat i que no s´ha dut a terme.
El Sr. Alcalde respon que l’ACORD esdevindrà efectiu amb la publicació definitiva al
BOP, que és l’últim que falta fer, un cop transcorregut el període d’exposició
pública.
El Sr. Ramon Manyé pregunta si aquesta delegació té desavantatges perquè
aparentment són tot beneficis.
El Sr. Alcalde diu que l’única afectació seria en cas que un veí del poble volgués
fraccionar un d’aquests tributs, opció per altra banda inusual en aquest tipus
d’impostos; enlloc de demanar-ho a l’Ajuntament, com fins ara, haurà de demanarho a BASE.
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El Sr. Albert Roig Rovira comenta que l’acord es refereix al període voluntari i
pregunta qui se n’ocuparà dels impagaments i dels embargaments, arribat el cas.

8. Aprovació, si escau, de la modificació de diverses bases reguladores de
subvencions, beques, premis i ajuts.
D’acord amb l’article 240 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 i amb el Títol
III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (d’ara endavant ROAS), els Ajuntaments poden
atorgar subvencions i ajuts, d’acord amb l’activitat de foment i promoció d’activitats
socials i econòmiques.








beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà
Subvencions destinades al foment de la participació dels restauradors en les
edicions de l’Àpat – Tapa
subvencions per a l’adquisició de llibres de text
subvencions destinades al foment de rehabilitació de façanes, al tancament
provisional de parcel·les urbanes i a la pavimentació de voreres
beques universitàries de l’Ajuntament del Morell
ajuts d'urgència socials, puntuals i de promoció educativa de l’Ajuntament
del Morell
premis de Carnaval
premis per la baixada d’andròmines

L’article 48.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les Administracions Públiques de Catalunya estableix que la resolució per la qual
s’inicia un procediment administratiu ha d’incloure la designació de persona
responsable d’instruir-lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa
aplicable al procediment.
L’article 124 del ROAS regula el procediment d’aprovació de les bases reguladores
de les subvencions.
Vista la proposta de modificació de les bases reguladores de les subvencions el
tenor literal de les quals és el següent:

ACTA DEL PLE




Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

En aquest sentit, l’Ajuntament del Morell ha vingut aprovant les següents bases
reguladores de subvencions:

Bases reguladores de la Beca de Recerca i Investigació Mediambiental
Xavi Catà.

La beca s’atorgarà al millor projecte d’investigació inèdit en qualsevol dels
següents caps: medi ambient, salut, sostenibilitat territorial i àmbit sociocultural en
l’entorn de la Vall del Francolí a criteri del jurat.
6. Òrgan Col·legiat
L’òrgan col·legiat serà el jurat. El jurat tindrà la següent composició:
President/a: El regidor/a de Sanitat o de Medi Ambient de l’Ajuntament del Morell
Vocals:
Un membre de la Plataforma Cel Net
Un professional mèdic del Centre d’Atenció Primària del Morell
Dos membres d’una Universitat pública catalana, un de perfil tècnic i un de perfil
jurídic, designats entre professionals, professors i investigadors de reconegut
prestigi en el camp objecte d’aquesta beca
Un representant de cada grup municipal
Secretari: El Secretari de l’Ajuntament del Morell o persona en qui delegui
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1. Característiques

El secretari del jurat únicament exercirà les funcions d’assessorament jurídic i
d’atorgament de fe pública, no tenint vot en les decisions col·legiades del jurat.
El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l’aspirant
per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li la
modificació i/o ampliació del projecte.
El jurat nomenarà d’entre els seus membres un director/a per tal d’assessorar i
seguir l’evolució del treball i fer les indicacions corresponents.
7. Criteris a valorar pel jurat








ajustament de la temàtica proposada
aportació de noves dades i coneixements innovadors, especialment els que
no s’haguessin pogut obtenir per l’estat de la tècnica desenvolupada fins el
moment
la coherència i la viabilitat del projecte
solvència científica suficient
originalitat de l’enfocament
la qualitat tècnica i rigor científic
que el treball final es pugui publicar en el marc de la col·lecció Història i
Patrimoni.
es puntuarà en positiu aquell treball o treballs que repercuteixin més
properament en l’interès general del treball sobre el municipi del Morell.

Per tant, es valorarà que sigui un treball de caràcter divulgador i amb força imatges
per reforçar el text i fer-lo més amè.
El jurat es reserva el dret a declarar deserta la beca i és competent per a resoldre
qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.
14. Òrgan Instructor
Es designa com a òrgan Instructor el regidor/a de Sanitat o de Medi Ambient de
l’Ajuntament del Morell

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019




ACTA DEL PLE

El jurat valorarà especialment els següents aspectes dels projectes que es
presentin:

L’Ajuntament del Morell, mitjançant Decret d’Alcaldia, resoldrà la convocatòria en
un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini
per la presentació de les sol·licituds, previ veredicte del jurat.
Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte,
els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud
de concessió de la beca.
16. Fi de la Via Administrativa
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
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15. Resolució i notificació

Contenciós-Administrativa.
Bases reguladores de les subvencions i premis destinades al foment de la
participació dels restauradors en les edicions de l’Àpat – Tapa
1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció i dels premis
L’objecte d’aquestes bases és el foment de la participació dels restauradors del
municipi en l’activitat Àpat – Tapa que organitza la regidoria de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament del Morell.
Amb aquesta finalitat aquestes bases estructuren i fixen els criteris i el procediment
per a la concessió de subvencions i premis que atorga l’Ajuntament del Morell per
impulsar l’activitat comercial del municipi en general i per impulsar el sector de la
restauració local en particular.
2. Finançament de les actuacions

Premi a la millor tapa salada

300 euros

Premi a la millor tapa dolça

300 euros

Entre tots els participants que hagin dipositat els seus vots a les urnes es realitzarà
un sorteig per tal de fer entrega dels següents premis:
Val de restauració valorat en 300 euros

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

A fi de determinar els guanyadors entre els restauradors participants en cada
edició, l’Ajuntament del Morell farà entrega a cadascun d’ells d’una urnes on la gent
dipositarà els seus vots a fi determinar quina han estat les millors tapes. Un cop
finalitzada l’edició es realitzarà el recompte de vots i s’atorgaran els següents
premis als restauradors més votats previ informe de l’àrea de Promoció Econòmica:

ACTA DEL PLE

La quantia de les subvencions és la resultant de la valoració i ponderació de les
peticions i en funció de les sol·licituds presentades i de la consignació
pressupostària a l’aplicació pressupostària corresponent, en el benentès que la
subvenció per actuació no pot superar la quantitat màxima de 150,00 euros per
cada restaurador participant en l’Àpat - Tapa.

Val de restauració valorat en 200 euros

Els premis anteriorment mencionats es faran efectius a les persones beneficiaries
previ informe de l’àrea de Promoció Econòmica mitjançant transferència bancaria.
Els beneficiaris hauran d’aportar documents justificatius vàlids en dret, que
justifiquin l’aprofitament del premi en els establiments participants de la Àpat-Tapa
fins al 30 de juny de l’any següent a l’atorgament.
7. Resolució i notificació de les subvencions i premis
L’Ajuntament del Morell, mitjançant Decret d’Alcaldia, resoldrà la convocatòria en
un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini
per la presentació de les sol·licituds de la subvenció.
Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte,
els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud
de concessió de la subvenció.
8. Justificació de la subvenció
Els beneficiaris hauran de justificar la correcta aplicació de la subvenció mitjançant
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Val de restauració valorat en 150 euros

l’aportació de la documentació següent:





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 en el moment de presentació
de la sol·licitud de la subvenció.
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
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.

17. Òrgan Col·legiat de la subvenció
L’òrgan col·legiat de la subvenció tindrà la següent composició:
President/a: El regidor/a de de Promoció econòmica.
Vocals:
El regidor/a de Cultura i Festes.
L’alcalde o persona en qui delegui.
Secretari: El Secretari de l’Ajuntament del Morell o persona en qui delegui

ACTA DEL PLE

Es designa com a òrgan Instructor de la subvenció el regidor/a de Promoció
econòmica.

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

14. Òrgan Instructor de la subvenció

18. Fi de la Via Administrativa
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa
Bases reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de
llibres de text
7. Òrgan Col·legiat
L’òrgan col·legiat serà la Comissió Avaluadora. La Comissió Avaluadora es reunirà
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El secretari únicament exercirà les funcions d’assessorament jurídic i d’atorgament
de fe pública, no tenint vot en les decisions col·legiades.

en el termini de 60 dies següents a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds per emetre la proposta de resolució.
La Comissió Avaluadora estarà formada per les següents persones:
President/a: El regidor/a d’Ensenyament
Vocals:
L’Alcalde de l’Ajuntament del Morell o persona en qui delegui
La regidora delegada de Benestar Social
El Director/a de l'Institut del Morell
La Directora del Centre de Serveis del Morell
Secretari: El Secretari de l’Ajuntament del Morell o persona en qui delegui.
El secretari únicament exercirà les funcions d’assessorament jurídic i d’atorgament
de fe pública, no tenint vot en les decisions col·legiades.

La resolució dels ajuts és competència de l’Alcaldia i es notificarà mitjançant la seva
publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament del Morell. Per tal de fer-ne més
difusió es podrà consultar el resultat de la resolució a la seu electrònica de
l’Ajuntament.

La simple sol·licitud de la subvenció portarà implícita l’acceptació de totes les
condicions establertes en aquestes bases, sens perjudici de l’aplicació de la
normativa general de subvencions.
El termini per resoldre la concessió dels ajuts és de 90 dies naturals a comptar des
de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds.
15. Òrgan Instructor
Es designa com a òrgan Instructor el regidor/a de Ensenyament.

ACTA DEL PLE

La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via
administrativa.
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9. Resolució de la convocatòria i acceptació de la subvenció.

16. Fi de la Via Administrativa

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa
Bases de les subvencions destinades al foment de rehabilitació de
façanes, al tancament provisional de parcel·les urbanes i a la
pavimentació de voreres
1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a qualsevol
de les següents actuacions amb la finalitat de millorar les condicions dels
esmentats immobles i l’espai urbà:
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L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.






Rehabilitació de les façanes dels immobles construïts en el municipi amb
una antiguitat igual o superior a 25 anys.
Actuacions en edificis plurifamiliars amb deficiències que tenen afectació a
la via pública, sense límit d'antiguitat.
Tancament de parcel·les urbanes, ambdós casos en la paret que confronti
directament amb la via pública.
Pavimentació de voreres.

4. Actuacions subvencionades
4.1 Les actuacions objecte de subvenció s’hauran d’executar com a màxim abans
del 31 de desembre de l’any següent al de la concessió de la subvenció.
4.2 Aquesta subvenció és
Administracions Públiques.

compatible

amb

altres

línies

d’ajut

d’altres

4.3 L’atorgament de les subvencions restarà supeditat a la disponibilitat d’aplicació
pressupostària, per part de l’Ajuntament del Morell. Si per necessitats
pressupostàries no es poden atendre totes les subvencions, tindran preferència els
immobles de més antiguitat.

Es designa com a òrgan Instructor el regidor/a d’Urbanisme.

L’òrgan col·legiat serà la Comissió Avaluadora.
La Comissió Avaluadora estarà formada per les següents persones:
President/a: El regidor/a d’Urbanisme.
Vocals:
o El regidor/a de serveis.
o L’alcalde o persona en qui delegui.
o Un representant de cada grup municipal

ACTA DEL PLE

14. Òrgan Col·legiat

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

12. Òrgan Instructor

El secretari únicament exercirà les funcions d’assessorament jurídic i d’atorgament
de fe pública, no tenint vot en les decisions col·legiades.
15. Resolució i notificació
L’Ajuntament del Morell, mitjançant Decret d’Alcaldia, resoldrà la convocatòria en
un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini
per la presentació de les sol·licituds.
Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte,
els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud
de concessió de la beca.
16. Fi de la Via Administrativa
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
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Secretari: El Secretari de l’Ajuntament del Morell o el persona en qui delegui.

la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
17. Disposicions finals
Els sol·licitants que s’acullen a aquestes bases es comprometen a respectar i
complir-ne la normativa, així com els condicionants que es puguin establir en la
resolució d’atorgament de les subvencions i de l’ajut i de les indicacions posteriors
que a la vista de l’execució de les obres es puguin establir.
Bases reguladores de les beques universitàries de l’Ajuntament del Morell
7.- Òrgan Col·legiat
L’òrgan col·legiat serà la Comissió Avaluadora.
La Comissió Avaluadora estarà formada per les següents persones:

El regidor/a de Benestar Social.
El Director/a de l'Institut del Morell
El Director/a del Centre de Serveis per la Gent Gran del Morell
Un regidor representant de cada grup municipal

Secretari: El Secretari de l’Ajuntament del Morell o persona en qui delegui.
El secretari únicament exercirà les funcions d’assessorament jurídic i d’atorgament
de fe pública, no tenint vot en les decisions col·legiades.
12. Òrgan Instructor
Es designa com a òrgan Instructor el regidor/a d’Ensenyament.
14. Resolució i notificació

ACTA DEL PLE

Vocals:

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

President/a: El regidor/a d’Ensenyament

15.- Fi de la Via Administrativa
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
16.- Disposicions finals
Els sol·licitants que s’acullen a aquestes bases es comprometen a respectar i
complir-ne la normativa, així com els condicionants que es puguin establir en la
resolució d’atorgament de l’ajut.
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L’Ajuntament del Morell, mitjançant Decret d’Alcaldia, resoldrà la concessió de
l’ajut, previ informe de l’òrgan instructor.

Sens perjudici del que estableix la base quarta, amb la presentació de la sol·licitud
de beques qui esdevingui beneficiari autoritza a l’Ajuntament del Morell a l’obtenció
de qualsevol document davant de qualsevol ens públic o privat que sigui necessari
per exercir l’actuació fiscalitzadora i de control financer.
Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt per l’Alcaldia, previ informe de la
Comissió Avaluadora.
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència socials, puntuals i
de promoció educativa de l’Ajuntament del Morell
12. Òrgan Instructor
Es designa com a òrgan Instructor el regidor/a de Benestar Social.
7.- Òrgan Col·legiat
L’òrgan col·legiat serà la Comissió Avaluadora.
La Comissió Avaluadora estarà formada per les següents persones:

Secretari: El Secretari de l’Ajuntament del Morell o persona en qui delegui.
El secretari únicament exercirà les funcions d’assessorament jurídic i d’atorgament
de fe pública, no tenint vot en les decisions col·legiades.
15. Resolució i notificació
L’Ajuntament del Morell, mitjançant Decret d’Alcaldia, resoldrà la concessió de
l’ajut, previ informe de l’òrgan instructor.
16. Fi de la Via Administrativa

ACTA DEL PLE

Vocals:
El Director/a del Centre de Serveis per la Gent Gran del Morell
L’alcalde o persona en qui delegui.

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

President/a: El regidor/a de Benestar Social.

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
Bases reguladores del carnaval del Morell

2. Actes del Carnaval del Morell
El Carnaval del Morell està format pels següents actes:
- Concurs de cartells de Carnaval.
- Arribada de Sa Majestat Carnestoltes.
- Festa-concurs de disfresses infantil.
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L'acte de resolució de l’ajut esgota la via administrativa.

-

Sopar de colles i concurs de disfresses individuals i per parelles.
Rua-concurs de Carnaval.
Guerra del confeti.
Enterrament de la sardina.

Correspon a la regidoria de Festes, assessorada per la Comissió de Carnaval,
establir les dates i horaris d’aquests actes que, en tot cas, començaran el divendres
de Carnaval amb l’arribada de S.M. el Rei Carnestoltes i es tancaran el dimarts
posterior.
3. Inscripcions
La inscripció als diferents concursos, que suposarà l’acceptació d’aquestes bases,
es formalitzarà al Centre Cultural del Morell en l’horari habitual d’atenció al públic.

- Adreçat als nens i nenes fins a 12 anys que assisteixin a la guerra del confeti.
- La inscripció al concurs es podrà realitzar en el mateix acte de celebració de la
guerra del confeti.
- El premi consistirà en material infantil (llibres, pintures, etc...) per un import
màxim de 100 €.
- Els premis es podran declarar deserts en funció del nombre de participants o de
la qualitat de les disfresses.
Concurs de disfresses individuals i en parelles
- Adreçats a persones majors de 16 anys.
- La inscripció al concurs es podrà realitzar durant el mateix ball del dissabte de
Carnaval.
- Els premis seran en metàl·lic:
- De 30 euros per a participants individuals.
- De 60 euros per a la modalitat de parelles.
- Els premis es podran declarar deserts en funció del nombre de participants o de
la qualitat de les disfresses.
Rua de Carnaval:
- La inscripció es farà com a mínim 10 dies abans de la data de la Rua de Carnaval
al Centre Cultural.
S’estableixen les següents modalitats de participació:
- Carrossa: Estarà formada per un grup de més de 20 persones, amb un mateix
motiu de disfressa.
- Comparsa: Estarà format per un grup entre 4 i 20 persones, amb un únic motiu de
disfressa.
En el moment de fer la inscripció s’hauran de posar a disposició de la regidoria de
Festes les següents dades:
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Concurs de disfresses infantils

ACTA DEL PLE

- No cal inscripció prèvia
- Podrà participar en aquest acte l’alumnat de l’IES El Morell.
- Els cartells s’hauran de presentar al Centre Cultural 30 dies abans del divendres
de Carnaval.
- Els cartells guanyadors seran escollits per la Comissió de Carnaval. La seva decisió
serà inapel·lable.
- El premi consistirà en material escolar per un import màxim de 100 €.
- Els premis es podran declarar deserts en funció del nombre de participants o de la
qualitat dels cartells.

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

Concurs de cartells de Carnaval






Motiu de la comparsa o carrossa.
Nom, cognoms, NIF, adreça electrònica i telèfon de contacte de la persona
responsable. Aquesta persona ha de participar a la rua de Carnaval. Aquesta
persona serà la destinatària del pagament dels diferents premis en metàl·lic
que es puguin atorgar a la comparsa.
Les comparses hauran d’aportar també una persona per formar part del
servei d’ordre de la rua, per la qual cosa, en facilitaran el nom, cognoms,
adreça electrònica i telèfon de contacte.
Aquesta persona actuarà en tot moment sota les directrius marcades per la
regidoria de Festes d’acord amb el pla específic municipal de la rua de
Carnaval que s’establirà abans de la desfilada.

L’Ajuntament del Morell facilitarà a les comparses i grups inscrits els elements
festius que consideri adients
5. Premis






Una subvenció en metàl·lic per un import de 150 euros a cada carrossa
participant en la rua de Carnaval, sempre que acompleixi la totalitat
d'aquestes bases.
Una subvenció en metàl·lic per un import de 50 euros a cada comparsa
participant en la rua de Carnaval, sempre que acompleixi la totalitat
d'aquestes bases.
Un premi en metàl·lic per un import de 150 euros a la guanyadora de la Rua
de Carnaval. Aquest premi es lliurarà el Carnaval de l'any següent al concurs
guanyat, sempre que s'acompleixi la totalitat d'aquestes bases.
Un premi en metàl·lic per un import de 150 euros a la millor carrossa segons
el criteri del jurat i sempre que la carrossa acompleixi la totalitat d'aquestes
bases.
El premi simbòlic "escombra d'or", "escombra de plata" i "escombra de
bronze" als participants classificats, respectivament, primer, segon i tercer,
en el concurs de la Rua de Carnaval

A l’import d’aquests premis s’hi aplicaran les retencions legalment establertes.

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019



ACTA DEL PLE

L’Ajuntament del Morell concedirà, a proposta del jurat, els següents premis:

Els premis que conformen les presents bases seran abonats per part de
l’Ajuntament, previ informe emès pels tècnics de cultura, joventut, festes i
audiovisual de l’Ajuntament del Morell.
8. Altres disposicions
Les carrosses que hagin obtingut premi es comprometen a organitzar de manera
conjunta els actes del Carnaval de l’any següent, formant part de la Comissió
assessora del Carnaval.
9. Fi de la Via Administrativa
L'acte de resolució dels premis esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de
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Els premis es podran declarar deserts en funció del nombre de participants o de la
qualitat de les disfresses.

conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
Bases reguladores de la baixada d’andròmines del Morell
Premis
L'organització designarà un jurat popular que valorarà, els premis a l’originalitat,
segons la dificultat tècnica, l'enginy, la diversió posada a la baixada i la disfressa
dels participants.
S’atorgaran els premis que decideixi l’organització dins del límit màxim que cada
any es consigni en el pressupost municipal.
La Regidoria de Festes, Cultura i Joventut trametrà a l’alcaldia la seva proposta i
serà aquesta, mitjançant Decret d’Alcaldia qui resoldrà l’atorgament i pagament
per transferència bancària del lliurament dels premis.
La inscripció duu implícita l’acceptació d’aquest reglament incloent-hi la cessió dels
drets d’imatge. Tot allò no previst en aquest reglament, així com la interpretació del
mateix, romandrà sota la decisió de l'organització.

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra
aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
Atès l'Informe d'Intervenció 2019-0296, de 23 de setembre de 2019, FAVORABLE.

ACTA DEL PLE

L'acte de resolució dels premis esgota la via administrativa.

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

Fi de la Via Administrativa

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de la beca de
recerca i investigació mediambiental Xavi Catà.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de les
subvencions i premis destinades al foment de la participació dels restauradors en
les edicions de l’Àpat – Tapa.
Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de les
subvencions per a l’adquisició de llibres de text.
Quart.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de les
subvencions destinades al foment de rehabilitació de façanes, al tancament
provisional de parcel·les urbanes i a la pavimentació de voreres.
Cinquè.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de les beques
universitàries de l’Ajuntament del Morell.
Sisè.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores dels ajuts
d'urgència socials, puntuals i de promoció educativa de l’Ajuntament del Morell.
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Per tot això, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els ACORDS següents:

Setè.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores dels ajuts
d'urgència socials, puntuals i de promoció educativa de l’Ajuntament del Morell.
Vuitè.- Aprovar inicialment la modificació de les bases del Carnaval.
Novè- Aprovar inicialment la modificació de les bases de la baixada d’andròmines
Desè.- Exposar-les al públic pel termini de 30 dies. Transcorregut l’esmentat termini
sense que s’hagi presentat cap al·legació, les bases esdevindran definitives sense
necessitat de cap nou tràmit.
El Sr. Ramon Manyé considera, en referència a la subvenció dels llibre de text, que
hauria d’incloure una clàusula amb el compromís de que els llibres que es fan
servir, després es deixin a disposició perquè puguin ser utilitzats per una altra
persona que tingui necessitat i evitar que es faci negoci amb aquests llibres.
La Sra. Maria Jesús Valldosera explica com funciona la subvenció i troba bona la
idea; s’hauria de veure, però, com fer-la efectiva, com trobar la manera de fer-ho.

El Sr. alcalde respon que ja es fa aquesta comprovació a posteriori.

El Sr. alcalde diu que la proposta només tracta modificacions i creu recordar que la
composició del jurat ja consta en el redactat original i aprovat.
9. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits 9/2019 amb modalitat
de Transferència de Crèdit.
En relació amb l'expedient relatiu a la Modificació de Crèdit 9/2019 - Transferència
de Crèdit, s'emet la següent proposta de resolució, 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,

ACTA DEL PLE

El grup del Sr. Ramon Manyé, exposa que referent a les Bases reguladores de la
baixada d’andròmines, troben a faltar la composició del jurat.

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

El Sr. Ramon Manyé pregunta, referent a la subvenció de façanes, si es fa un control
posterior de que efectivament s’ha fet l’actuació objecte de la subvenció.












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).
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LEGISLACIÓ APLICABLE







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 vigent.

Atès l'Informe d'Intervenció 2019-0293, de 23 de setembre de 2019, FAVORABLE.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament adopta per majoria absoluta els ACORDS
següents:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 9/2019 amb la modalitat de
Transferència de Crèdit com segueix a continuació:

Aplicacions que disminueixen:

Org.

Prog.

Econ.

Concepte

Import

15

338

22631

EDICIÓ APATAPA

1

170

22712

CONVENI UPC ESTUDI QUALITAT DE L'AIRE

10

132

20400

LLOGUER VEHICLE POLICIAL

2

323

45390

SUBVENCIÓ AL CEIP VENTURA GASSOL PER R

1

920

24003

DESPESES
GUERRA

EDICIÓ

TREBALL

RECERCA

1

920

24003

DESPESES
GUERRA

EDICIÓ

TREBALL

RECERCA

Ref.

ACTA DEL PLE

PRESSUPOST DE DESPESES

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

TRANSFERÈNCIES ENTRE APLICACIONS DIFERENT ÀREA DE DESPESA

300,00 € 1

8.000,00 € 2

12.000,00 € 3

2.000,00 €

2.000,00 €

3

4
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1.500,00 € 1

1

170

22712

CONVENI UPC ESTUDI QUALITAT DE L'AIRE

1

920

21211

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: ARXIU

3

161

21003

REPARACIÓ DIPÒSIT D-200 DE SUBMINISTRA

30.000,00 € 6

1

920

12100

RETRIBUCIONS
FUNCIONA

20.000,00 €

1

920

16000

QUOTES SEGURETAT SOCIAL

16

330

24004

EDICIÓ MATERIAL BIBLIOGRÀFIC LOCAL

1

920

21211

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: ARXIU

4

342

21216

PINTURA EXTERIOR PAVELLÓ

2.500,00 € 8

4

342

21216

PINTURA EXTERIOR PAVELLÓ

2.500,00 € 9

1

170

22712

CONVENI UPC ESTUDI QUALITAT DE L'AIRE

1

920

12100

RETRIBUCIONS
FUNCIONA

1

920

21211

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: ARXIU

2.500,00 € 10

4

342

21216

PINTURA EXTERIOR PAVELLÓ

2.500,00 € 11

1

170

22712

CONVENI UPC ESTUDI QUALITAT DE L'AIRE

3.500,00 € 12

1

920

21211

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: ARXIU

4

342

21216

PINTURA EXTERIOR PAVELLÓ

14.000,00 € 7

4.500,00 € 7

83,00 € 9

217,00 €

9

500,00 € 13

2.500,00 € 13

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

500,00 € 7

113.400,00 €

Aplicacions que augmenten:

6
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COMPLEMENTÀRIES.

1.000,00 € 5

ACTA DEL PLE

COMPLEMENTÀRIES.

800,00 € 4

Org.

Prog.

Econ.

Concepte

Import

11

231

62309

Maquinària, instal·lacions tècniques i

1.800,00 € 1

1

920

63602

REPOSICIÓ SISTEMES INFORMÀTICS

8.000,00 € 2

15

4311

22646

Fira de Nadal

1

920

63311

EQUIPS CLIMATITZACIÓ

2.800,00 € 4

15

430

48024

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ COMERCIANTS I PRO

1.000,00 € 5

15

430

22633

TERRAFIRA

50.000,00 € 6

4

340

22647

PATROCINI C.B. MORELL

19.000,00 € 7

12

170

22648

CAMPANYES MEDI AMBIENT

2.500,00 € 8

8

330

48030

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEHICLES CLÀSSICS

2.800,00 € 9

2

323

48018

SUBVENCIÓ AMPA CEIP

2.500,00 € 10

6

920

62501

MOBILIARI URBÀ

2.500,00 € 11

1

920

62307

REPOSICIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE

3.500,00 € 12

11

231

48031

SUBVENCIÓ HOL.LA GENÍS

3.000,00 € 13

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019
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ACTA DEL PLE

14.000,00 € 3

113.400,00 €

CREACIÓ DE PARTIDES

Ref.

Econ.

Concepte

1

920

63602

REPOSICIÓ SISTEMES INFORMÀTICS

15

4311

22646

Fira de Nadal

1

920

63311

EQUIPS CLIMATITZACIÓ

15

430

22633

TERRAFIRA

4

340

22647

PATROCINI C.B. MORELL

12

170

22648

CAMPANYES MEDI AMBIENT

1

920

62307

REPOSICIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE

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. Ramon Manyé pregunta que si amb pressupostos prorrogats es poden crear
partides noves.
L’alcalde respon que sí, que la llei ho contempla.
El Sr. Ramon Manyé pregunta, respecte a la modificació de crèdit del Terrafira, com
és que si les factures del Terrafira ja estan pagades es crea una partida ara.
El Sr. Alcalde respon que en tindre pressupostos prorrogats on no consta aquesta
partida, les factures de Terrafira s’han imputat a una partida anomenada accions en
campanyes de comerç local per poder-les pagar. Ara es proposa crear aquesta
partida específica per “endreçar” el pressupost.
Sotmès a votació el dictamen, es aprovat per majoria absoluta dels assistents:
Vots a favor (7): Sr. Alberto Ortega Royo, Sr. Eloi Calbet Ferran, Sra. Judit Fernández
Llerena, Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, Sra. Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere
Domingo Segarra, Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez.
Vots en contra (0)
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Prog.
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Org.

ACTA DEL PLE

PRESSUPOST DE DESPESES

Abstencions (3): Sr. Albert Roig Rovira, Sr. Francisco Gerardo Palma Jiménez, Sr.
Ramon Manyé Sardà.
10. Aprovació, si escau, d’increment addicional del 0,25% de l’increment
salarial previst al Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre.
ANTECEDENTS





L’Alcaldia, en Resolució prèvia de data 15 de juliol de 2019, va disposar la
incoació d’Expedient per a l’aplicació de l’increment retributiu addicional en
l’àmbit del sector públic vinculat a l’evolució del PIB al qual es va referir el
Consell de Ministres en l’Acord de 21 de juny de 2019 que va ser publicitat
en premsa i mitjans de comunicació.
Secretaria ha emès Informe 2019-0013, de 3 de setembre de 2019.
Informe CONFORME d’Intervenció 2019-0224, de 16 de juliol de 2019





“ACUERDO por el que se aprueba el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector
público previsto en el artículo 3. Dos del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Hacienda
REVALORIZACIÓN
SALARIAL
ADICIONAL
DEL
0,25%
DE
LOS
EMPLEADOS
PÚBLICOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el incremento adicional del 0,25% de las retribuciones del personal
al servicio del sector público. De esta forma, el Ministerio de Hacienda cumple con el compromiso de
realizar esta mejora pactada con los representantes de los empleados públicos y de aplicarla en la
nómina de julio como estaba acordado.
Además, esta revalorización se suma al incremento del 2,25% aprobado mediante Real Decreto-ley el
pasado 21 de diciembre y pone de manifiesto el reconocimiento del Gobierno al esfuerzo realizado por
los
trabajadores
públicos.
El Ejecutivo siempre ha defendido la dedicación, profesionalidad y vocación de servicio público de los
funcionarios, artífices indispensables del buen funcionamiento de las Administraciones Públicas y piezas
fundamentales en el desarrollo de una democracia moderna.
Asimismo, el respaldo del Gobierno al II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de
trabajo quedó demostrado con la aprobación el pasado 21 de diciembre del Real Decreto-ley en materia
de retribuciones en el ámbito del sector público. Una medida que tomó el Ejecutivo ante la no
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de ese ejercicio y gracias a la cual se garantizó la
revalorización del sueldo de los funcionarios a partir del 1 de enero de 2019 pese la prórroga
presupuestaria.
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El Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, de mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix al seu article
3.2 que, en l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector
públic no podran experimentar un increment global superior al 2,25 per cent
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a
efectius de personal com a la seva antiguitat (Increment retributiu global)
El mateix precepte disposa que, addicionalment a l’anterior increment, i pel
cas que el Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018 arribés o
superés el 2,5 %, s’afegirà, amb efectes d’1 de juliol de 2019, un altre 0,25
% d’increment salarial, l’aplicació del qual requerirà l’aprovació en Acord del
Consell de Ministres, prèvia publicació de l’avanç del PIB per l’INE i
comunicació a la Comissió de seguiment de l’Acord per a la millora de
l’ocupació pública i de condicions de treball de 9 de març de 2018
(Increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB).
La mateixa norma legal, al seu article 18.Dos, expressament fa extensiva
l’aplicació de l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB, en
el mateix percentatge que s’aprovi pel personal del sector públic, al règim
retributiu dels membres de les Corporacions locals amb dedicacions
exclusives o parcials.
A la web www.moncloa.gob.es, referències Consell de Ministres, enllaç
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/r
efc20190621.aspx#retribucion, consta la següent ressenya de l’Acord
adoptat en la Reunió de 21 de juny de 2019:
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ACTA DEL PLE

FONAMENTS DE DRET

En concreto, el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo contempla un
incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional del incremento ligado al crecimiento de la
economía. En el caso de 2019, se establecía que si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a
precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5% se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019,
otro 0,25% de incremento salarial.
El Instituto Nacional de Estadística, con fecha 5 de junio de 2019 ha certificado que, de acuerdo a los
resultados de la operación Contabilidad Nacional Trimestral de España, la tasa de variación del PIB de
2018 respecto a 2017 en términos de volumen es 2,58%. Una cifra que hace preceptiva la aplicación de
la revalorización variable del 0,25% en la retribución de los empleados públicos”,



Aquestes ressenyes a la web institucional constitueixen la única publicitat
dels Acords del Consell de Ministres quan exerceix una potestat
administrativa distinta d’una potestat reglamentària, com ara és el cas
(actes administratius del Consell de Ministres), raó per la qual no és
d’esperar una publicació al BOE per a la seva directa executivitat i eficàcia,
conforme als articles 38 i 39.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
De la regulació legal (articles 3.2 i 18 del Reial Decret Llei 24/2019, de 21 de
desembre) i anterior ressenya de l’Acord Consell de Ministres de 21 de juny
de 2019, resulta preceptiva l’aplicació d’aquest increment, amb efectes des
de l’1 de juliol de 2019, en la retribució dels empleats públics i, en el seu
cas, càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial, una vegada
complerta la condició d’aprovació per Acord de Consell de Ministres,
produïda el 21 de juny de 2019.

PRIMER.- L’aplicació al complement específic del personal funcionari, a les
retribucions del personal laboral i, en el seu cas, membres amb dedicació exclusiva
o parcial d’aquesta Corporació, de l’increment retributiu previst als articles 3.2 i, en
el seu cas, 18 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, de mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, addicional del 0,25
% vinculat a l’evolució del PIB, amb efectes d’1 de juliol de 2019.
SEGON.- De trasllat de l’Acord al Departament de Presidència de la Generalitat i
Subdelegació de Govern.

ACTA DEL PLE

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i d’acord amb els Informes emesos
per Secretaria i Intervenció, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat
dels assistents els ACORDS següents:
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L’increment dels robatoris en domicilis en els darrers mesos està generant alarma
social en molts municipis del nostre país.
S’ha demostrat que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i
investigació d’aquest tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients per a
prevenir i resoldre aquest increment de robatoris.
L’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element dissuasiu
per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la llibertat
provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una societat
més segura que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen aquests
delictes,
Davant tots aquests fets, el Ple de l'Ajuntament del Morella adopta per unanimitat
dels assistents els ACORDS següents:
PRIMER.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana
que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis dels municipis de
la nostra comarca.
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11. Aprovació, si escau, de moció per impulsar mesures per millorar la
seguretat dels municipis catalans.

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat per tal que, compartint aquesta
preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les
actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.
TERCER.- Instar a la Fiscalia General de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia
per tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de
graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.
QUART.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta
preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes
per aquesta tipologia de delictes.
CINQUÈ.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros
que es deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels
recursos materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

12. Aprovació, si escau, de la col·locació d’una pancarta amb el lema
“Llibertat presos polítics” a la façana de l’Ajuntament.
El bloc del 155, format pels partits que van posicionar-se a favor de l’aplicació
d’aquest article de la Constitució Espanyola contra les institucions democràtiques
de Catalunya, junt amb el poder judicial de l’Estat, la seva policia i exèrcit, estan
protagonitzant un atac amb uns precedents més que clars contra la sobirania
col·lectiva del poble de Catalunya.
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SETÈ. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament
d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament, al Congrés
de Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya, als ajuntaments de la comarca del Tarragonès i a tots els consells
comarcals, als efectes oportuns, tot palesant la preocupació de la nostra comarca.

ACTA DEL PLE

SISÈ. Instar al Departament d’Interior a signar el conveni amb els governs
municipals que ho sol·licitin, per instal·lar lectors de matrícules als accessos dels
municipis amb caràcter immediat, per ajudar a la prevenció i persecució d’aquest
tipus de delicte.

Empresonats o exiliats, alguns dels dirigents polítics i de la societat civil catalana
han estat víctimes de la repressió de l’Estat per intentar portar endavant i aplicar
els resultats democràtics del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de
2017. És per això que Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi
Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís
Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna
Gabriel avui no poden ser aquí i viure amb normalitat en un país que, tot i fortament
atacat, no ha estat vençut.
Avui ja som prop de 2.000 persones les perseguides per exercir drets democràtics
com la llibertat d’expressió, el dret de votació o el de vaga. Aprofitant l’embat del
155, l’Estat intenta fer taula rasa de tot allò que sempre ha odiat. La dignitat, però,
no calla i s’alça cada cop que una persona qualssevol gosa dir a la cara de qui té
l’únic objectiu de fer-nos desaparèixer que no li té por. La dignitat és present cada
cop que ens acusen amb mentides constants com a estratègia de l’Estat per
desmuntar-nos i fer-nos desaparèixer com a societat organitzada i democràtica que
defensa com a eina de funcionament el pensament crític i com a camí per créixer el
dubte.
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La presó i l’exili tornen a ser elements diaris quan parlem de les relacions entre
l’Estat espanyol i Catalunya, tractada com una pura colònia per qui anomena
“normalitat” a la impossibilitat de decidir col·lectivament què volem ser com a país.

I persistentment, moltes petites escletxes de llibertat deixen passar llum, una llum
que encega qui mana quan nota que des de tot arreu hi ha qui li demana que acati
la voluntat popular. I el poder totalitari s’encega quan, entre altres, en forma de
llaços o de lemes per finestres i balcons, les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya
ens pengem llaços grocs i deixem clar que cal aconseguir la llibertat dels presos
polítics.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per majoria absoluta els
ACORDS següents:

El Sr. Ramon Manyé constata que les persones que hi ha a presó es van presentar
amb un programa que va ser acceptat per l’Estat espanyol, van guanyar per
majoria i per tant representen tots els catalans. Porten gairebé dos anys en presó
preventiva i quan es parla que s’han de respectar les lleis i acatar les sentències
també hi ha sentències europees que van per una altra banda, que el que s’ha fet
és judicialitzar
un tema polític que hauria de trobar una solució parlant i arribant a acords.
El Sr. Eloi Calbet recorda que els que estan a la presó ho estan per donar veu a la
ciutadania. Diu que la votació d’avui no és per posar una pancarta d’independència,
sinó que, igual que ha penjat anteriorment de la façana una pancarta en defensa de
l’escola, ara es decideix sobre la defensa d’uns drets.
Respecte si això suposa una despesa de temps que va en detriment d’altres
problemes com els que comenta el Sr. Francisco Gerardo Palma , l’alcalde respon
que en això, també, s’està treballant pel poble, que el votar això no significa
descuidar la resta de temes perquè una cosa no te a veure amb l’altra.
Sotmès a votació el dictamen, es aprovat per majoria absoluta dels assistents:
Vots a favor (7): Sr. Albert Roig Rovira, Sr. Eloi Calbet Ferran, Sra. Judit Fernández
Llerena, Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, Sra. Mònica Casas Salvadó, Sr. Ramon
Manyé Sardà, Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez.
Vots en contra (1): Sr. Francisco Gerardo Palma Jiménez
Abstencions (2): Sr. Alberto Ortega Royo, Sr. Pere Domingo Segarra.
13. Aprovació, si escau, de moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall
de subministrament elèctric a les famílies amb deute.
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El Sr. Alberto Ortega Royo indica que mai ha tingut coaccions de cap tipus per votar
lliurement en aquest tema. Indica que s’abstindrà i exposa els seus motius. No pot
votar en contra perquè aniria en contra d’una part de la població, del dret de
manifestació i d’expressió. Però tampoc pot votar a favor perquè la independència
no és la solució.

ACTA DEL PLE

El Sr. Francisco Gerardo Palma recorda que el TSJC adverteix que no qualsevol
decisió d’un ple municipal pot considerar-se democràtica, només ho són aquelles
que s’ajusten en el seu procediment, adopció i contingut a la Llei.
La pancarta llibertat presos polítics en edificis públics és partidista perquè
simbolitza les aspiracions d’una part de la societat catalana, no de tota.
Recorda que el Sr. Quim Torra va rebre el passat dilluns un requeriment del TSJC
perquè retiri en un termini de 48 hores la pancarta de suport als presos que penja
del balcó de la Generalitat. Ja existeix per tant una sentència del TSJC de la
il·legalitat de penjar aquesta pancarta i pregunta si l’Ajuntament del Morell cometrà
també aquesta il·legalitat i es pregunta que passaria si l’Ajuntament tingués el
mateix ímpetu.
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PRIMER. L’Ajuntament del Morell acorda penjar una pancarta amb el lema
“Llibertat presos polítics!” a un dels balcons de la seva façana principal mentre a
l’Estat espanyol hi hagi presos polítics.

Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns
ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015
i tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat
que tinguin deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 50%
del cost d’aquest deute abans de l’1 d’octubre.
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa
legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i
l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies
a aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics.
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front
institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de
Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler
signar.

Per tots això, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els ACORDS següents:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la
defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables,
treballant de manera transversal per fer complir la llei.
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa
Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i
que és una de les més avançades del món.
TERCER.- Exigir la condonació, per part d’Endesa i les empreses subministradores,
del deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de
l'any 2015.
QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies
sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques
realitzin talls a llars o famílies, no permesos per la llei 24/2015.
14. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2019-150 a 2019-742,
inclosos.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 150/2019 a
742/2019, ambdós inclosos.
15. Dació inclosa per urgència del Decret d’Alcaldia 753/2019, pel qual
s’aprova la liquidació del pressupost del 2018
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Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb
la lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i
l’habitatge.

ACTA DEL PLE

I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents
i moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que
totes les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament
energètic que garanteixi una vida digna.
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No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables
d’aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum,
l’aigua o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que
protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.

L'Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia 753/2019, de 24
de setembre, pel qual s'aprova la Liquidació del pressupost del 2018.
16. Precs i preguntes.
El Sr. Ramon Manyé demana còpia de les actes de les JGL de l’actual legislatura.
El Sr. Ramon Manyé pregunta si els polítics fitxen, tenint en compte que el seu sou
va en funció del percentatge de dedicació, i diu que si segons la Llei no ho han de
fer, com es controlarà que fan les hores per les que cobren. Diu que l’equip de
govern ha gaudit d’un mes de vacances i pregunta si han estat pagades: si es que
sí, no ho troba correcte perquè la legislatura tot just ha començat i per tant, els
polítics no han meritat tot un mes de vacances.
El Sr. Ramon Manyé pregunta sobre el tema d’incompatibilitats. No troba ètic ni
correcte que un regidor negociï en nom de l’Ajuntament amb una empresa, una
entitat amb la qual està vinculat o laboralment o perquè presideix una entitat.

Els Sr. Ramon Manyé pregunta sobre quina és la situació d’alguns problemes de
personal dels quals s’han assabentat: de l’escola de música, de la cerca de
secretari.
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament del Morell té gairebé 100 treballadors i gestionar
tants treballadors no és una feina senzilla i que s’estan fent molts esforços per
solucionar els problemes puntuals i pendents de personal. Comenta que el dia 7
d’octubre hi ha programat l’examen de secretari i properament es farà una
convocatòria de Tècnic General de l’Administració. Tot plegat per alleugerir l’excés
de feina i acumulació de tasques que suporten, des de fa temps, els treballadors de
l’Ajuntament. Comenta que s’està en tràmit, també, de solucionar els problemes
amb la gestoria que dona suport a l’Ajuntament en temes de personal.
El Sr. Ramon Manyé comenta l’incident que hi va haver quan uns individus van
arrencar una pancarta que penjava al balcó de l’Ajuntament i pregunta que ha fet
l’Ajuntament.
La secretària comenta que arran això s’ha detectat que les càmeres instal·lades no
graven correctament i s’ha contactat amb Plana Fabregas per veure si amb una
revisió n’hi ha prou o cal renovar-les.
El Sr. Ramon Manyé pregunta en quin estat es troba la convocatòria de places de
vigilants.
L’Alcalde respon que les bases de la convocatòria ja estan fetes i esperen publicarles en breu.
El Sr. Ramon Manyé vol fer menció del tema comunicació i participació. Considera
que la comunicació no és suficient ni adequada i més que comunicació, és

Codi Validació: M3799W727DCA9GHZGSJ3PMASS | Verificació: http://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 32

La Sra. Rosa Maria Sánchez comenta el seu cas i diu que, com a presidenta del Club
de Bàsquet Morell, en el moment de negociar les regidories ella va deixar clar que
volia quedar apartada de qualsevol tema d’esports i assegura que, en tot cas, el seu
càrrec perjudicarà més que beneficiarà al club, perquè per estalviar-se comentaris
tendenciosos serà més prudent a l’hora de demanar res a l’Ajuntament, cosa que no
passaria si només fos presidenta del Club.

ACTA DEL PLE

El Sr. Ramon Manyé comenta que hi ha més casos i que, si més no, algun risc hi ha.

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

El Sr. Alcalde diu que no presideix l’empresa on treballa i que el departament on
treballa, el de producció, no negocia res. Comenta que, per responsabilitat, tant ell
com el Pere Domingo han decidit mantenir-se al marge de la regidoria de medi
ambient per no veure-ho el més idoni. Tret d’això, no veu cap altre tipus de conflicte
en aquest sentit.

propaganda. Respecte a la participació ciutadana creu que l’Ajuntament no la
promou prou.
El Sr. Albert Roig lamenta l’estat deficient de la neteja als carrers del municipi.
El Sr. Pere Domingo no hi està d’acord i creu que, com tot, és millorable però que
s’està treballant i la situació ha millorat.
El Sr. Ramon Manyé demana una Comissió d’Urbanisme per conèixer amb detall les
obres que es faran a la zona esportiva.
L’alcalde respon que es convocarà una reunió d’urbanisme per parlar de les obres
de la zona esportiva i de seguiment de les obres de la Plaça.
El Sr. Ramon Manyé reclama, com a oposició i com ha manifestat el seu partit en
diverses ocasions d’estar a disposició de l’equip de govern, més reunions,
participació i treballar plegats en pro del poble.
L’alcalde indica que aquesta és la intenció i que no hi ha hagut temps material per
més reunions amb la legislatura tot just encetada.

L’Alcalde respon que la plaça de secretari continua pertanyent al secretari que la va
guanyar en el seu dia, que està en una comissió de serveis i que el procés de
selecció de secretari que s’està duent a terme és un interinatge.
El Sr. Francisco Gerardo Palma critica que aquesta situació ja fa temps que dura i
que l’Ajuntament no pot estar paralitzat, no pot excusar-se en la manca d’un
secretari per justificar tots els temes pendents, que s’hauria de denegar la comissió
de serveis al secretari perquè tornés o bé que renunciï a la plaça.
El Sr. Alcalde respon que no és tan fàcil això i que solucionar aquest tema és
prioritari per l’equip de govern actual per tirar endavant tots els projectes que estan
aturats.
La secretària accidental pren la paraula per al·lusions i diu, primer que tot, que està
desitjant que hi hagi un nou secretari, que ella és accidental, no és jurista i que
abans d’ella hi han hagut dos secretaris: un interí i un de carrera que podien haver
tirat endavant temes que li han arribat a ella.
L’Alcalde valora molt positivament la feina de Secretaria i agraeix especialment la
dedicació de la secretària accidental. Sap que està com accidental perquè si no
l’Ajuntament, després de les eleccions municipals del 26 de maig, no s’hauria pogut
constituir, que van acordar que ho seria fins l’agost i que ara ja tenen data
d’examen per cobrir la plaça i solucionar el problema.
El Sr. Ramon Manyé fa constar que la Sra. Teresa Bolaño està de baixa i no podrà
assistir als propers plens.
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El Sr. Francisco Gerardo Palma pregunta si el procés de selecció de secretari és
perquè el secretari ha renunciat a la plaça o perquè continua en excedència.
Pregunta també si se segueix l’ordre de crida de la Borsa de brigada municipal o si
s’agafen els treballadors a dit perquè té la impressió que la última incorporació
respon a una promesa política.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde respon que de moment està centrat en altres prioritats i que si exercís
aquest dret, en tot cas, seria temporal.

Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

El Sr. Albert Roig pregunta si l’alcalde ha exercit el dret a tindre un assessor jurídicpolític.
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Número: 2019-0010 Data: 23/10/2019

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 21.35 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i la Secretària.
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