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

11/2019
17 d’octubre de 2019
Extraordinari
19:00 hores
19:58 hores
Sala d’Actes de la Casa Consistorial

Assistents:
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
No assisteixen:
Teresa Bolaño Guivernau
Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretària accidental: la Sra. Gemma Montserrat Guinovart
Ordre del dia:
1. Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les eleccions
a les Corts Generals del 10 de novembre de 2019.
2. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit
pressupostari per atendre obligacions pendents i per amortitzar deute.
3. Aprovació, si escau, de moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem
i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en
defensa del dret d'autodeterminació.
Al poble del Morell, essent el dia 17 d’octubre de 2019 a les 19:00 hores es reuneixen
a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els senyors i senyores
a dalt esmentats, assistits pel sotasignat Secretaria accidental, amb la finalitat de
celebrar la sessió par a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.
Desenvolupament de la sessió:
1. Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les
eleccions a les Corts Generals del 10 de novembre de 2019.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general, es realitza el sorteig públic per designar els membres de la mesa
electoral que s’ha de constituir el dia 10 de novembre de 2019 per a les eleccions a

les Corts Generals, convocades pel Reial decret 551/2019, de 24 de setembre, pel
qual es convoquen eleccions a les Corts Generals pel 10 de novembre de 2019.
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir
els càrrecs que per a cadascuna s’indica.
SECCIÓ: 1

MESA: A

TITULARS:
PRESIDENT:

DNI:

1R VOCAL:

DNI

2N VOCAL:

DNI:

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:

DNI:

DEL PRESIDENT:

DNI:

DEL 1R VOCAL:

DNI:

DEL 1R VOCAL:

DNI:

DEL 2N VOCAL:

DNI:

DEL 2N VOCAL:

DNI:

SECCIÓ: 1

MESA: B

TITULARS:
PRESIDENT:

DNI:

1R VOCAL:

DNI:

2N VOCAL:

DNI:

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:

DNI:

DEL PRESIDENT:

DNI:

DEL 1R VOCAL:

DNI:

DEL 1R VOCAL:

DNI:

DEL 2N VOCAL:

DNI:

DEL 2N VOCAL:

DNI:

SECCIÓ: 2

MESA: A

TITULARS:
PRESIDENT:

DNI:

1R VOCAL:

DNI:

2N VOCAL:

DNI:

SUPLENTS:

DEL PRESIDENT:

DNI:

DEL PRESIDENT:

DNI:

DEL 1R VOCAL:

DNI:

DEL 1R VOCAL:

DNI:

DEL 2N VOCAL:

DNI:

DEL 2N VOCAL:

DNI:

SECCIÓ: 2

MESA: B

TITULARS:
PRESIDENT:

DNI:

1R VOCAL:

DNI:

2N VOCAL:

DNI:

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:

DNI:

DEL PRESIDENT:

DNI:

DEL 1R VOCAL:

DNI:

DEL 1R VOCAL:

DNI:

DEL 2N VOCAL:

DNI:

DEL 2N VOCAL:

DNI:

S’aprova per unanimitat dels assistents.
També s’acorda comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant
certificat acreditatiu del mateix.
2. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits per a l'aplicació del
superàvit pressupostari per atendre obligacions pendents i per amortitzar
deute.
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de
crèdits núm. 11/2019, del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit Extraordinari
i Suplement de Crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari per atendre
obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de
l'exercici anterior en el compte de «Creditors per operacions pendents d'aplicar a
pressupost», i per amortitzar deute, 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, s’emet la següent proposta,
amb base als següents
ANTECEDENTS DE FET
A la vista dels següents antecedents:
Document

Data/Núm.

Informe d'Intervenció sobre modificació de crèdits per a 325/2019
l'aplicació del superàvit
Memòria d'Alcaldia

11/10/2019

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Els articles 169, 170, 172, 177, 182 i Disposició Addicional Setzena 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, 23 i 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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.
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.
La Disposició Addicional Novena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic.
El Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la
destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per
a inversions financerament sostenibles i s'adopten altres mesures en relació
amb les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter
nacional.
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.

L'informe favorable d'Intervenció de 10 d'octubre de 2019.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, 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, el Ple adopta per majoria absoluta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2019,
del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit
per a l'aplicació del superàvit pressupostari per atendre obligacions pendents
d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici anterior en el
compte de «Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost», i per
amortitzar deute.
A la vista dels resultats llançats per l'Informe d'intervenció, es conclou:
•

El compliment dels requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

•

•

L’import a reduir d’obligacions pendents d'aplicar a pressupost
comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici anterior en el compte 4130
de «Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost», és de 300,00
€, en concepte de Préstec La Caixa Inversions 2016.
L'import aplicable a amortitzar deute serà 1.573.671,32 €.

Pel que, vistes i analitzades les operacions es determina que és procedent amortitzar
les següents operacions:
Capital pendent

Import a amortitzar

PRESTEC INVERSIONS CP 2009 200.000,01 €
CAIXABANK

200.000,01 €

PRESTEC BBVA VIALITAT ERA
700.000,00 €
DEL CASTELL I ZONA ESPORTIVA

700.000,00 €

PRÉSTEC BANC DE SABADELL
VIALITAT ERA DEL CASTELL I 575.000,00 €
ZONA ESPORTIVA

575.000,00 €

El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit
pressupostari segons l’establert a l'apartat anterior serà el següent:
Altes en Aplicacions de Despeses: CRÈDIT EXTRAORDINARI
Org. Prog. Econ. Concepte
1

934

1

934

Import

700.000,00 €
91306 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA
AMORTITZACIO PRESTEC BANC DE
575.000,00 €
91307 SABADELL
1.275.000,00 €

Altes en Aplicacions de Despeses: SUPLEMENT DE CRÈDIT
Org. Prog. Econ. Concepte
Import
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LLARG TERMINI
200.000,01 €
1
934
91303 CP.- INVERSIONS 2009
AMORTITZACIÓ
PRÈSTEC
CAIXABANK
300,00 €
1
934
91305 INVERSIONS 2016
200.300,01 €
FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la
liquidació de l'exercici anterior, en els següents termes:
Econ. Concepte

Import

87000 ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

1.475.300,01 €

1.475.300,01 €
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
posaran 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.

L’alcalde explica la proposta.
El Sr. Ramon Manyé explica perquè el seu grup votarà en contra. Per ells no és bo
tindre diners a la caixa. Aquesta situació no sap si demostra la bona salut de la
corporació o mala gestió. Pensen que aquest diners haurien d’estar invertits en
arreglar voreres, il.luminació, neteja, etc.
El Sr. Albert Roig Rovira afegeix que a les últimes legislatures s’ha evitat amortitzar
préstecs, tret dels més desavantatjosos. Ara es liquiden totalment els que es
mantenien, que eren els d’interès més baix, i pensa que es una llàstima perquè no
creu que es puguin trobar al mercat préstecs amb condicions tan favorables en cas
de necessitat.
L’alcalde respon que la Llei obliga a l’Ajuntament a reduir deute si la situació financera
ho permet. Com és el cas, ho han de fer sí o sí.
Sotmès a votació el dictamen, és aprovat per majoria absoluta dels assistents:
Vots a favor (8): 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, Sr. Francisco Gerardo Palma.
Vots en contra (2): Sr. Albert Roig Rovira, Sr. Ramon Manyé Sardà.
Abstencions (0)
3. Aprovació, si escau, de moció de resposta a la sentència del Tribunal
Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques
catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació.
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs
d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat
condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han
estat condemnats per desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest
ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que
en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que
reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no
han comès cap delicte.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels
drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades
polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens
han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus,
moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant
abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el
seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de
la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces
polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució
del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per
debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a
l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana,
lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la
ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora
de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via

política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les
persones condemnades i perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva
responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via
dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019,
el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una
resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol
Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint
qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació)
o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la
independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la
denunciem, perquè, malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi
havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania.
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva,
democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat
que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta
tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les
persones que hi vivim.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta per majoria absoluta els següents
ACORDS:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal
Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que
representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir
l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de
l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a
qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta
data.
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i
reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per
via democràtica i pacífica.
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment
independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment
independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans
de comunicació volen construir.
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les
persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com
les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania
popular.
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del
Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a
representants legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets

polítics i la llibertat.
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament del Morell a totes les mobilitzacions de rebuig
a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar
la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets
i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la
Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir
els drets i les llibertats de tota la ciutadania del Morell, la defensa del diàleg i dels
principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de
poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets
fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis
agermanats.
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats,
a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a
l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència.
I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans
que es creguin oportuns.
El Sr. Francisco Gerardo Palma sol.licita permís per absentar-se en aquest punt.
El Sr. Ramon Manyé Sardà aprova la moció però va trobar a faltar un comunicat
oficial per part de l’Ajuntament el dia de la sentència i creu contradictori que avui es
defensi això amb tant d’èmfasi per part de l’Ajuntament tenint a un membre del PSC
a l’equip de govern. Comenta també que, com a declaració d’intencions, està molt
bé però com a poble no estan fent gaire cosa. L’Ajuntament no està demostrant això
que es vota avui, no ho està traslladant a la ciutadania, al carrer.
El Sr. Alcalde recorda que sempre que s’ha hagut d’actuar des de l’Ajuntament, s’ha
actuat i recorda que a l’Ajuntament i van haver urnes, declaracions i manifestacions.
Sotmès a votació el dictamen, és aprovat per majoria absoluta dels assistents:
Vots a favor (8): 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, Sr. Albert Roig Rovira, Sr. Ramon Manyé Sardà.
Vots en contra (0)
Abstencions (1): Sr. Alberto Ortega Royo.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 19:58 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i la Secretària Accidental.

Document signat electrònicament

