ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

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

7/2019
15 de juny de 2019
Extraordinari
12:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

-

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

Secretaria accidental:
Gemma Montserrat Guinovart
Tresorera accidental:
Nuria Castellnou Torà.

Número: 2019-0007 Data: 20/06/2019

Assistents:

ACTA DEL PLE

Ordre del dia:
1. Constitució de la mesa d’edat
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
Corporació
4. Elecció de l’Alcalde
5. Jurament o promesa de l’Alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec
6. Donar compte per part de la Tresorera de les existències dels valors
dipositats i de llurs justificants i per part del Secretari de l’inventari
municipal de béns de la Corporació
7. Acte de cloenda de la sessió

Desenvolupament de la sessió:
1. Constitució de la mesa d’edat
A requeriment de la Secretaria accidental de la Corporació, essent les 12:07 hores
es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que disposen els art. 37.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei
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Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/06/2019
HASH: a57f7cce4d9a513da77c090a85be7c7a

Gemma Montserrat Guinovart (1 de 2)
Secretària Accidental
Data Signatura: 20/06/2019
HASH: de6118448d35754148f709e94a9db8d6

Identificació de la sessió:

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. La mesa queda
integrada per la regidora de més edat, Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez, que actuarà
com a presidenta, i el/la de menor edat, Sra. Judit Fernández Llerena, que actuarà
com a vocal. Com a Secretaria accidental, hi actuarà el de la Corporació, Sra.
Gemma Montserrat Guinovart.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores
electes, d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a
l’Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució
de la Corporació
La Secretaria accidental nomena per ordre alfabètic els membres de la Corporació
perquè, de conformitat amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la
fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, prenguin
possessió del seu càrrec.

La presidenta de la mesa declara constituïda la Corporació, essent les 12:14 hores.
4. Elecció de l’Alcalde
Es procedeix a l’elecció de l’Alcalde en la forma en què assenyala l’art. 196 de la
Llei orgànica del règim electoral general.
La presidenta de la mesa pregunta als membres de la Corporació que encapçalen
les corresponents llistes quins es presenten com a candidats a l’Alcaldia.
Es presenten les candidatures:
-

Sr. Eloi Calbet Ferran, com a cap de llista al Morell de Junts per Catalunya
Sr. Pere Domingo Segarra, com a cap de llista al Morell de Ara El Morell.
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Bolaño Guivernau, Teresa: juro per imperatiu legal.
Calbet Ferran, Eloi: prometo per imperatiu legal.
Casas Salvadó, Mònica: sí, ho prometo.
Domingo Segarra, Pere: sí, ho prometo.
Fernández Llerena, Judit: sí, ho prometo.
Manyé Sardà, Ramon: sí, ho prometo, per imperatiu legal i en el compromís, en els
valors de la República Catalana i de continuar treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.
Ortega Royo, Alberto: sí, ho prometo.
Palma Jiménez, Francisco Gerardo: sí, ho prometo.
Roig Rovira, Albert: sí, ho juro per imperatiu legal i en el compromís, en els valors de
la República Catalana i de continuar treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.
Sánchez Pérez, Rosa Maria: sí, ho prometo per imperatiu legal.
Valldosera Gasull, Maria Jesús: sí, ho prometo.

ACTA DEL PLE

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament del Morell amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Número: 2019-0007 Data: 20/06/2019

Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen a la pregunta
següent:

-

Sr. Alberto Ortega Royo, com a cap de llista al Morell de El Morell Pot
més, Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sr. Francisco Gerardo Palma Jiménez, com a cap de llista al Morell de
Ciutadans.
-Sr. Ramon Manyé Sardà, com a cap de llista al Morell de Compartim El
Morell.

Aquest últim, presenta la renúncia a candidat a l’Alcaldia.
Es procedeix a la votació d’elecció d’Alcalde en el següent resultat:
-

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Eloi Calbet Ferran, amb 7 vots
Francisco Gerardo Palma Jiménez, amb 1 vot
Alberto Ortega Royo, amb 0 vots
Pere Domingo Segarra, amb 0 vots

Es produeixen 3 abstencions dels regidors senyors, Ramon Manyé Sardà, Albert Roig
Rovira i Tere Bolaño Guivernau.

A continuació, la Secretaria accidental llegeix a l’Alcalde electe la fórmula
establerta al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques: jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de
l'Ajuntament del Morell amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i
l'Estatut d’Autonomia de Catalunya?
L’Alcalde respon: “sí, ho prometo, per imperatiu legal”.
Essent les 12:19 hores, el senyor Eloi Calbet Ferran, queda posicionat en l’Alcaldia
de l’Ajuntament del Morell,

ACTA DEL PLE

5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de
possessió del seu càrrec

Número: 2019-0007 Data: 20/06/2019

Essent les 12:18 hores, la Presidenta de la Mesa d’Edat, proclama el resultat de la
votació i declara Alcalde electe el candidat Sr. Eloi Calbet Ferran.

Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’Alcalde.

6. Donar compte per part de la Tresorera de les existències dels valors
dipositats i de llurs justificants i per part del Secretari de l’inventari
municipal de béns de la Corporació
La Tresorera de la Corporació dona compte de l’estat de tresoreria amb la
presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de
conciliació de saldos a data 13/06/2015, que és el següent:
Entitat
Caixabank
Caixabank
Caixabank
Caixabank
Caixabank
Caixabank
Caixabank

Compte Corrent
0200005032
0200085327
0200087927
0200047773
0200083644
0200028081
0200028194

Import
2.593.509,90 €
16.836,66 €
44.008,57 €
0,00 €
14.538,96 €
87.955,81 €
179.987,52 €
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L’Alcalde sortint, Sr. Pere Guinovart i Dalmau dona la felicitació al nou Alcalde, Sr.
Eloi Calbet Ferran i li lliure la vara d’Alcalde.

Beneficiaris
Brigada
Festes i Joventut
Cultura
Escola de música
Llar d’Infants
Serveis Socials

Efectiu
Dipositària
Dipositària
Dipositària
Dipositària
Dipositària
Dipositària

Escola de música
Centre Cultural
Llar d’Infants
Centre de dia
Pavelló
Ajuntament

€
€
€
€
€
€
€
€

Import
390,00 €
0,00 €
287,20 €
2.712,93 €
200,00 €
4.296,43 €
0,23 €
(*)
0,00 €
160,46 €
357,00 €
466,09 €

(*) aquesta tresoreria vol deixar constància que no s’ha pogut informar de l’efectiu
del que disposa a data 13 de juny de 2019 la dipositària del Centre Cultural del
Morell donar que aquesta no ha facilitat les dades requerides en data 21 de maig,
11 i 13 de juny de 2019
Préstecs
Caixabank 9620-310-574627-96
BBVA 0182-6035-43-0830033809
Banc de Sabadell 0081-8076371551

Import
266.666,68 €
700.000,00 €
575.000,00 €

La Secretaria accidental de la Corporació dóna compte de l’Inventari de béns de la
Corporació, explicant que l’inventari no el tenen al dia tot i que una empresa l’estar
elaborant, el balanç de situació de data 31 de desembre de 2018 reflexa un import
total de l’actiu no corrent de 19.935.370,10 euros.
7. Acte de cloenda de la sessió
L’Alcalde cedeix la paraula als portaveus dels diferents grups polítics municipals, de
major a menor en nombre de vots de la candidatura, convidant-los a donar, si ho
desitgen, una explicació del seu vot.
-El regidor Sr. Ramon Manyé Sardà, diu que s’inicia una època en que la
transparència, la concòrdia i les grans coalicions han de ser bàsiques perquè aquest
Ajuntament funcioni.
Explica que s’han abstingut perquè no tenien un pacte signat amb Junts pel Morell,
però que esperen tancar-lo pròximament.
-El regidor Sr. Pere Domingo Segarra, va manifestar donar el seu suport a la llista
més votada i que com a regidors treballaran de valent.

Número: 2019-0007 Data: 20/06/2019

Targetes Prepagament
Targeta moneder
Targeta moneder
Targeta moneder
Targeta moneder
Targeta moneder
Targeta moneder

6.940,71
3.157,16
52,07
346,53
720.704,42
42.666,45
23.694,00
574.251,48
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0200046538
0201500219
0200009946
0200041663
0200032023
0200028938
0200023407
0200028194

ACTA DEL PLE

Caixabank
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
Sabadell

-El regidor Sr. Francisco Gerardo Palma Jiménez, diu que l’Eloi és la millor opció com
Alcalde tot i que s’ha votat a ell mateix. La seva voluntat era que la llista més
votada estigués a l’alcaldia.
Que durant les negociacions i contactes amb tots els grups hi havia hagut concordi,
respecte i saber estar, i això és el més important.
-El regidor Sr. Alberto Ortega Royo, fa un agraïment a l’Alcalde sortint i diu que l’Eloi
és l’Alcalde que tocava.
-El Sr. Alcalde fa la cloenda en un parlament on diu que el fet d’haver arribat a
l’alcaldia és important per ell i pels morellencs i morellenques, li desitja sort a
l’alcalde sortint i diu que seguiran fent el que ell hauria pogut fer.
Agraeix la confiança a l’alcalde sortint, a la família, amics i companys de partit.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 12:43 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretaria accidental, en dono fe.

Document signat electrònicament
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Un cop finalitzat el parlament fa entrega als nous regidors de la insígnia de la
Corporació.

ACTA DEL PLE

El seu objectiu era aconseguir un pacte màxim tot i que no s’ha aconseguit, tots
fem un pas endavant i no es tanca cap porta. Volem un Ajuntament obert per
governar de cara a la gent i no d’esquena.

Número: 2019-0007 Data: 20/06/2019

El fet de que presideixi un Ajuntament tant fragmentat amb cinc grups polítics, fa
necessari arribar a punts de consens i d’acord.

