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

2/2015
26 de març de 2015
Ordinari
20:25 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Gemma Moix Borgès
Maria Lluïsa Policarpo Garriga
Pere Domingo Segarra
Montserrat Ibáñez Guinovart
Antonio Naranjo Hijós
Josep Lluís Navarro Morgades
Josepa Granell Sardà
Jordi Pascual Pedru
Albert Roig Rovira
Albert Ortega Royo
Ha excusat l’assistència:
Pere Guinovart Dalmau
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària
anteriors
2. Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
3. Aprovació, si escau, de diversos Plans d’Autoprotecció Municipal
4. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de l’Entitat
corresponent a l’exercici 2015
5. Aprovació provisional, si escau, del Text refós de la modificació puntual
de les normes subsidiàries de planejament urbanístic i del Text refós del
PMU “Sector Industrial del Tomanil”
6. Aprovació, si escau, d’un conveni de col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya pel desenvolupament i finançament de la
continuació d’un estudi de la qualitat de l’aire
7. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l'exercici
d'activitats privades d'empleat amb jornada a temps parcial
8. Aprovació, si escau, de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses
9. Aprovació, si escau, de la ratificació de dos convenis de col·laboració per
a la formació pràctica a l’Ajuntament del Morell

10. Aprovació, si escau, del resum numèric general corresponent a la
rectificació del Padró municipal d’habitants
11. Aprovació provisional, si escau, d’una resolució sobre l’afectació de la
LRSAL a les polítiques educatives municipals
12. Moció en suport a l’esport català
13. Precs i preguntes

Al poble del Morell, essent el dia 26 de març de 2015 a les 20:25 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència de la Primera Tinent
d’Alcalde, els senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre
representen el terç dels membres del Ple, assistits pel sotasignant Secretari amb la
finalitat de celebrar la sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
L’Alcaldessa accidental Sra. Gemma Moix expressa el seu condol per les víctimes
del recent accident aeri del vol de Germanwings entre Barcelona i Düsseldorf
ocorregut als Alps francesos.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de les sessions ordinària i extraordinària
anteriors
L’Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el redactat de les actes de
les sessions ordinària i extraordinària anteriors pel lliurament dels esborranys en
l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova les actes per unanimitat.

2. Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
L’Alcaldessa acctal. dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia
338/2014 a 99/2015, ambdós inclosos.
El regidor Josep Lluís Navarro diu que habitualment consulta els Decrets amb
caràcter previ al Ple, però que en aquesta ocasió no ha disposat de temps per ferho, motiu pel qual els demanarà posteriorment.

3. Aprovació, si escau, de diversos Plans d’Autoprotecció Municipal
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de 26 de febrer de 2013, va adjudicar el
contracte menor de servei per a la redacció dels Plans d’Autoprotecció dels edificis
municipals del Morell a RADA’S ENGINYERS, S.L.P.
Fins a la data l’adjudicatari ha vingut presentant el PAU de la llar d’infants
municipal, el PAU de l’escola municipal de música, el PAU del centre de serveis per
a la gent gran i el PAU del pavelló municipal d’esports.

FONAMENTS DE DRET
L’article 7 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (d’ara
endavant Llei 4/1997) estableix l’obligació d’adoptar mesures d’autoprotecció i a
mantenir els mitjans personals i materials necessaris per a afrontar situacions de
risc i d'emergència pels centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden
resultar afectats de manera especialment greu per situacions de greu risc col·lectiu,
de catàstrofe o de calamitat pública.
L’article 19.2 de la Llei 4/1997 estableix l’obligació d’adoptar i mantenir plans
d’autoprotecció.
L’article 19.5 estableix que els plans d'autoprotecció elaborats per a afrontar les
emergències generades per l'activitat pròpia han d'ésser aprovats, quan sigui
procedent, per l'òrgan competent en la matèria corresponent i han d'ésser
homologats, en tot cas, per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, amb
l'informe previ favorable de l'Ajuntament.
L’article 20 de la Llei 4/1997 determina l’estructura del contingut dels plans
d’autoprotecció.
L’article 48 de la Llei 4/1997 estableix que els municipis són les entitats bàsiques
de la protecció civil a Catalunya i atribueix al Ple l’aprovació del Pla bàsic
d'emergència municipal, els plans específics municipals, els plans d'actuació
municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil
d'àmbit municipal.
L’article 48 de la Llei 4/1997 estableix que l’Alcalde és l'autoritat local superior de
protecció civil i que li correspon elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics municipals,
els plans d'actuació municipal, i, en general, qualsevol altre instrument de
planificació de protecció civil d'àmbit municipal.
L’article 4 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el
contingut d'aquestes mesures (d’ara endavant Decret 30/2015) regula les
obligacions generals del titular de l’activitat i del personal de l’activitat o centre que
ha d’adoptar mesures d’autoprotecció.
Els articles 5 i 17 del Decret 30/2015 regula els requisits de l’elaboració dels plans
d’autoprotecció i les funcions dels Ajuntaments, mentre que l’Annex IV del Decret
30/2015 regula els continguts mínims dels plans d’autoprotecció.
L’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú estableix que
l’òrgan al qui correspongui la resolució del procediment, quan la naturalesa
d’aquest ho requereixi, podrà acordar un període d’informació pública.
DELIBERACIÓ
L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix diu que l’Ajuntament del Morell no disposava de
PAU ni de PEM. La Junta de Govern Local va adjudicar el contracte menor dels PEM
al senyor JuanMa Aguado i el dels PAU a l’empresa RADA’S per un preu d’uns 700 o
800 € per cada pla. Ens falta elaborar i aprovar el del Centre Cultural i el de
l’Ajuntament.

ACORDS
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els ACORDS següents:
Primer.- Aprovar el PAU de la llar d’infants municipal, el PAU de l’escola municipal
de música, el PAU del centre de serveis per a la gent gran i el PAU del pavelló
municipal d’esports.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un període de 30 dies.
Tercer.- Trametre aquest pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la
seva homologació.

4. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de l’Entitat
corresponent a l’exercici 2015
ANTECEDENTS
1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia 90/2015, de 18 de març, s’ha ordenat la
iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa
salarial del personal laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent,
alhora que es disposava l’emissió d’informes per part de Secretaria.
2. El pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015 va ser aprovat
inicialment pel Ple en acord de data 17 de març de 2015, el qual encara no ha
esdevingut definitiu per trobar-se sotmès a informació pública.
3. El 18 de març de 2015 s’ha emès l’informe de Secretaria i s’ha acreditat que
l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a
1.174.765,44 €.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LRBRL), introdueix un nou article
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local,
obliga a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
2. L’article 20, apartat quatre, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, disposa que la massa salarial
del personal laboral, que no pot tenir increment pel 2015, està integrada pel
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social
meritades per aquest personal en 2014, en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les
prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de
la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades
per trasllats, suspensions o acomiadament.

3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva
directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de
les quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e)
LRBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes
Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LRBRL,
introduïda per l’esmentada LRSL.
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i
al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, d’acord amb l’apartat
3 d’aquest article 103.bis LRBRL.
D’acord amb l’informe de Secretaria, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per
unanimitat dels presents els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a
l’exercici 2015, que ascendeix a la quantitat de 1.174.765,44 €.
Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la
província.

5. Aprovació provisional, si escau, del Text refós de la modificació puntual
de les normes subsidiàries de planejament urbanístic i del Text refós del
PMU “Sector Industrial del Tomanil”
1. ANTECEDENTS
1.1. El 16 de gener de 2012 l’Ajuntament de Morell, l’Ajuntament de Vilallonga del
Camp i l’empresa FEPAX, S.L. van subscriure un conveni urbanístic en l’àmbit de
formulació del Pla de Millora Urbana “Naus del Tomanil”, entre els termes
municipals del Morell i de Vilallonga del Camp.
1.2. El Ple de l’Ajuntament del Morell va acordar, a data 7 de juny de 2012, aprovar
inicialment la modificació puntual del Text refós de les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic del Morell en l’àmbit “Naus del Tomanil” i el Pla de Millora
Urbana “Sector Industrial del Tomanil”, així com obrir un període d’informació
pública de trenta dies. Els anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la
província núm. 137, de data 14 de juny de 2012 i en el diari El Punt Avui de data
14 de juny de 2012 i a la web http://www.morell.cat/.
També es va donar audiència als Ajuntaments dels municipis amb els quals
confronta l’àmbit objecte de modificació i es van demanar els informes als
organismes afectats per raó de les seves competències.
Pel que fa al procés d’avaluació ambiental, la Direcció General de Polítiques
Ambientals va emetre Resolució de 19 d’octubre de 2011 sobre la no – subjecció a
avaluació ambiental de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament en l’àmbit Naus del Tomanil, parcel·la 53, polígon 9, al terme
municipal del Morell. Complint amb aquesta Resolució i amb l’article 85.5 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, l’Ajuntament del Morell va sol·licitar l’informe d’avaluació ambiental,
mitjançant model normalitzat de sol·licitud d’informes per a la tramitació de les
figures de planejament urbanístic.

1.3. L’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini de
trenta dies, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la província de
Tarragona i a un dels diaris de premsa periòdica de major circulació al municipi i a
través del web http://www.morell.cat/. També es va donar audiència als
Ajuntaments dels municipis amb els quals confronta el terme municipal i es van
demanar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències.
1.4. Durant el període d’informació pública es van presentar les al·legacions que tot
seguit es relacionen, les quals van ser informades pels tècnics (els informes
consten a l’expedient):
Al·legacions:
- Al·legació núm. 1: presentada per
, propietària de la
finca “Partida Gebellí” polígon 5 parcel·la 96, sol·licitant el manteniment del dret de
pas de la finca objecte del PMU fins a la seva propietat, i la incorporació d’aquest
dret al PMU.
- Al·legació núm. 2: el Ple de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp, en una singular i
novedosa forma de procediment administratiu, es va presentar una al·legació a sí
mateix, ensems que ignora que tractant-se d’un planejament plurimunicipal les
modificacions s’haurien de consensuar entre les Administracions actuants, consens
que en principi estava resolt a través del conveni urbanístic de 16 de gener de
2012, previ a l’acord inicial. El contingut de “l’autoal·legació” consisteix en la
necessitat d’acotar els usos admesos al sector.
Tractant-se d’un planejament urbanístic plurimunicipal les modificacions s’haurien
de consensuar entre les Administracions actuants abans de ser aprovades, consens
que en principi estava resolt a través del conveni urbanístic de 16 de gener de
2012.
Si el Ple de l’Ajuntament del Morell no hagués tingut a bé estimar les al·legacions
de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp, l’aprovació provisional del planejament
urbanístic s’hauria d’haver sotmès a resolució del Consell Comarcal del Tarragonès
de conformitat amb l’article 85.2.d) TRLU en relació a la lletra a) del mateix
precepte.
1.5. El Ple de l’Ajuntament del Morell, en sessió de 4 d’abril de 2013, va aprovar
provisionalment la modificació puntual del Text refós de les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic del Morell i el Pla de Millora Urbana “Sector Industrial del
Tomanil”, estimant també les al·legacions prèvia i unilateralment acceptades per
l’Ajuntament de Vilallonga del Camp sense haver realitzat cap consulta prèvia a
l’Ajuntament del Morell en la tramitació d’un pla que té el caràcter de
plurimunicipal.
1.6. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 18 de
setembre de 2013, va acordar suspendre la resolució definitiva del Pla de millora
urbana supramunicipal - Àmbit "Naus de Tomanil", del Morell i de Vilallonga del
Camp, promogut per Fepax, S.L., supeditant l’aprovació definitiva a la presentació
d’un text refós del PMU que incorporés les determinacions contingudes en el mateix
acord de suspensió adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.
1.7. El 29 d’abril de 2014 l’arquitecte municipal de l’Ajuntament del Morell va
adaptar la modificació puntual del seu planejament general a l’acord adoptat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme i d’acord amb els informes emesos pel

Departament de Cultura i per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de
Tarragona.
Aquesta modificació no es va poder sotmetre a aprovació del Ple de l’Ajuntament
del Morell sense el text refós del Pla de Millora Urbana que es tramita
simultàniament i que havia d’haver redactat l’arquitecte Josep Amill Fontanals, el
qual fou requerit a l’efecte en diverses ocasions pel Secretari – Interventor i pels
serveis tècnics de l’Ajuntament del Morell.
1.8. L’Ajuntament del Morell va tenir coneixement a través dels mitjans de
comunicació que el Ple de l’Ajuntament de Vilallonga ha aprovat provisionalment el
seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, la tramitació del qual s’havia iniciat l’any
2010.
Desconeixent si aquest POUM afecta també la situació urbanística de l’àmbit PMU
del Tomanil, l’aprovació definitiva comportaria la derogació del planejament
urbanístic anterior sobre el qual actuava el PMU supramunicipal.
És per això que l’Alcaldia de l’Ajuntament del Morell, considerant que s’han ignorat
els compromisos subscrits en el conveni urbanístic de 16 de gener de 2012 entre
l’Ajuntament de Morell, l’Ajuntament de Vilallonga del Camp i l’empresa FEPAX, S.L,
mantenint en una situació d’irregularitat, almenys, les naus industrials que estan
construïdes en el terme del Morell, el 22 d’octubre de 2014 va demanar a
l’Ajuntament de Vilallonga del Camp i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona la suspensió de la tramitació del POUM de Vilallonga del Camp fins a la
finalització de la tramitació del PMU “Sector Industrial del Tomanil”, que permetrà
aprovar definitivament la modificació puntual del Text refós de les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic del Morell en l’àmbit “Naus del Tomanil”.
1.9. A data 11 de novembre de 2014 l’Alcalde de Ajuntament de Vilallonga del
Camp comunica a l’Ajuntament del Morell que el POUM de Vilallonga del Camp ja ha
estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme, però manifesta
la seva disposició a esmenar el Pla de Millora Urbana.
1.10 El 24 de novembre de 2014, Josep Amill Fontanals, arquitecte, dóna entrada
al Registre General de l’Ajuntament del Morell el Text refós del Pla de Millora
Urbana “Sector Industrial del Tomanil”. No obstant, aquest Text refós seguia sense
adequar-se als requeriments continguts a l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de 18 de setembre de 2013, motiu pel qual el 9 de gener de 2015 es
va mantenir una reunió a la seu de la Comissió Territorial d’Urbanisme entre els
tècnics de la mateixa, els d’ambdós Ajuntaments i l’arquitecte Josep Amill
Fontanals, a fi de què aquest darrer finalment redactés un Text refós del Pla de
Millora Urbana “Sector Industrial del Tomanil” d’acord amb els requeriments
continguts a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 18 de setembre de
2013.
1.11 El 25 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp
aprova el text refós de les normes subsidiàries de planejament urbanístic de
Vilallonga del Camp. L’Ajuntament de Vilallonga no comunica aquest acord a
l’Ajuntament del Morell, qui se n’assabenta per la notificació de l’acord al que
s’al·ludeix en l’antecedent següent.
1.12 El 18 de desembre de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
adopta l’acord de mantenir suspesa la resolució definitiva del Pla de Millora Urbana
“Sector Industrial del Tomanil” fins que s’aprovi definitivament per la Comissió

Territorial d’Urbanisme de Tarragona els expedients de modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del Morell i de Vilallonga del Camp.
En aquest acord no es fa cap referència a la sol·licitud de suspensió de la tramitació
del POUM de Vilallonga presentada el 22 d’octubre de 2014 i, a més, motiva la
suspensió de l’aprovació del Pla de Millora Urbana “Sector Industrial del Tomanil” en
la manca d’aprovació per part de l’Ajuntament del Morell de la modificació del Text
refós de les normes subsidiàries de planejament urbanístic del Morell, tampoc fent
cap referència a què el Text refós del Pla de Millora Urbana “Sector Industrial del
Tomanil” presentat per l’arquitecte Josep Amill Fontanals no permetia acordar les
respectives aprovacions del mateix sense incomplir els requeriments continguts a
l’acord de 18 de setembre de 2013 de la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme
de Tarragona.
1.13. El 24 de març de 2015 l’arquitecte Josep Amill Fontanals tramet per correu
electrònic als serveis tècnics de l’Ajuntament del Morell la darrera redacció del Text
refós del Pla de Millora Urbana “Sector Industrial del Tomanil”, el qual és novament
informat per l’arquitecte municipal i pel Secretari en la mateixa data.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. En haver-se presentat al·legacions davant l’Ajuntament de Vilallonga del Camp
– de les quals l’Ajuntament del Morell no en va rebre cap comunicació fins mesos
després, una vegada preguntat pel resultat del tràmit-, les quals s’han valorat en
l’informe tècnic que consta a l’expedient, correspon al Ple de la Corporació estimarles o desestimar-les, total o parcialment, abans de procedir a l’aprovació
provisional. L’acord d’aprovació provisional, si s’escau, s’ha d’adoptar per majoria
absoluta.
Com indica l’informe tècnic, el Text Refós del PMU ha valorat i tingut en compte les
dues al·legacions rebudes, introduint-hi els canvis i ajustos demanats.
L’al·legació presentada per la senyora
, propietària de la
finca “Partida Gebellí” polígon 5 parcel·la 96, fa referència al manteniment d’un dret
de pas de la finca objecte del PMU fins a la seva propietat, i que aquest s’incorpori
al PMU. El text refós del PMU que es sotmet a aprovació provisional del Ple ja
incorpora aquest dret de pas, que es manté inalterat i que no compromet la
viabilitat del desenvolupament del sector.
El Ple de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp, en una singular i novedosa forma de
procediment administratiu, es va presentar una al·legació a sí mateix, ensems que
ignora que tractant-se d’un planejament plurimunicipal les modificacions s’haurien
de consensuar entre les Administracions actuants, consens que en principi estava
resolt a través del conveni urbanístic de 16 de gener de 2012, previ a l’acord inicial.
El text refós del PMU que es sotmet a aprovació provisional del Ple ja incorpora les
limitacions en els usos admesos en aquest sector, de conformitat amb les
al·legacions presentades pel Ple de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp.
Si el Ple de l’Ajuntament del Morell no
l’Ajuntament de Vilallonga del Camp,
urbanístic hauria de sotmetre’s a acord
conformitat amb l’article 85.2.d) TRLU en

tingués a bé estimar les al·legacions de
l’aprovació provisional del planejament
del Consell Comarcal del Tarragonès de
relació a la lletra a) del mateix precepte.

2.2. Pel que fa al procés d’avaluació ambiental, la Direcció General de Polítiques
Ambientals va emetre Resolució de 19 d’octubre de 2011 sobre la no – subjecció a

avaluació ambiental de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament en l’àmbit Naus del Tomanil, parcel·la 53, polígon 9, al terme
municipal del Morell.
2.3. Una vegada adoptat l’acord d’aprovació provisional, s’ha de trametre
l’expedient complet de la modificació puntual del planejament general i de
l’expedient del PMU a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona als efectes
de l’aprovació definitiva.
2.4. La resolució definitiva ha de notificar-se en el termini de 4 mesos des de la
recepció de l’expedient complet i, en defecte de resolució, el silenci té caràcter
positiu (art. 91 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme). Una vegada aprovat definitivament, l’acord i les
normes urbanístiques del pla s’han de publicar.
2.5. Els Plans definitivament aprovats seran executius a partir de la publicació que
la Generalitat faci al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes
urbanístiques corresponents, d’acord amb l’art. 106.1 del Decret legislatiu 1/2010.
S’ha de garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre del Pla definitivament
aprovat, en els termes de la disposició addicional 7a del Decret legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost.
2.6. Vista la Resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals de 19
d’octubre de 2011, no és aplicable les disposicions de l’art. 28 de la Llei 6/2009, del
28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
3. DELIBERACIÓ
L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix diu que és l’enèssima vegada que passem aquesta
proposta pel Ple.
El regidor Lluís Navarro diu que no entenem les coses que s’han anat fent des de
l’Ajuntament de Vilallonga, però votarem a favor perquè entenem que amb la
cessió dels terrenys de vora la carretera a favor de l’Ajuntament del Morell és un
bon acord.
4. ACORDS
El senyor Pere Domingo es retira momentàniament del Ple.
Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents els
següents ACORDS:
Primer.- Estimar les al·legacions presentades.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós de les
Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del Morell i el Text refós del Pla de
Millora Urbana “Sector Industrial del Tomanil”, en el qual s’han inclòs les
al·legacions acceptades pels Plens de l’Ajuntament del Morell i de l’Ajuntament de
Vilallonga del Camp i en el qual s’han inclòs els requeriments continguts a l’acord
de 18 de setembre de 2013 de la Comissió Territorial d’Urbanisme, així com tota la
resta de documentació que el conforma.
Tercer.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord
amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

Quart.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona perquè l’aprovi definitivament.
Cinquè.- Fer avinent que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu
de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
El regidor Pere Domingo es reincorpora al Ple.

6. Aprovació, si escau, d’un conveni de col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya pel desenvolupament i finançament de la
continuació d’un estudi de la qualitat de l’aire
Vistes les competències municipals de protecció del medi ambient i de protecció de
la salubritat pública establertes per l’article 25.2.b) i h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de bases de règim local i per l’article 66.3.f) i h) 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.
Vist el que disposen els arts. 6 i ss. de la Llei 30/92 de 26 de novembre, del règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú,
quant al règim jurídic dels convenis de col·laboració entre Administracions.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2
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.
Vist que la Disposició Final 12a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013 donava nova redacció a l’apartat
a) del número 2 de l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quedant redactada com segueix:
«2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en
los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención
prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que
al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los
estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o
resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la
clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.»
Vist que aquesta proposta de conveni és continuació del conveni signat el 18 de
juny de 2012, el qual fou objecte de fiscalització i esmena pel Secretari –
Interventor de l’Ajuntament del Morell, ara Secretari, atès que el seu redactat
inicial contenia clàusules draconianes i establia un conjunt de prebendes del tot
inacceptables i que contravenien la normativa de contractació pública i la normativa
pressupostària i d’hisendes locals.
Vist que les propostes d’esmena efectuades pel Secretari de l’Ajuntament del Morell
sí que van ser recollides pels serveis jurídics de la UPC, però no van ser compreses
ni preses en la seva adequada consideració per Francisco Javier Roca Mussons, qui

va distribuir la correspondència electrònica mantinguda entre ambdós a diferents
persones del municipi, entenent que la mateixa no estava sotmesa al deure de
confidencialitat del Codi de Conducta dels empleats públics, regulat a l’art 52 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de
Catalunya pel desenvolupament i finançament de la continuació d’un estudi de la
qualitat de l’aire, el contingut dispositiu del qual és el següent:

Al Morell, 15 de març de 2015

REUNITS
D’una part, l’il·lustríssim Sr. Pere Guinovart Dalmau, alcalde del Morell, amb
domicili a Plaça de l’Era del Castell, 5, 43760 EL MORELL, amb el NIF P-4309600G
D’una part, Sr. Enric Fossas Colet, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), NIF núm. Q-0818003F, amb domicili a Barcelona, C/ Jordi
Girona, 31 i en representació d'aquesta, en virtut d'allò que disposen l'art. 20 de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; l'article 67 dels Estatuts de
la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord GOV/43/2012, de 29
de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) i de conformitat amb el
nomenament per Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOGC núm. 6512 de 29
de novembre de 2013)
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves
respectives entitats i

MANIFESTEN
Que l’Ajuntament del Morell està interessat en la col·laboració del Laboratori del
Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya per al
desenvolupament d’un conjunt de tasques per a la continuació de l’estudi de
qualitat de l’aire finalitzat l’any 2014 a la seva àrea urbana i, és per això, que les
parts formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni
L’objecte del conveni és la realització d’un programa de control específic de nivells
d’immissió de contaminants a l’àrea urbana com a continuació dels resultats
derivats de l’estudi finalitzat l’any 2014 sobre l’avaluació real de la qualitat de l’aire.

SEGONA. Descripció del treball
El programa de control es realitzarà en les següents fases :

Control en dos punts de l’àrea urbana del Morell de compostos orgànics volàtils
volàtils (24 hores) durant 15 dies i control d’episodis de contaminació (8
controls).

Anàlisi de l’origen dels episodis de contaminació segons el registre elaborat
mitjançant control social

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

QUARTA. Obligacions de les parts contractants
a) Obligacions de l’Ajuntament :
1. L’Ajuntament ha de prestar tot el seu suport documental i informatiu als
responsables del projecte en el marc del que preveu l’article 4 de la Llei
30/1992 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
del procediment administratiu comú.
2. L’Ajuntament ha de facilitar la instal·lació d’equips de control de medi
ambient atmosfèric dins del seu terme municipal en el marc de la legalitat i el
planejament urbanístics.
3. L’Ajuntament ha de fer efectiu el pagament de les quantitats establertes a
la clàusula cinquena en els terminis establerts a la mateixa clàusula.
b) Obligacions de la UPC
1. L'organització dels recursos humans, materials i financers necessaris per
a la realització del treball.
2. La direcció, la coordinació i el control de l'equip de treball.
3. La redacció i el lliurament dels informes corresponents.

CINQUENA. Pressupost i pagament
Com a contraprestació per a l’efectiva realització de les prestacions establertes a
l’empara del present conveni, l’Ajuntament del Morell, es compromet a abonar a la
Universitat Politècnica de Catalunya la següent quantitat que s’ha de fer efectiva
segons les condicions relacionades a continuació :
15.100 eur
Aquesta quantitat cal que sigui incrementada amb el corresponent impost sobre el
valor afegit (IVA)
Condicions de pagament :
-

El 30% a l’inici de l’estudi : 4.530 eur
El 40% el setembre de 2015 : 6040 eur
El 30 % restant un cop hagin finalitzat els treballs :
4530 eur

Aquestes quantitats cal que siguin incrementades amb el corresponent impost
sobre el valor afegit (IVA)

Forma de pagament:
L'abonament d'aquestes quantitats s'ha de fer, prèvia presentació de les
corresponents factures per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb
NIF número Q0818003F. A aquest efecte es requereix el NIF de l’Ajuntament.
La Universitat Politècnica de Catalunya remetrà tot justificant de pagament que
requereixi l’Ajuntament als efectes de garantir un correcte exercici de la Intervenció
sobre l’aplicació de fons públics.
L’Ajuntament indicarà els noms dels responsables del conveni (clàusula tercera) en
la transferència bancària.
Per a tota mena d'assumptes relacionats amb la gestió administrativa i econòmica
d'aquest contracte, l’Ajuntament del Morell s'ha d'adreçar al Centre de
Transferència de Tecnologia (en endavant, CTT), plaça Eusebi Güell, 6, edifici
Vertex, planta S1, 08034 Barcelona, telèfon 934017126, telefax 934017130. Als
mateixos efectes, la Universitat Politècnica de Catalunya s’ha d’adreçar a
l’Ajuntament mitjançant qualsevol dels mitjans que estableix la normativa de règim
jurídic de les Administracions Públiques i de procediment administratiu comú.

SISENA. Durada
Aquest conveni entrarà en vigor el dia 1 d’abril de 2015.
La duració prevista per al desenvolupament del treball és de 9 mesos.
La UPC té dret a una ampliació del termini pel motiu següent:
Endarreriments superiors a 15 dies sense causa justificada en el lliurament per part
de l’Ajuntament del Morell de les dades necessàries per continuar el treball,
sempre que aquest fet inequívocament determinés la impossibilitat de continuar-lo.
Quan la Universitat, per causa imputable a ella mateixa, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament del Morell podrà optar
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu d’aquest
conveni, de conformitat amb la normativa de contractació pública.

SETENA. Confidencialitat
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació
següent:
- La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest
conveni i que hagi
estat identificada com a confidencial, llevat que coneixent-la prèviament i podentho acreditar no hagués estat identificada com a confidencial o que prèviament ja
fos de coneixement públic.
- Tota la que sigui resultat del desenvolupament del projecte comú objecte
d’aquest conveni,

sempre que hagi estat identificada com a confidencial.
Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el
consentiment de l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquest obligació
per part de totes les persones al seu càrrec que participen en el projecte.
L’incompliment d’aquestes obligacions, així com la violació de correspondència o
secrets derivaran en les responsabilitats civil, administrativa i penal, legalment
establertes.
Considerant la finalitat científica i d’investigació de la Universitat, i sempre i quan
això no pugui perjudicar el procés de registre d’una possible invenció, l’Ajuntament
del Morell, facilitarà que els investigadors participants en el projecte puguin
difondre els resultats de la investigació, finals o parcials, en articles, conferències,
ponències, etc, sempre en l’àmbit científic d’investigació. La Universitat sol·licitarà
autorització escrita a l’Ajuntament del Morell amb indicació concreta de l’ús que es
pretén fer. Transcorreguts 20 dies naturals des de la recepció de la sol·licitud
sense que l’Ajuntament del Morell, hagi manifestat la seva negativa, s’entendrà que
n’autoritza l’ús.
Les parts s’autoritzen recíprocament a donar informació pública de la signatura
d’aquest conveni, amb indicació del seu contingut.

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

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

Catalunya i a les Ordenances Municipals, especificant l’aplicació corresponent
(sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.

DESENA. Clàusula de Protecció de dades de Caràcter Personal
Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de
l’execució del present Contracte, tan sols podran ser aplicats o utilitzats única i
exclusivament pel compliment de les finalitats objecte del mateix, no podent ser
cedits o lliurats a tercers sota cap títol, ni tan sols als mers efectes de conservació.
En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives
necessàries, en especial les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de
la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, haguda compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
subministrades i els riscos als qual són exposats, tant si provenen de l’acció
humana o del medi físic o natural.

ONZENA. Resolució
En el cas d’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts, les altres
parts podran optar per exigir el seu compliment o per resoldre’l amb la
indemnització de danys i perjudicis en qualsevol dels casos.

DOTZENA. Litigis
Abans d'emprendre cap acció legal contra la Universitat, s'ha de formular la
reclamació prèvia per via administrativa, de conformitat amb el que estableixen els
articles 120 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre
i se sotmeten als jutjats i tribunals de Tarragona, perquè coneguin i decideixin
sobre les qüestions que puguin derivar d'aquest conveni.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a
un sol efecte.

El rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya

Sr. Enric Fossas Colet

L’Alcalde del Morell

Sr. Pere Guinovart Dalmau

DELIBERACIÓ
L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix diu que aquest conveni és una continuació del
conveni anterior signat amb la UPC.

El regidor Jordi Pascual diu que l’anterior conveni el varen signar altres
Ajuntaments i pregunta si aquest és exclusiu del Morell.
L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix respon que sí, només signem la nostra part del
projecte. Segurament això exigirà una modificació pressupostària, perquè el
conveni preveu una despesa de 15.100 euros més l’IVA i només hi ha
pressupostats 17.000 euros.
El regidor Lluís Navarro posa en relleu el darrer acord i diu que sembla ser que el
senyor Xavier Roca va mantenir correspondència electrònica amb els Ajuntaments i
la va fer arribar a terceres persones, quan no hauria de ser així i menys sent un
dels responsables.
L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix diu que el responsable del conveni no només és el
senyor Francisco Javier Roca Mussons, sinó també la senyora Eva Gallego Piñol i el
senyor Jose Francisco Perales Lorente, tot i que aquesta actuació la va tenir només
el senyor Roca.
El regidor Jordi Pascual pregunta si s’havia de personalitzar en el redactat de la
proposta d’acord.
L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix respon que sí, perquè d’entre tots els
responsables del projecte només va ser aquesta persona la que va mantenir
aquesta actuació i, per tant, és pertinent aquesta mesura proposada des de la
Secretaria – Intervenció per mantenir la confidencialitat.
El regidor Lluís Navarro diu que és important que el Rector de l’UPC requereixi al
senyor Xavier Roca perquè mantingui la confidencialitat.
La regidora Maria Lluïsa Policarpo ratifica que es personalitza la proposta perquè va
ser el senyor Xavier Roca Mussons qui ho va fer i és important que la resta de
responsables del projecte no es sentin al·ludits.
El regidor Lluís Navarro diu que estaria bé que l’Alcalde ho traslladés al Rector de la
UPC.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat dels presents els
ACORDS següents:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya per la realització d’un projecte d’avaluació de la qualitat de
l’aire.
Segon.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

les parts interessades pel

seu

Quart.- Demanar a Xavier Roca Mussons que tingui a bé mantenir la confidencialitat
de la correspondència.

7. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l'exercici
d'activitats privades d'empleat amb jornada a temps parcial

Vista la petició cursada el 29 de desembre de 2014 pel senyor Ferran Coll López,
personal laboral al servei de l’Ajuntament del Morell adscrit al pavelló esportiu com
a monitor d’activitats esportives, en virtut de la qual sol·licita que se li concedeixi la
compatibilitat per a la realització de l'activitat en el sector privat consistent en
l’ensenyament de biomecànica en el ciclisme.
Vist que l'interessat desenvolupa el seu treball a aquesta Administració a temps
parcial i el desenvolupament del segon lloc de treball ve a completar la seva
jornada.
Vist que el treball en el sector privat en cap cas va a suposar modificar les
condicions de jornada i horari de treball a aquest Ajuntament.
Considerant allò disposat als arts. 12 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, així com
l'informe de Secretaria i l’informe d’Intervenció, el Ple de l’Ajuntament del Morell
adopta per unanimitat dels presents els següents ACORDS:
Primer.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal
que el senyor Ferran Coll López desenvolupi la funció de l’ensenyament de mètodes
biomecànics en el ciclisme per compte propi amb efectes del dia 29 de desembre de
2014.
Segon.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic
per al treball ressenyat, per la qual cosa una vegada cessi l'activitat el beneficiari
haurà de comunicar-ho al Servei de Personal.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, significant els recursos que
procedeixen contra el mateix.

8. Aprovació, si escau, de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia
renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania.
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament del Morell té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i

l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. D’altra banda,
l’Ajuntament també vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i
millorar la preparació dels Ens Locals per respondre als efectes del canvi climàtic.
DELIBERACIÓ
L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix posa de manifest que l’estudi és gratuït i el durà a
terme la Diputació.
VOTACIÓ
Per tot l’exposat el Ple municipal adoptar per unanimitat dels presents els següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament del Morell fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en
més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible (PAES), un pla local per promoure l’eficiència energètica i les
energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament del Morell es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió
al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part
de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de
les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la
Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte al Camp de Tarragona i a
les Terres de l’Ebre, suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica.
Tercer.- Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles
riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les
mesures d’adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot
proposant un ordre de prioritats.

9. Aprovació, si escau, de la ratificació de dos convenis de col·laboració per
a la formació pràctica a l’Ajuntament del Morell
Vista la competència municipal de cooperació amb l’Administració educativa
establerta per l’article 66.3.o) 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.
Vist el que disposen els arts. 6 i ss. de la Llei 30/92 de 26 de novembre, del règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú,
quant al règim jurídic dels convenis de col·laboració entre Administracions.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2
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.

Atesa la premura de temps i de conformitat amb el que disposa l’art 21.k) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local serà competent
l’Alcalde i en donarà compte al ple en al primera sessió que es celebri. Vistes les
delegacions efectuades per l’Alcalde en la Junta de Govern Local, aquesta va
aprovar en sessió de 30 de gener de 2015 la proposta de conveni de col·laboració
amb l’Institut Francesc Vidal i Barraquer per a la formació pràctica en centres de
treball i en sessió de 10 de febrer de 2015 la proposta de conveni de col·laboració
amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili per a la
formació pràctica a l’Ajuntament del Morell.
Vista la proposta de ratificació del conveni de col·laboració amb l’Institut Francesc
Vidal i Barraquer per a la formació pràctica en el Centre de Serveis per a la Gent
Gran, el contingut dispositiu del qual és el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: NARCÍS CASTANEDO PÉREZ
DNI:
Codi de Centre: 43005704
Com a Director/a del Centre: INSTITUT FRANCESC
VIDAL I BARRAQUER
Municipi/Localitat: TARRATONA
Domicili: AV PRESIDENT COMPANYS, 1 - 43005
Telèfon: 977 21 28 36
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:
El/La Sr/Sra: PERE GUINOVART DALMAU
DNI:
En concepte de(I): ALCALDE
de l'Entitat: AJUNTAMENT DEL MORELL (CENTRE OBERT)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: RAMBLA PAU CASALS 1
Codi Postal: 43760
Municipi/Localitat: MORELL, EL
Territori: CATALUNYA, TARRAGONA, EL TARRAGONES
Telèfon: 977840617
Correu electrònic: ajmorell@morell.alatnet.org
Agrupació(II): FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
Activitat (SIC): ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS AMB ALLOTJAMENT (Q87)
Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d'acord amb la normativa establerta per l'Ordre de 5 de juny de 2002, i de l'Ordre
EDC/21/2006, de 30 de Gener, i declaren que la realització de les pràctiques no comporta
relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l'alumne/a.
En conseqüència,
ACORDEN
La formalització del següent conveni d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les
condicions que s'especifiquen.
DADES DE L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:
DNI:
Data naixement:
Domicili:
Codi Postal:
Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua:
Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2013/2014
Curs/Nivell: 2 Estudi: INTEGRACIÓ SOCIAL
(SCC00)
PERÍODE DEL CONVENI: des de 13/01/2015 fins a 31/05/2015
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2015 fins a 31/08/2015
Horari: des de 13/01/2015 fins a 10/04/2015
Vacances en aquest període: des de 01/08/2015 fins a 31/08/2015

DILLUNS
DIUMENGE*

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

MATÍ
08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00 00:00 a 00:00
00:00
TARDA 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00
00:00

00:00 a
00:00 a

Horari: des de 11/04/2015 fins a 31/05/2015
Vacances en aquest període: des de 01/08/2015 fins a 31/08/2015
LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA (FE04)
L'alumne/a està cobert per l'Assegurança Escolar/SS, per la realització d'aquesta activitat.
Pòlisses d'assegurances vigents. Departament d'Economia i Finances. Generalitat de
Catalunya
Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l'establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per l'establert
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, TARRAGONA, 23/12/2014
1. El/La director/a del centre
L'alumne/a

2. El/La representant de l'entitat col·laboradora

3.

AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
L'emissió implica que l'original degudament signat consta a l'arxiu del centre.
(I) Director, Gerent, Administrador, etc.
(II) Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l'autorització del
Departament d'Ensenyament.
L'alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada
finalitzades les pràctiques.
L'alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que
tingui accés durant les pràctiques.

Vista la proposta de conveni de col·laboració amb la Facultat de Ciències Jurídiques
de la Universitat Rovira i Virgili pel desenvolupament d’un programa de pràctiques
externes a l’Ajuntament del Morell, el contingut dispositiu del qual és el següent:
CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES ENTRE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV ENDAVANT) I L’
AJUNTAMENT DEL MORELL
PEL CENTRE DOCENT:
El Sr. Alfonso González Bondia com a degà de la Facultat de Ciències Jurídiques,
per delegació del rector de la URV (NIF Q9350003A), amb seu al carrer de
l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona.
PER L’ENTITAT COL·LABORADORA:
El Sr. Pere Guinovart Dalmau, en concepte de representant legal de l’ Ajuntament
del Morell (NIF P4309600G), amb seu a Plaça de l'Era del Castell, 5, 43760 El
Morell.

Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per a la signatura
d’aquest conveni d’acord amb la següent normativa:
-

Reial decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
L’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010 de
30 de desembre.
La normativa de pràctiques externes de la URV, aprovada pel Consell de
Govern de 20 de desembre de 2012, modificada pel Consell de Govern de 7
de març de 2013, com a normativa interna integradora de totes les
pràctiques externes tutelades per la URV.

I declaren que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni
implica prestació de serveis per part de l’estudiant. Les pràctiques previstes en
aquest conveni tenen una naturalesa estrictament acadèmica.
En conseqüència, acorden la formalització d’aquest conveni conforme a les
següents clàusules i característiques:
Ambdues parts acordem:
1. L’estudiant participant en el programa:
- Cognoms i nom:
- NIF/NIE:
- Ensenyament de Dret
- Domicili:
2. Tutor/a de l’entitat:
Xavier Tardiu Bonet
3. Professores responsables de l’assignatura Pràctiques Externes:
Aitana de la Varga Pastor
Roser Casanova Martí
4. Lloc de realització de les pràctiques:
AJUNTAMENT DEL MORELL
Pl. de l'Era del Castell, 5
43760 El Morell
Telèfon de contacte: 977 840617
5. Durada de les pràctiques:
La durada de les pràctiques és de 135 hores, que l’estudiant haurà de fer
entre els dies 2 de febrer i 22 de maig de 2015 (ambdós inclosos) a l’
AJUNTAMENT DEL MORELL.
6. Objectius de l’assignatura:
Complementar la formació acadèmica de l’estudiant del grau de Dret,
mitjançant unes pràctiques que tenen per finalitat possibilitar a l’alumne/a
l’anàlisi de la realitat professional que atén la institució/empresa i l’adquisició
d’habilitats i recursos per a l’exercici futur de la seva professió.
7. Són obligacions de l’estudiant:

• Iniciar la pràctica el dia acordat i complirà el calendari i l’horari establert
al conveni.
• Comunicar al professor/a responsable de la seva tutela o al coordinador/a
de pràctiques, de manera immediata, qualsevol incidència que afecti el
desenvolupament de les pràctiques (renúncia, inadequació de les
pràctiques, inexistència de tutor/a, etc.).
• Realitzar amb aprofitament les pràctiques, d’acord amb el programa i les
condicions previstes.
• Respectar les normes i els reglaments interns de l’entitat acollidora i,
especialment, guardar el secret professional i no utilitzar o divulgar a
tercers, en cap cas, la informació relativa a l’empresa o entitat o a la seva
activitat, a la qual hagi pogut accedir durant el període de pràctiques,
sense autorització de l’empresa o entitat.
• Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament
de la pràctica, així com contestar les enquestes de satisfacció que li siguin
requerides.
• Mantenir contacte amb el/la tutor/a i amb el/la professor/a responsable
de l’assignatura en la forma que estableixin.
8. Són obligacions de l’empresa o entitat col·laboradora:
• La obligació de complir la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
• El compromís de l’empresa de posar a disposició de l’estudiant els mitjans
de protecció de riscos laborals que pertoquin.
9. Són obligacions del/de el/la tutor/a de l’empresa o entitat col·laboradora:
• Assumir el programa de l’assignatura Pràctiques Externes.
• Fixar el pla d’activitats de pràctiques de l’estudiant, en coordinació amb el
tutor/a de pràctiques de la facultat.
• Orientar i supervisar les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant.
• Informar el /la tutor/a de pràctiques de la facultat o els serveis tècnics de
la Universitat Rovira i Virgili de qualsevol incidència.
• Avaluar les activitats de l’estudiant i emetre els informes que la
Universitat li sol·liciti en relació amb les pràctiques.
10. Són obligacions de les professores responsables de l’assignatura:
• Fixar els terminis de l’informe final.
• Orientar i ajudar l’estudiant en els seus dubtes, oferint els instruments
necessaris que l’estudiant requereixi en la seva presa de contacte amb la
realitat social.
• Coordinar-se amb el/la tutor/a per fer una avaluació continuada de
l’evolució de les pràctiques de l’estudiant.
11. Aquest conveni s’inscriu en l’assignatura de Pràctiques Externes, de 6
crèdits, de l’ensenyament de grau de Dret de la Facultat de Ciències
Jurídiques, i permet l’obtenció dels crèdits corresponents.
12. Les causes de resolució del present conveni seran:

• La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a
l’objecte d’aquest conveni.
• L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions
previstes en aquest conveni.
13. L’estudiant restarà cobert/a per l’assegurança escolar obligatòria.
Per la Facultat de Ciències
Jurídiques de la Universitat
Rovira i Virgili

Per l’Ajuntament del Morell

Alfonso González Bondia

Pere Guinovart Dalmau

Tarragona, 21 de gener de 2015

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els ACORDS següents:
Primer.- Ratificar la proposta de conveni de col·laboració amb l’Institut Francesc
Vidal i Barraquer per a la formació pràctica en el Centre de Serveis per a la Gent
Gran.
Segon.- Ratificar la proposta de conveni de col·laboració amb la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili pel desenvolupament d’un
programa de pràctiques externes a l’Ajuntament del Morell.

10. Aprovació, si escau, del resum numèric general corresponent a la
rectificació del Padró municipal d’habitants
ANTECEDENTS
El servei municipal de padró d’habitants ha confeccionat els resums numèrics de la
revisió del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2015, que recullen
el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes
de març de 2015.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió

anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2015, i
que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a
terme durant l’exercici 2015. El resum que s’aprova és el següent:
Homes: 1.808
% homes: 51,28%
Dones: 1.718
% dones: 48,72%
Població: 3.526
SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2015, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que
disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta
de xifres oficials de població.

El regidor Lluís Navarro es retira momentàniament del Ple.

11. Aprovació provisional, si escau, d’una resolució sobre l’afectació de la
LRSAL a les polítiques educatives municipals
El compromís del món local amb les polítiques educatives del nostre país ha estat
una constant en aquests 35 anys d’Ajuntaments democràtics amb un ampli ventall
d’actuacions educatives municipals, bona part executades a instàncies del Govern
de Catalunya i del mateix Parlament.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat (LRSAL), el passat 31 de desembre, ha comportat una reordenació del
sistema competencial dels governs locals que condiciona els serveis i les activitats
que presten els ens locals.
En aquest sentit, més de 800 Ajuntaments de Catalunya han formalitzat la petició
del dictamen del Consell de l’Estat com a pas previ per plantejar el conflicte contra
la LRSAL en defensa del principi d’autonomia local davant del Tribunal
Constitucional.
La Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat un primer estudi: “Valoració de
l’impacte de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
sobre els serveis educatius dels ens locals de Catalunya”, que analitza l’afectació de
la LRSAL en l’àmbit de les polítiques educatives municipals.
D’aquest informe es desprèn la necessitat urgent d’una adequació dels actuals
mecanismes i instruments de relació i col·laboració institucional entre el
Departament d’Ensenyament i el món local.

El regidor Lluís Navarro es reincorpora al Ple.
DELIBERACIÓ
L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix diu que tenim pendents de cobrar de la
Generalitat 500.000 euros i proposem això per garantir futurs cobraments.
VOTACIÓ
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels
presents els ACORDS següents:
Primer.- Demanar al Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat de
Catalunya l’actualització de tots els convenis vigents que tenen amb els
Ajuntaments del país d’acord amb el nou marc competencial.
Segon.- Incorporar la clàusula de garantia del finançament a què fa referència l’art.
57. bis, de l’LRSAL, en els actuals i futurs convenis o acords de col·laboració i/o
delegació entre la Generalitat i els ajuntaments.
Tercer.- Reclamar l’actualització i signatura, dels següents acords - marc entre el
Departament d’Ensenyament i les Entitats Municipalistes, amb la finalitat de
formalitzar-los; i així procedir a la signatura dels convenis bilaterals (entre
Departament i Ajuntament) abans finalitzi l’actual curs 2014-2015, pel que fa a:
- Sosteniment de les escoles bressols municipals
- Sosteniment de les Escoles de Música i Dansa municipals
- En matèria de persones adultes.
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incorpori a la Llei de
Governs Locals, actualment en debat en el Parlament de Catalunya, la màxima
cobertura competencial als serveis i activitats educatives que desenvolupen els
Ajuntaments com a part del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya.

12. Moció en suport a l’esport català
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure
constitueixen un mandat constitucional als poders públics, a més d’una
responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la
cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el
suport del món municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i,
actualment, és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el
món que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats
socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un
element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix per
mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats
esportives han de ser, i de fet són, d’interès general.
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els
darrers temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament
degut a certes accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies

de govern. L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells,
federacions, i la mateixa Unió de Federacions i el món municipal han denunciat
públicament el passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el
sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests
perjudicis provocaran a curt termini.
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions
autonòmiques i l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de
l’esport que menysprea el paper de les federacions i menysté la qualitat dels
professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del voluntariat
esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més de
400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de
l'activitat física al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a
l’erari públic; la supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats
sense ànim de lucre que no ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara
hauran de presentar l’impost i suposarà una burocratització i un augment dels
costos de gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un augment de la
recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament
relacionats amb la pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats
per clubs no declarats de caràcter social, per empresaris individuals o per societats
mercantils; l’exigència a participants en proves esportives a la carretera, tals com
els triatlons o les curses ciclistes, d’una assegurança per Responsabilitat Civil
equivalent a l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor fixada en un
mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de costes, que
amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja catalans
tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns costos de remodelació
desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la realitat dels esports
nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i
obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això
provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris
que treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en
definitiva, un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se
i desaparèixer per passar a estructures submergides al marge de qualsevol
regulació esportiva.
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector
esportiu català, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels
presents els següents
ACORDS
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament del Morell a l’esport català en el seu
conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes,
voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells
Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada
Llicència Única.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici
professional dels tècnics, instructors i entrenadors federatius.

Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket
money en la regulació del voluntariat esportiu.
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb
els següents requisits:
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no
superin els 2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”
Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8%
sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que
practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin
directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per
particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social.
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre
marxes, proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret
1428/2003, de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en
quant assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en
proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles
a motor.
Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels
clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques
esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives
permanents a la platja.
Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes
obligats de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les
entitats sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros
anuals.
Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent
la campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que
pateix, que posen en risc la seva continuïtat.
Onzè.- Donar trasllat dels acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell
Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.

13. Precs i preguntes
- El regidor Jordi Pascual diu que vull fer una reflexió, ja que és l’últim Ple ordinari.
En primer lloc, vull donar les gràcies al poble que ens ha permès estar quatre anys
aquí. Com a regidor, del que s’ha fet aquests quatre anys hi ha coses que m’han
agradat i coses que no. Lògicament hem votat a favor i en contra, però hem votat a
favor gairebé en tot, buscant l’interès general del poble i del país. Hem fet un

oposició poc dura, prioritzant l’interès nacional del que també participem des del
Morell i atenent els moments rellevants que viu el país.
Vull donar les gràcies a la feina feta pel Secretari – Interventor, ara Secretari. Des
de la seva incorporació, l’Ajuntament ha recuperat la vida i la dinàmica que havia
perdut. Vull destacar la seva diligència i espero que es quedi aquí molts anys.
- El regidor Lluís Navarro dóna les gràcies al Secretari com a cap visible dels serveis
administratius i demana que ho faci extensiu a la resta del personal administratiu.
Aquest serà l’últim Ple on hi haurà precs i preguntes i vull aprofitar també per
agrair el treball i la col·laboració a tots els regidors, malgrat les diferències que hem
tingut. Hem passat moments molt bons. Des del punt de vista de país ha estat una
legislatura molt important, amb accions a títol d’exemple com penjar la senyera a la
teulada de l’Ajuntament o l’estelada al balcó, el recolzament donat a l’Assamblea
Nacional Catalana i a l’Assemblea Territorial del Morell. Com a Consistori i amb veu
única hem participat en la construcció del projecte de país, des d’un poble petit per
un país petit però per una aspiració gran. Hem sigut molt actius i crec que ho hem
fet molt bé. Vull donar les gràcies per tot el treball que s’ha fet.
- El regidor Albert Ortega diu que vull agrair al Xavier la feina feta, que ha estat
exemplar. Aquests quatre anys participant a l’Ajuntament he après un munt i no
m’imaginava acabar aquests quatre anys d’aquesta manera. Vull agrair l’acolliment
que he rebut com a regidor, estant jo solet en representació del meu grup polític.
- El regidor Albert Roig diu que la participació a l’Ajuntament ha estat una
experiència personal agradable i m’ha permès conèixer a gent. A nivell polític hi ha
hagut diferències, com és normal. Hem estat a l’oposició perquè així s’ha volgut.
Per tant, la nostra tasca ha estat la de fiscalitzar les decisions de l’equip de govern,
participar en les comissions i plantejar propostes positives pel poble. Amb els qui hi
siguem els propers quatre anys voldria trobar una col·laboració més activa i amb
els qui no hi siguem m’alegro d’haver-vos conegut a tots.
- L’Alcaldessa acctal. diu que aquest Ple és probablement l’últim Ple de la
legislatura. En aquests moments l’equip de govern vol agrair:
En primer lloc la confiança i l’ajut que hem rebut per part de totes les entitats del
Morell. Gràcies a elles hem pogut dur a terme els objectius que ens vam marcar a
principi de legislatura. Espero no deixar-me’n cap: l’Embruix, l’AMPA de la Llar
d’Infants, l’AMPA de l’Escola Ventura Gassol, l’AMPA de l’Institut, l’Associació
Cultural i Sardanista, l’Associació de jubilats, les Puntaires, el Club Esportiu El
Morell, el Club de Bàsquet El Morell, el futbol base del Club Esportiu El Morell, el
Club de Tir, el Ciclisme, el Taekwondo, el Futbol Sala, la Caçadora, els Tocats del
Bolet, la Comissió de Festes, la Coral Guspira, la Ràdio El Morell i, com no, els
Voluntaris de Protecció Civil, i a tota la gent anònima que sense formar part “oficial”
de cap d’elles però de forma desinteressada ens ha ajudat a tirar endavant el
nostre projecte.
En segon lloc, l’equip de govern també vol agrair a tots els treballadors i
treballadores de l’Ajuntament del Morell la seva dedicació i gran professionalitat, ja
que sense ells no seria possible dur a terme cap projecte polític. Ells són
l’engranatge, el muscle i el motor del nostre Ajuntament.
Volem agrair sincerament el treball de l’equip administratiu de l’Ajuntament
encapçalat pel Sr. Secretari Xavier Tardiu (que en ocasions no li hem posat la seva
feina fàcil i que ens és objecte de gran respecte), la feina i disponibilitat de tots els

membres de la brigada, les mestres de la Llar d’Infants encapçalats per la seva
Directora, els i les mestres de l’Escola de Música encapçalats per la seva Directora,
tot el personal del pavelló i els tècnics del Centre Cultural, tots els treballadors del
Centre de Serveis per a la Gent Gran liderats per la Cristina, que és una persona
que sempre està disposada a col·laborar.
En tercer lloc volem agrair als nostres companys d’Ajuntament, regidors d’UPM i
PSC el seu suport, tot i les discrepàncies. Però això és la democràcia, les diferents
maneres de veure les coses, però sempre des del respecte.
Des de la responsabilitat que suposa el govern us volem esmentar que durant
aquest període de quatre anys hem intentat executar el nostre projecte de govern,
de les grans obres que ens vam comprometre a dur a terme a la revista municipal
del mes de juny de 2012 podem destacar que hem dut a terme o que estem en
procés de dur-les a terme les següents: enderroc de la Sala Parroquial,
Urbanització de la plaça PP1, Plaça Francesc Macià i ampliació del cementiri.
Estem orgullosos de no haver de retallar els nostres pressupostos de benestar,
benestar en l’àmbit de la sanitat, ensenyament i assistència social. Hem becat a les
famílies morellenques per tal de poder fer front als moments difícils que estem
visquent. I continuem amb la nostra política de subvencionar totes les activitats i
serveis desenvolupats pels morellencs i per les morellenques en el marc de l’Escola
de Música, el Pavelló, etc...
Una de les nostres fites era equilibrar el nostre pressupost entre ingressos i
despeses. Aquest objectiu l’hem aconseguit després de venir d’un Pla de
Sanejament. Aquest equilibri pressupostari no l’hem aconseguit després de l’ingrés
del gas, sinó que ho vam aconseguir en exercicis anteriors, ja que l’ingrés del gas
l’hem destinat a fer inversions. Tenim l’orgull de deixar un Ajuntament sanejat i
amb romanent de tresoreria. Paguem puntualment les factures al mes i no hem
necessitat de cap ajut estatal per fer-ho.
En últim lloc vull dir que el que no podem tolerar és que es dubti de l’honradesa i
integritat de les persones que formen part de l’equip de govern.
En aquests quatre últims anys hem intentat fer un Ajuntament transparent i obert a
tots els morellencs i morellenques. Ho hem fet el millor possible i amb la millor
voluntat.
Gràcies.
- El regidor Jordi Pascual diu que la plataforma Cel Net pot ser que no l’hagis
anomenada i van aconseguir encapçalats pel company Xavi Catà que no només el
Morell, sinó també Perafort i Puigdelfí, Constantí i Vilallonga es posessin les piles.
- L’Alcaldessa acctal. Gemma Moix diu que en cap moment volíem deixar-los
d’anomenar, però amb tantes entitats se’ns en pot haver escapat alguna.
Reconeixem la seva feina i per això hi ha una partida al pressupost. Respecte al
tema nacionalista ja no he volgut tocar-lo perquè el Lluís ja ho ha fet a la perfecció.
- El Secretari dóna les gràcies a tots els regidors de l’Ajuntament del Morell.

La senyora Alcaldessa aixeca la sessió a les 21:17 hores i d’ella s’estén la present
acta del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Gemma Moix Borgès
Alcaldessa acctal.

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

