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

4/2015
4 de maig de 2015
Extraordinari
20:00 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Gemma Moix Borgès
Maria Lluïsa Policarpo Garriga
Pere Domingo Segarra
Montserrat Ibáñez Guinovart
Antonio Naranjo Hijós
Josep Lluís Navarro Morgades
Josepa Granell Sardà
Albert Roig Rovira
Jordi Pascual Pedru
Albert Ortega Royo
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de la proposta d’actuació de la corporació davant la
manca de justificació de despeses en les subvencions atorgades per
l’ajuntament en els darrers exercicis pressupostaris

Al poble del Morell, essent el dia 4 de maig de 2015 a les 20:00 hores es reuneixen
a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. 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:

1. Aprovació, si escau, de la proposta d’actuació de la corporació davant la
manca de justificació de despeses en les subvencions atorgades per
l’ajuntament en els darrers exercicis pressupostaris
L’Alcalde Pere Guinovart diu bé bones tardes, comencem aquest Ple extraordinari
amb un únic punt a l’ordre del dia, que és l’aprovació, si escau, de la proposta
d’actuació de la corporació davant la manca de justificació de despeses en les
subvencions atorgades per l’ajuntament en els darrers exercicis pressupostaris. És
una moció d’un Ple extraordinari d’UPM. Si voleu llegir la proposta al Ple.
El regidor Josep Lluís Navarro procedeix a la lectura de la proposta, el tenor literal
de la qual és el següent:
Atès que, segons resulta de diversos informes d’intervenció, s’ha constatat
l’existència de diversos expedients de subvencions atorgades per l’ajuntament del
Morell, en els quals no s’ha justificat totalment o parcial la despesa subvencionable
per part dels beneficiaris.
Atès que, segons els mateixos informes, el total de despesa no justificada
ascendeix a 461.077,60 euros, només pel que fa als exercicis pressupostaris 2010 a
2013, el que suposa un 60% del total de les subvencions atorgades.
Atès que aquesta situació suposa un perjudici greu per a la corporació i per a
l’interès públic en general, i que comporta alhora un incompliment de la normativa
sobre subvencions i sobre finances publiques, així com una evident conculcació del
principi de prohibició de l’enriquiment injust.
Tenint en compte els mecanismes legals existents per corregir aquestes situacions i
l’obligació de les administracions publiques de vetllar per la correcta utilització dels
recursos públics.
Vistes les competències atribuïdes al Ple de la corporació per l’article 22.2.j) de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa
l’adopció dels següents acords:
1. Que s’iniciïn les actuacions previstes al Títol Segon de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions, i preceptes concordants del Text Refós de la
Llei de Finances Públiques, en els casos que així s’escaigui.
2. Que es duguin a terme les investigacions pertinents en ordre a determinar les
quanties no justificades corresponents a subvencions d’exercicis anteriors a 2010,
per tal d’establir, si és el cas, les responsabilitats que, per acció o omissió puguin
correspondre als membres de la corporació.
3. Que es doni trasllat d’aquest acord a la regidoria d’Hisenda, així com a
Intervenció, als efectes que s’escaiguin.
DELIBERACIÓ
Volen intervenir, fer la votació o intervenir després de la votació?
El regidor J. Lluís Navarro s’aixeca de l’escó, es situa al centre de la sala d’actes i
diu que em sembla que em sentireu millor. La meva intervenció va dirigida a
explicar els fets tal i com estan redactats en els informes, ho podeu veure els
representants de les entitats, si algú no els té els hi podem facilitar, informes que

venen al Ple, per tant, les entitats del poble els han de tenir perquè us afecten
directament. No és que els hagueu de tenir ara, els hauríeu de tenir des del 2011.
Bé, llegiré exactament els fets i perquè quedi constància a l’acta literal de tal i com
ho llegeixo li dono una còpia de la meva intervenció al Secretari, així ho pot seguir i
veurà que llegeixo exactament això.
El regidor Lluís Navarro es dirigeix al Secretari i li lliura una còpia del text que
procedeix a llegir, el tenor literal del qual és el següent:
Els fets:
1- El 25 de febrer de 2015 Josep Lluís Navarro Morgades en nom de UPM (Units
pel Morell-Acord municipal) sol·licita còpia dels informes emesos per la
Secretaria –Intervenció relatius a la fiscalització de les subvencions
nominatives atorgades a diverses entitats del poble.
2- El 27 de febrer de 2015 el Secretari de l’Ajuntament emet informe avaluant
la sol·licitud de conformitat amb la normativa de règim local, i proposa
estimar la sol·licitud d’accés a la informació.
3- El 5 de març de 2015, l’Alcalde de l’Ajuntament, mitjançant Decret 67/2015,
resol ordenar al Secretari de l’Ajuntament que NO LLIURI la informació
sol·licitada pel senyor Josep Lluís Navarro.
4- Els regidors que conformen la Junta de Govern Local (tots de CIU) sol·liciten
a través del Sr. Alcalde a la Secretaria municipal que emeti un aclariment
sobre el terme “justificat en negre” contingut en els informes referits. D’això
podem deduir que llevat de l’Alcalde i la Regidora d’Hisenda, els regidors de
la Junta de Govern no tenien coneixement del contingut dels informes.
5- El 2 d’abril de 2015 el Secretari de l’Ajuntament emet un informe on a més
d’aclarir a que es refereix quan utilitza el terme “Justificat en negre” en els
informes referits, deixa constància que aquests informes van ser entregats
personalment al senyor Alcalde i tramesos per correu electrònic a la
Regidora d’Hisenda i Tresorera de la Corporació, en les dates de 21 d’agost
de 2012, 15 de juliol de 2013 i 4 de desembre de 2014.
6- El 7 d’abril de 2015 em fan entrega dels informes sol·licitats mitjançant
escrit de data 2 d’abril i signat per la senyora Gemma Moix Borgès,
Alcaldessa accidental i Regidora d’Hisenda.
7- Que aquests informes de fiscalització de les subvencions atorgades fan
referència als exercicis tancats corresponents als anys 2010, 2011, 2012 i
2013 i anaven dirigits al Ple de l’Ajuntament.
8- Que com molt be explica el Secretari-Interventor en el últim paràgraf de la
primera pagina del informe corresponent al exercici 2013 (expedient
X.14/23), no ha comptat amb el suport polític necessari, el qual no només
no va considerar oportú adoptar les mesures correctores , sinó que inclús va
desestimar reiteradament la inclusió d’aquests informes en l’ordre del dia
dels Plens.
9- Que el 15 d’abril de 2015 els quatre regidors del grup municipal UPM entrem
l’escrit sol·licitant la convocatòria d’aquest Ple extraordinari per debatre i
votar la proposta d’actuació de la corporació.
10-El dia 30 d’abril a petició de l’Alcalde ens reunim els portaveus dels tres
grups municipals. En aquesta comissió informativa, el senyor Alcalde ens
presenta una proposta alternativa en la que reconeix el dany de difícil o
impossible reparació que pot produir en el teixit associatiu municipal
l’estricta aplicació de la norma. Però en primer punt de la seva proposta
demana, justament l’aplicació estricta de la mateixa. El segon punt de la
seva proposta, parla d’establir un conveni regulador de les subvencions amb
les entitats en un termini màxim de dos mesos. Aquesta és una proposta i
recomanació que El Secretari-Interventor ve proposant a l’Alcaldia i a la

Regidoria d’Hisenda des de l’any 2011 i que tant l’Alcaldia com la Regidoria
d’Hisenda han rebutjat sistemàticament. Així ho explica el SecretariInterventor en el informe corresponent a l’exercici de l’any 2012. Per altra
banda, aquesta proposta no és viable en aquests moments per dos motius:
primer per què no s’ha parlat amb les entitats i ni tant sols tenen
coneixement de la possibilitat de signar un conveni, que en qualsevol cas
seria per les futures subvencions. Segon per què estem en període electoral
i dintre de dos mesos la composició de les regidores i regidors de la
corporació serà diferent, i aquesta negociació, si és que es produeix, s’ha de
veure lliure de pressions electoralistes.
11-La proposta presentada pel senyor Alcalde no recull el punt núm. 2 de la
presentada pel nostre grup i que diu així: “Que es duguin a terme les
investigacions pertinents en ordre a determinar les quanties no justificades
corresponents a subvencions d’exercicis anteriors a 2010, per tal d’establir,
si és el cas, les responsabilitats que, per acció o omissió puguin
correspondre als membres de la corporació”. Aquest és un punt
importantíssim i que no podem eludir com càrrecs electes que som, doncs
tenim l’obligació de determinar qui te la responsabilitat que en els exercicis
anteriors al 2010 no es demanessin a les entitats els justificants de les
subvencions , i que la Secretaria-Intervenció no fes anualment els informes
que en obligat compliment de les seves funcions tenia encomanades d’acord
amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Per altra banda, determinar aquestes
responsabilitats, ens portaran a esbrinar i entendre una bona part dels
motius de la situació en la que estem actualment.
12-L’aprovació o no de la proposta que avui votarem, no exclou la possibilitat
que en un futur proper es puguin fer convenis amb les entitats, i tampoc
exclou la possibilitat de fraccionar el reintegrament de les subvencions no
justificades per part de qui en tingui la responsabilitat, que no
necessàriament han de ser les entitats o les persones que composen els
seus òrgans de govern.
13-Evidentment, les entitats han de tenir la possibilitat presentar al·legacions i
explicar els motius pels quals, a pesar dels requeriments que la SecretariaIntervenció a partir de l’any2010 els hi va fer, no van presentar la
justificació necessària. O si van rebre indicació o comentaris per part d’algú
amb càrrec o regidoria delegada a l’ajuntament de que dels advertiments del
Secretari-Interventor no calia fer-ne massa cas, doncs l’ajuntament seguiria
donant les subvencions.
Atès la gravetat dels fets exposats, a la obstrucció sistemàtica per part de
l’Alcalde a facilitar aquests informes, fins i tot impedint que passessin pel Ple
que és l’Òrgan al que anaven dirigits, així com del import total de la despesa
no justificada que ascendeix a 461.077,60 euros, dels quals 350.802,29
euros corresponent al Club Deportiu Morell del que el Regidor d’esports és el
President, demanem a totes les regidores i regidors d’aquest Ple que siguin
conseqüents a l’hora de emetre el seu vot i acceptin les responsabilitats que
en puguin derivar.
Tant mateix, i si no resulta contrari a la legalitat, demanen que la votació es
faci nominal i quedi constància a l’acta del sentit del vot de cada regidor.
L’Alcalde Pere Guinovart dóna la paraula al regidor Albert Ortega.
El regidor Albert Ortega diu bona tarda a tothom, buenas tardes, voy a explicar
porqué y qué voy a votar. Lo primero que hice cuando UPM presenta la propuesta
fue hablar con el Sr. Secretario, con mi partido, para saber las consecuencias que

podrían haber o no. Mi único objetivo ha sido durante estos seis o siete días,
demasiados digo, ha sido hablar con Lluís Navarro, ha sido hablar con Gemma
Moix, con Pere Guinovart, sobretodo porque lo que no quería era que se produjera
una repercusión sobre las entidades. Quería la repercusión mínima o ninguna y
entiendo que lo único que hay que hacer es regularizar la situación. Aquí ya no
quiero entrar, cada uno tiene que dar sus explicaciones. Después de dos reuniones
de portavoces convocadas por el Sr. Pere Guinovart no se ha llegado a ningún
entendimiento. Por lo tanto, el único punto que tengo aquí es el de UPM que votaré
a favor.
Repito, podría haber hecho otras cosas o no, no lo sé, lo que mas me preocupaba
ha sido intentar llegar a un acuerdo entre estas dos partes para votar a favor, como
no, de regularizar el mecanismo de las subvenciones, de manera que no afectara lo
mas mínimo posible a las entidades. Muchas gracias.
L’Alcalde Pere Guinovart diu bé, l’equip de govern considera que les subvencions
estan justificades, totes, des de la primera a l’última, no n’hi ha cap sense
justificar, una altra cosa és que alguns diners dels que hi ha a la subvenció algun
document de justificació no sigui administrativament correcte, però tots els diners
estan justificats, perquè si no ja estaríem a la Fiscalia, perquè el Secretari ens
haguera dut a la Fiscalia directament. Vol dir que l’equip de govern considera que
les subvencions estan justificades. Allà hi ha la documentació i els informes en
contra del Secretari.
Encara que reconeixem el primer punt de la moció com un acte de transparència.
Nosaltres diem que s’iniciïn les actuacions, que s’iniciïn d’una vegada, però no
estem disposats a entrar al joc de la rata i el ratolí.
Nosaltres no hem de dubtar mai, almenys com a Alcalde, com a equip de govern, ni
de la gent que és a casa nostra, de la seva transparència, de la seva honorabilitat,
tant de tots els tresorers que puguin estar a les entitats, de com s’han repartit els
diners públics, de com s’han justificat, aquí hi ha els justificants, que si
administrativament no s’han justificat, però el que sí que està clar és que
l’honradesa de les persones va pel damunt de catorze, quinze, vint, trenta articles
que podem llegir.
Aquí de diners a la butxaca no se n’ha posat cap ningú, cap ni un, cap ni un, i
aleshores a partir d’aquí nosaltres el primer punt, com us dic, per un tema de
transparència, que s’iniciïn les actuacions previstes demà mateix, nosaltres no
tenim cap inconvenient que demà mateix iniciem les actuacions previstes que
s’hagin de fer.
El segon punt votaríem en contra perquè no procedeix per prescripció, aquest
segon punt ja no té sentit, vull dir que està aquí, però ja no té cap sentit.
I el tercer punt tampoc té sentit perquè tant el Secretari com la pròpia regidora
d’Hisenda participen als Plens i són coneixedors de la situació en cada moment.
Faltaria més que la regidora d’Hisenda no coneixés el tema.
Per això nosaltres votarem en contra, entenem que els diners estan justificats, que
hi pot haver algun tema administratiu, però que nosaltres amb aquest informe el
que volem és que s’iniciïn les actuacions previstes a la normativa de subvencions,
que s’iniciïn ja, que les entitats puguin treballar, que en aquelles situacions que ens
haguéssim trobat ja són passat. Nosaltres volíem intentar arribar a un acord.

D’aquí a vint dies, el dia 24 anirem a eleccions, qui guanyi les eleccions ja decidirà
el paper que ha de fer i actuar. Ja està explicada la nostra posició, la posició per
part de l’equip de govern és que el Sr. Naranjo no pot votar perquè és el president
del futbol, és art i part, no votarà, però que sàpiguen que també està en contra i
els sis votarem en contra de la proposta que avui tenim al Ple. Vots a favor?
El regidor Albert Roig interromp la votació i diu jo vull intervenir abans.
L’Alcalde Pere Guinovart diu ja hem intervingut els tres. Vots a favor? Vots en
contra?
VOTACIÓ
Per tot això, la proposta no s’aprova amb els vots a favor dels regidors del grup
municipal d’UPM-AM, el vot a favor del regidor del grup municipal del PSC,
l’abstenció del regidor Antonio Naranjo del grup municipal de CiU i els vots en
contra de la resta de regidors del grup municipal de CiU, d’entre els quals hi ha el
vot de qualitat del senyor Alcalde.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20:22 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

