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

3/2015
28 d’abril de 2015
Extraordinari
20:15 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

Interventora:
Anna Moragues Sanfélix

Ordre del dia:
1. Dació de compte de la provisió del lloc de treball d’Intervenció de
l’Ajuntament del Morell
2. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l'exercici
d'activitats privades d'empleat amb jornada a temps parcial
3. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament del Jutge de Pau
titular i del Jutge de Pau suplent
4. Aprovació, si escau, d’un conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament per a la formació pràctica a l’Ajuntament del Morell
5. Aprovació, si escau, de les bases de la Beca de recerca i investigació
mediambiental Xavi Catà
6. Dació de compte de l’informe d’Intervenció del període mig de pagament
del primer trimestre de 2015
7. Sorteig dels membres de les meses electorals per les Eleccions Locals
2015

Al poble del Morell, essent el dia 28 d’abril de 2015 a les 20:15 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. Dació de compte de la provisió del lloc de treball d’Intervenció de
l’Ajuntament del Morell
Vista la Resolució GRI/252/2015, de 10 de febrer, per la qual es modifica la
classificació del lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament del Morell, classificat
de classe tercera, que passa a classe segona, i es crea el lloc de treball
d'Intervenció, de classe segona.
Vista la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 17 d’abril de 2015
de concessió d'una comissió de serveis a la senyora Anna Moragues Sanfélix per
ocupar el lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament del Morell.
Vista l’acta de presa de possessió de 17 d’abril de 2015 de la Sra. Anna Moragues
Sanfélix com a Interventora de l’Ajuntament del Morell.
Es dóna compte davant del Ple de la provisió del lloc de treball d’Intervenció de
l’Ajuntament del Morell.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que com per tots és sabut vam classificar l’Ajuntament
del Morell a segona. Posteriorment vam treure la plaça a concurs i l’ha ocupada la
Sra. Anna Moragues Sanfélix, qui ara es presenta davant del Ple i portarà tot el
tema de la Intervenció de l’Ajuntament del Morell.
El regidor Josep Lluís Navarro li dóna la benvinguda a l’Ajuntament del Morell i li
desitja molts encerts i ofereix la seva col·laboració i la del seu grup polític en tot
allò que consideri adient.
La Interventora agraeix la benvinguda.
El regidor Albert Ortega diu que avui ja ens hem conegut casualment i també li
dóna la benvinguda i li ofereix la seva col·laboració en tot el que sigui necessari.
La Interventora agraeix la benvinguda.

2. 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 24 d’abril de 2015 pel senyor Xavier Tardiu Bonet,
Secretari de l’Ajuntament del Morell, 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 Dret Públic.
Vist que el treball en el sector privat en cap cas suposarà 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 la Secretària accidental i l’informe de la Interventora.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es presenta davant del Ple una sol·licitud que fa el
Sr. Secretari per compatibilitzar la seva tasca pública amb una activitat privada.
El regidor J. Lluís Navarro diu que els alumnes que tingui tenen molta sort de
comptar amb un professional que pugui impartir el seu coneixement tan bé com
l’aplica a l’Ajuntament. Es poden considerar uns alumnes afortunats també per la
seva capacitat didàctica. I atès que no es tracta d’una necessitat retributiva,
felicitem aquesta decisió que la considerem pràcticament altruista.
El Secretari agraeix aquests comentaris.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal
que el senyor Xavier Tardiu Bonet desenvolupi la funció de l’ensenyament de Dret
Públic amb efectes del dia 29 d’abril de 2015.
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.

3. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament del Jutge de Pau
titular i del Jutge de Pau suplent
D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la
Corporació efectuar proposta de nomenament del jutge de pau titular i suplent per
acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre
les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.
Per edicte publicat en el BOP núm. 64 de 18 de març de 2015 s’ha efectuat
convocatòria pública per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent i,
finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància les
senyores:
- Núria Saura Roig

- Emma Manyé Sardà
Totes elles reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament número
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau i 303 de la Llei orgànica del poder judicial,
i correspon al Ple de la Corporació escollir un titular i un suplent i proposar el seu
nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a
través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que realitzada la convocatòria pública, com en altres
ocasions no es va presentar ningú més que la Núria Saura i l’Emma Manyé, que ja
ho són ara.
El regidor Lluís Navarro demana a l’Alcalde que els hi traslladi la seva felicitació
perquè és un treball que ha anat en augment en aquest Ajuntament i també en
general en la societat. En particular el municipi ha crescut també en immigrants, i
això porta més enrenou administratiu. Hem captat que la gent està satisfeta amb el
servei que s’està donant.
VOTACIÓ
Per això el Ple de la Corporació, adopta per unanimitat els següents ACORDS:
Escollir a la Sra. Núria Saura Roig jutge de pau titular del terme municipal del
Morell i a la Sra. Emma Manyé Sardà jutge de pau suplent, proposant el seu
nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per
conducte del Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Tarragona.

4. Aprovació, si escau, d’un conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament 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.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb l’Institut Gaudí per a la formació
pràctica a la Llar d’Infants Municipal del Morell, 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: JORDI GARCIA COBOS
DNI:
Codi de Centre: 43002570
Com a Director/a del Centre: INSTITUT GAUDI
Municipi/Localitat: REUS
Domicili: CTRA. D’OSCA I BARRI GAUDI-43202

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 (LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DEL MORELL)
NIF/CIF: P4309600G
Domicili: PLAÇA ERA DEL CASTELL, NÚMERO 5
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): EDUCACIO (P85)
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: 43006 Municipi/Localitat:
Telèfon:
INSS/Mútua:
Correu electrònic:
Matriculat a: FORMACIÓ PROFESSIONAL
Data primera matricula: 2014/2015
Curs/Nivell: 1 Estudi: EDUCACIO INFANTIL
(SCB0)
PERÍODE DEL CONVENI: des del 01/06/2015 fins a 30/06/3015
PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU: des de 01/08/2015 fins a 31/08/2015

DILLUNS
DIUMENGE*

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

MATÍ
09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00 00:00 a 00:00
00:00
TARDA 15:00 a 17:00 15:00 a 17:00 15:00 a 17:00 15:00 a 17:00 15:00 a 17:00 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 01/09/2015 fins a 31/09/2015

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
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L'ALUMNE/A DEIXA D'ESTAR
MATRICULAT.
(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.
NO ÉS VÀLID CAP CONVENI AMB ESMENES
Per tal que així consti, s'estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats, REUS, 14/04/2015
1. El/La director/a del centre
L'alumne/a

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

3.

DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es tracta d’un altre dels convenis que venim
signant regularment, en aquest cas amb l’Institut Gaudí per les pràctiques d’una
alumna a la Llar d’Infants Municipal.
Presentada la proposta, no suscita més deliberació.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els ACORDS
següents:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Gaudí per a la formació
pràctica a la Llar d’Infants Municipal del Morell.
Segon.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
signatura d’aquest conveni.

5. Aprovació, si escau, de les bases de la Beca de recerca i investigació
mediambiental Xavi Catà
D’acord amb el Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els Ajuntaments poden
atorgar subvencions i ajuts, d’acord amb l’activitat de foment i promoció d’activitats
socials i econòmiques.
Vist que el pressupost de l’Ajuntament del Morell per l’exercici 2015 conté una
aplicació pressupostària destinada a fomentar la recerca i investigació
mediambiental.
Vista la proposta de bases per regular la convocatòria de concurs públic per a la
concessió de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà, el tenor
literal de la qual és el següent:
BECA DE RECERCA I INVESTIGACIÓ MEDIAMBIENTAL XAVI CATÀ
Bases
1. Característiques

La beca s’atorgarà al millor projecte d’investigació inèdit en el camp del medi
ambient, de la salut i de la sostenibilitat territorial en l’àmbit de la Vall del
Francolí a criteri del jurat.
2. Candidats/es
Poden optar-hi totes les persones a títol individual o col·lectiu, que presentin un
projecte d’investigació d’acord amb aquestes bases. En cas de tractar-se d’un
col·lectiu sense personalitat jurídica, caldrà designar un responsable de l’equip,
el qual serà el destinatari de la dotació. Els candidats i candidates no poden
incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de
beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
general de subvencions.
3. Sol·licituds i documentació
Els candidats han de trametre la seva sol·licitud al registre general de
l’Ajuntament del Morell o en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú, adjuntant-hi la següent
documentació:
- Fotocòpia del DNI o qualsevol altre document acreditatiu de les dades
personals i currículum vitae del/s sol·licitant/s. En el cas de projectes col·lectius
caldrà indicar el nom d’una persona responsable o representant del grup i
aportar el currículum vitae de cadascun dels membres d’aquest col·lectiu.
- Manifestació expressa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
- Projecte de treball, on es formulin els objectius que es volen assolir, una
justificació de la importància de la recerca que es proposa, un esquema del
contingut del treball, les fonts, la bibliografia i la metodologia a utilitzar i un
cronograma d’elaboració i presentació del treball. L’extensió ha de ser d’un
mínim de 6 cares de foli i un màxim de 12.
- El compromís de lliurar el treball definitiu dins el termini establert.
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà per escrit al sol·licitant perquè s’esmeni o es complementi en un
termini no superior a 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, si s’incompleix el
termini esmentat, s’arxivarà la sol·licitud sense cap tràmit posterior. La nova
documentació que s’aporti s’haurà de presentar també al registre general de
l’Ajuntament del Morell o en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4
de la Llei 30/1992.
Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i fins 30 dies
posteriors (ambdós inclosos), al registre general de l’Ajuntament el Morell o en
qualsevol de les formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992.
4. Lliurament del treball
La durada de la beca serà d’un any a partir de la data de la seva concessió. Si el
jurat ho creu oportú, vistes les directrius del treball i la feina feta, i a petició de
l’autor/a abans de la finalització del termini inicial, podrà prorrogar fins a un
màxim de 6 mesos la data de lliurament del treball enllestit.

Caldrà lliurar tres exemplars del treball definitiu en suport paper i també en
suport electrònic.
5. Condicions i desenvolupament del treball
El projecte s’ha de presentar en català, mecanografiat a doble espai, a doble
cara, imprès en fulls DIN A4. Aquest projecte, del qual s’hauran de presentar
tres exemplars, tindrà un mínim de sis cares de foli i un màxim de dotze.
Sis mesos després de l’adjudicació de la beca, el beneficiari/ària haurà de
presentar al registre general de l’Ajuntament del Morell una memòria resum que
reflecteixi l’estat de la investigació amb l’objectiu de valorar el seu
desenvolupament. El jurat estarà capacitat per fer les valoracions necessàries i,
fins i tot, suspendre la investigació si ho considera oportú.
6. Composició del jurat
El jurat tindrà la següent composició:
President/a: Un/a regidor/a de l’Ajuntament del Morell
Vocals:
Un membre de la Plataforma Cel Net
Un professional mèdic del Centre d’Atenció Primària del Morell
Dos membres d’una Universitat pública catalana de perfil tècnic,
designats entre professionals, professors i investigadors de reconegut prestigi en
el camp objecte d’aquesta beca
Secretari: El Secretari de l’Ajuntament del Morell o funcionari/ària en qui
delegui
El secretari del jurat únicament exercirà les funcions d’assessorament jurídic i
d’atorgament de fe pública, no tenint vot en les decisions col·legiades del jurat.
El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l’aspirant
per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerirli la modificació i/o ampliació del projecte.
El jurat nomenarà d’entre els seus membres un director/a per tal d’assessorar i
seguir l’evolució del treball i fer les indicacions corresponents.
7. Criteris a valorar pel jurat
El jurat valorarà especialment els següents aspectes dels projectes que es
presentin:
- ajustament de la temàtica proposada
- aportació de noves dades i coneixements innovadors, especialment els que no
s’haguessin pogut obtenir per l’estat de la tècnica desenvolupada fins el moment
- la coherència i la viabilitat del projecte
- solvència científica suficient
- originalitat de l’enfocament
- la qualitat tècnica i rigor científic
- que el treball final es pugui publicar en el marc de la col·lecció Història i
Patrimoni. Per tant, es valorarà que sigui un treball de caràcter divulgador i amb
força imatges per reforçar el text i fer-lo més amè.
El jurat es reserva el dret a declarar deserta la beca i és competent per a
resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

8. Veredicte del jurat
El veredicte del jurat es farà públic durant els 30 dies posteriors a la finalització
del termini de presentació de sol·licituds.
9. Propietat dels treballs, drets d’autor i edició
Els drets inherents a la publicació del treball passaran a l’Ajuntament del Morell,
qui, fent menció del nom de l'autor/a, es reservarà el dret d’edició i publicació
del treball complet o en forma abreujada, si ho creu convenient.
No obstant, 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. A aquest efecte, els investigadors participants en el projecte,
sol·licitaran 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.
En tot cas, els investigadors autors del projecte hauran de fer constar
específicament que el treball ha estat elaborat gràcies a la Beca de Recerca i
Investigació Mediambiental Xavi Catà finançada per l’Ajuntament del Morell, i en
lliurarà almenys deu exemplars a l’Ajuntament del Morell.
L’import de la beca es considera com a compensació, per part de l’Ajuntament,
dels drets de reproducció, distribució i venda del treball, en forma de llibre o
qualsevol altre suport, i la cessió dels drets d’explotació comercial en llengua
catalana o qualsevol altra llengua i per l’àmbit territorial de tot el món, incloenthi també la cessió dels drets d’explotació a tercers per a la primera edició.
Els projectes no seleccionats pel jurat podran ser retirats a l’Ajuntament del
Morell durant el període d’un mes a partir del dia de l’emissió del veredicte. Si
passat aquest termini no han estat reclamats i retirats personalment o
mitjançant una persona acreditada, restaran en poder i propietat dels
organitzadors de la beca i podran ser eliminats si es troba escaient.
Els projectes no seleccionats poden presentar-se en d’altres convocatòries
d’aquesta beca.
10. Presentació del treball
Amb la finalitat d’obtenir un major grau de divulgació, els autors del projecte
d’investigació tindran l’obligació d’exposar-lo públicament el dia i en el lloc que
determini l’Ajuntament del Morell.
11. Incompliment de condicions
La no execució del treball en el termini convingut, els informes desfavorables en
la realització del treball o l’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats
en els apartats anteriors significarà l’exclusió del dret de participació o bé, si és
el cas, l’anul·lació per part de l’Ajuntament del Morell de l’adjudicació de la beca,
amb el benentès que si s’ha abonat alguna quantitat a compte a l’autor o autors
l’Ajuntament del Morell podrà requerir el reintegrament dels imports cobrats, així
com totes les conseqüències derivades de la normativa general de subvencions.

12. Dotació
La beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 4.000 €, import
que es farà efectiu en dos lliuraments de 2.000 € a través de transferència
bancària: el primer en el moment de la concessió de la beca, i la resta una
vegada lliurat el treball finalitzat i després que el jurat n’hagi dictaminat la
qualitat.
13. Acceptació de les bases
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l'acceptació
d'aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa
justificada i d’interpretar aquelles qüestions que es puguin suscitar i que no hi
estiguin expressament contemplades.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que tenim tots la documentació, suposo que us l’heu
llegit. La beca és pel foment d’estudis sobre la salut, el territori i el medi ambient.
De totes maneres, s’hauria d’introduir un canvi en el redactat de manera que a la
composició del jurat on indica “dos membres d’una Universitat pública catalana de
perfil tècnic” hauria de dir “un membre d’una Universitat pública catalana de perfil
tècnic i un membre d’una Universitat pública catalana de perfil jurídic”.
El regidor Lluís Navarro també proposa un canvi en la modificació del jurat, de
manera que on diu “un/a regidor/a de l’Ajuntament del Morell” hi digui “el/la
regidor/a de Sanitat o de Medi Ambient de l’Ajuntament del Morell”. Sense ànim de
polemitzar, també pregunto si en una beca d’aquestes característiques és habitual
que hi hagi representació política o només hi hauria d’haver personal tècnic.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es tracta d’una proposta elaborada pel Secretari i
pel Pep Torres, per tant, demana al Secretari que respongui a la pregunta.
El Secretari respon que no contravé l’ordenament jurídic la inclusió o l’exclusió d’un
regidor o regidora en el jurat de la beca i que en tot cas es tracta d’una decisió
discrecional del Ple.
El regidor Lluís Navarro reitera la seva proposta d’esmena al text de la beca.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment les bases de la Beca de recerca i investigació
mediambiental Xavi Catà, amb les esmenes proposades.
Segon.- Exposar-les al públic pel termini de 30 dies. Transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagi presentat cap al·legació, les bases esdevindran definitives
sense necessitat de cap altra aprovació.

6. Dació de compte de l’informe d’Intervenció del període mig de pagament
del primer trimestre de 2015
La Disposició Addicional 1a de la Llei orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control
del deute comercial al sector públic estableix que transcorregut un mes des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei totes les Administracions Públiques i les seves
entitats i organismes vinculats o dependents han de publicar en el seu portal web el
seu període mitjà de pagament a proveïdors i han d’incloure en el seu pla de
tresoreria immediatament posterior a aquesta publicació les mesures de reducció
del seu període mitjà de pagament a proveïdors per complir el termini màxim de
pagament que preveu la normativa sobre morositat.
L’Ajuntament del Morell ha vingut complint puntualment aquesta obligació legal i en
el mateix sentit es considera oportú adoptar el criteri de traslladar al Ple l’informe
d’Intervenció sobre el càlcul del període mig de pagament trimestral, el tenor literal
del qual és el següent:

“INFORME D’INTERVENCIÓ
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE CALCUL DEL
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT PREVIST AL REIAL DECRET 635/2014,
DE 25 DE JULIOL

I. NORMATIVA APLICABLE
• Llei Orgànica 2/2012 , de 27 d'abril , d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
• Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors.
I . ANTECEDENTS DE FET
El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25
de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament
que estableix el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials. Aquesta mesura amb criteris
estrictament econòmics pot prendre valor negatiu, tant en les
operacions pagades com a les pendents de pagament, si l'Administració
paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d'obra o si al final del període
per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, a les operacions
pendents de pagament, aquests trenta dies.

III . INFORME
PRIMER . – Operacions incloses en el càlcul
Es tindran en compte les factures expedides des de l'1 de gener de
2015 que constin en el registre comptable de factures o sistema equivalent i
les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir de la mateixa data.
Queden excloses les obligacions de pagament contretes entre entitats
que tinguin la consideració d'Administracions Públiques en l'àmbit de la
comptabilitat nacional i les obligacions pagades amb càrrec al Fons per a la
Finançament dels Pagaments a Proveïdors. Així mateix, queden excloses les
propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a
conseqüència d’embargaments, manaments d'execució, procediments
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o
administratius.
SEGON . – Terminis de la presentació.
La disposició
que:

transitòria

única

del

Reial

Decret

635/2014

estableix

"Mentre no es produeixi la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012,
d'1 d'octubre, les comunitats autònomes i les corporacions locals
incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, han de remetre al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques, per a la publicació i seguiment, i publicaran
abans del dia trenta de cada mes al seu portal web, la informació a la qual es
refereix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals
publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques aquesta informació referida a cada trimestre de l'any abans del dia
trenta del mes següent a la finalització d'aquest trimestre.
L’Ajuntament del Morell va complir amb l’obligació de presentar la informació
requerida, relativa al 1t Trimestre de 2015, el dia 17 d’abril de 2015.
TERCER . - Contingut de la informació
S'adjunta captura de les
Administracions Públiques.
TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE

dades

enviades

al

Ministeri

d’Hisenda

i

ANY 2015

Codi de Entitat

09-43-095-AA-000

Entitat

Ratio
Ratio d’operacions
d’operacions
pendents de
pagades *
pagament *

Morell (El)

(13,53)

Període Mitjà de
pagament
Trimestral *

27,77

*Quan l’import es reflexa entre parèntesi, fa referència a un import negatiu,
representatiu o bé d’una major celeritat en terme mitjà en el pagament per part
de l’Entitat en relació al període màxim de pagament previst legalment amb
caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions
pendents de pagament de la Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment
anterior a dit període màxim.
TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE
ANY 2015
En dies

Període mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral *
Morell (El)

3,66

*Quan l’import es reflexa entre parèntesi, fa referència a un import negatiu,
representatiu o bé d’una major celeritat en terme mitjà en el pagament per part
de l’Entitat en relació al període màxim de pagament previst legalment amb
caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions
pendents de pagament de la Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment
anterior a dit període màxim.
I perquè es prenga coneixement pel Ple de l’Ajuntament i conste als efectes
oportuns, emet el present informe.

Anna Moragues Sanfélix
Interventora de l’Ajuntament del Morell
El Morell, 17 d’abril de 2015
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart cedeix la paraula a la Interventora de l’Ajuntament del
Morell.

3,66

La Interventora informa sobre l’obligació trimestral de remetre el període mig de
pagament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que recull les factures
entrades al registre telemàtic de factures i als registres auxiliars, en aquest cas en
el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de març, de la qual s’extrau que el
termini mig de pagament ha estat de 3,66 dies.
El regidor Lluís Navarro pregunta si apareixen números en negatiu és perquè s’ha
pagat abans d’hora.
La Interventora respon que quan surt en negatiu és perquè la normativa marca 30
dies per aprovar la factura i 30 dies per pagar-la i això és perquè es paga abans
d’aquests segons 30 dies.

7. Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les
Eleccions Locals 2015
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del
règim electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la
mesa electoral que s’ha de constituir el dia 24 de maig de 2015 per a les eleccions
locals, convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es
convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla pel 24 de maig de
2015.
A aquest efecte i a manca d’equipament informàtic a la Sala d’Actes, els membres
del Ple, així com la Interventora i el Secretari, es desplacen al despatx d’aquest
darrer per tal de realitzar el sorteig dels membres de les meses electorals per a les
Eleccions Locals 2015 mitjançant el programari informàtic.
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han
d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.
SECCIÓ: 1

MESA: A

TITULARS:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI

SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
1R VOCAL:
2N VOCAL:
2N VOCAL:

SECCIÓ: 1

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
MESA: B

TITULARS:
PRESIDENT:
1R VOCAL:

DNI
DNI

2N VOCAL:

DNI

SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
1R VOCAL:
2N VOCAL:
2N VOCAL:

SECCIÓ: 2

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
MESA: A

TITULARS:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI

SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
1R VOCAL:
2N VOCAL:
2N VOCAL:

SECCIÓ: 2

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
MESA: B

TITULARS:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI

SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
1R VOCAL:
2N VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

També s’acorda comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant
certificat acreditatiu del mateix.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20:46 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

