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

7/2015
7 de juliol de 2015
Extraordinari
20:03 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Albert Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales
Ha excusat l’assistència:
Pere Guinovart Dalmau
Susanna Ferré Bové
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del
Morell
2. Aprovació, si escau, de la composició de les Comissions Informatives
3. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió Especial de Comptes
4. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representants de la
Corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat
l’Ajuntament
5. Dació de comptes de la Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents
d’alcalde de l’Ajuntament i de nomenament dels membres de la Junta de
Govern Local
6. Dació de comptes dels Regidors Delegats adscrits al règim retributiu de
dedicacions parcials
7. Dació de comptes de la Resolució de l’Alcaldia de delegació de competències
en la Junta de Govern Local
8. Aprovació, si escau, de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia i en la
Junta de Govern Local
9. Aprovació, si escau, de la ratificació de nomenament de Tresorera
10. Dació de comptes de la constitució dels grups polítics municipals

Al poble del Morell, essent el dia 7 de juliol de 2015 a les 20:03 hores es reuneixen
a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Primer 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 par a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
de l’Ajuntament del Morell
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió
dels assumptes municipals i també per tal de dotar-se d’un instrument sòlid i amb
vocació de permanència més enllà d’una legislatura, el Ple de l’Ajuntament del
Morell, en sessió de 8 de juliol de 2011, va aprovar per unanimitat el Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell, el qual fou modificat en sessió de 12
d’agost de 2014.
L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
preveu la potestat reglamentària i d’autoorganització dels municipis. L’article 4 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals preveu la potestat d’ordenació dels ens locals en l’àmbit de
les seves competències.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2 d) de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2 d)
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 modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
del Morell, el tenor literal de la qual és el següent:
Art. 5. Òrgans Municipals
1. Els Òrgans de Govern Municipal d’aquest Ajuntament són: el Ple Municipal,
l’Alcalde, els Tinents d’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors-Delegats en
els termes establerts en la legislació.
2. A més a més, existiran en aquest Ajuntament els Òrgans següents: la Comissió
Especial de Comptes, la Comissió Informativa d’Hisenda, la Comissió de Benestar
Social i Sanitat, la Comissió Informativa d’Urbanisme, la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, la Comissió Informativa de Portaveus i els Grups Municipals,
en els termes que s’estableixen en aquest Reglament.
3. Podran existir, també, altres Òrgans de gestió o de govern que l’Ajuntament
vulgui crear en l’exercici del dret a l’autonomia organitzativa que li reconeix la
Constitució Espanyola i la Llei 7/1985.
4. Per a la realització de les seves funcions, aquest Ajuntament s’estructura en les
següents àrees de gestió política: 1) Governació i Comunicació. 2) Hisenda. 3)

Sanitat. 4) Protecció Civil. 5) Ensenyament. 6) Serveis, neteja viària i mercats. 7)
Urbanisme. 8) Benestar i Serveis Socials. 9) Esports. 10) Promoció Econòmica. 11)
Cultura. 12) Joventut. 13) Festes. 14) Agricultura i la Granja. 15) Medi Ambient.
Art. 31. Competències i potestats delegables
1. Són delegables totes les competències reconegudes en els articles 21 i 22 de la
Llei 7/1985 i a la Disposició Addicional Segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic o en la normativa que es pugui aprovar en substitució de la referida.
2. Cap Òrgan Municipal no podrà, però, delegar en un tercer les competències o
potestats rebudes en delegació d’un altre Òrgan Municipal.
3. Si a la resolució de delegació no s’esmenta altra cosa, s’entendrà que la
delegació preveu l’exercici, per part de l’Òrgan delegat, de totes les potestats, els
drets i els deures referits a la matèria delegada que corresponen a l’Òrgan que té
reconeguda la competència originària, excepte aquelles potestats que resten
indelegables segons la Llei 7/1985.
Art. 35. Elecció dels seus membres i funcionament
1. L’Alcalde o Alcaldessa determinarà mitjançant Decret, el nombre de membres de
la Junta de Govern Local, així com els regidors que en formaran part, els quals
hauran de ser notificats individualment.
2. La Junta de Govern Local es reunirà els dimarts a les 20:00, amb freqüència
quinzenal, a les dependències municipals. Si aquest dia és inhàbil la sessió es
traslladarà al següent dimarts hàbil que el segueixi. L’horari de celebració de les
sessions de la Junta de Govern Local podrà ser avançat per raons imperioses
d’interès general.
La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es
faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o
endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes
municipals. No es convocarà, però, sessió ordinària quan no hi hagi cap punt a
l’ordre del dia o quan la poca importància no n’aconselli la realització.
3. Presideix la Junta de Govern l’Alcalde de la Corporació, i en el seu cas, el Tinent
d’Alcalde que correspongui, que ostentarà totes les atribucions pròpies dels Òrgans
col·legiats i, en especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els
debats, suspendre les sessions per raons d’ordre, i executar els seus acords quan
els Òrgans de Govern li hagin delegat funcions o competències.
Art. 37. Constitució
1. Una vegada l’any i abans de la finalització del termini que estableix la normativa
de règim local i la normativa d’hisendes locals, l’Alcalde, que és el President nat de
la Comissió, sens perjudici del que disposa l’article 20 d’aquest Reglament, haurà
de convocar els membres de la Comissió per tal de debatre el Compte General, que
haurà de ser aportat per l’Alcalde.
2. Un cop reunits els membres de la Comissió, es constituiran en Comissió Especial
de Comptes, per tal de debatre’ls i informar-los.
3. Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cada Grup Municipal,
fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot
ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el
Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la Comissió Especial
de Comptes.
4. El secretari de la Comissió Especial de Comptes serà el Secretari de l’Ajuntament
o funcionari en qui delegui.
Art. 38. Funcionament

1. A la sessió constitutiva, el President de la Comissió, haurà d’aportar els Compte
General de l’exercici econòmic tancat, amb la documentació complementària
preceptiva. Aquesta documentació restarà a disposició dels membres de la Comissió
a l’efecte del seu anàlisi.
2. El President de la Comissió convocarà les sessions que consideri adients amb
l’objecte que els membres de la Comissió obtinguin la informació necessària, i farà
possible la compareixença tant de les Autoritats Municipals com del Personal Tècnic
Municipal i, específicament, de l’Interventor/a.
3. La Comissió Especial de Comptes podrà, per majoria absoluta dels seus
membres, adoptar les resolucions següents, les quals vincularan els Òrgans de
Govern Municipal i els responsables tècnics de l’Ajuntament:
a) Requerir documentació complementària.
b) Requerir la presència de les Autoritats i responsables tècnics municipals
relacionats amb els comptes que s’analitzen.
c) Requerir la reparació de defectes en els Comptes tramesos. La Comissió no
podrà, però, retornar els Comptes als serveis corresponents.
4. Un cop el President consideri suficientment debatuts els Comptes, ordenarà la
votació del dictamen que es proposi o bé convocarà nova sessió de resolució on els
diferents Grups Municipals podran presentar propostes de dictamen alternatives,
que seran votades.
5. Els Comptes i el Dictamen de la Comissió Especial de Comptes seran exposats al
públic durant el termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats
podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Transcorregut aquest
termini, la Comissió estudiarà les eventuals reclamacions, objeccions o
observacions, i esmenarà, si s’escau, el seu Dictamen, i elevarà les actuacions al
Ple per a la seva resolució.
6. El President ostentarà totes les atribucions pròpies dels Òrgans col·legiats i, en
especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats,
suspendre les sessions per raons d’ordre, i executar els seus acords quan els
Òrgans de Govern li hagin delegat funcions o competències.
Secció Segona
Comissió d’Hisenda
Art. 39. Objecte de la Comissió Informativa
1. Es crea una Comissió Informativa d’Hisenda per tal d’informar i debatre
prèviament a la celebració del Ple els assumptes de caràcter econòmic i
pressupostari, la importància dels quals ho requereixi.
2. Això no obstant, el Ple podrà debatre i votar els assumptes encara que no hagin
estat informats per la Comissió d’Hisenda, excepte en el cas en què el Ple hagués
requerit expressament un Dictamen previ.
3. L’objecte final d’aquesta Comissió és la de propiciar l’apropament i afavorir la
síntesi de les postures dels diversos Grups Municipals.
Art. 40. Composició i funcionament
1. Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cada Grup Municipal,
fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot
ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el
Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la Comissió d’Hisenda.
2. Amb caràcter ordinari la Comissió d’Hisenda es reunirà semestralment a
convocatòria de l’Alcalde, que n’és el seu President nat, sens perjudici del que
disposa l’article 20 d’aquest Reglament.
Per tal de tractar sobre assumptes rellevants en matèria econòmica i pressupostària
el President de la Comissió convocarà amb caràcter extraordinari les sessions que
consideri adients amb l’objecte que els membres de la Comissió obtinguin la

informació necessària, i farà possible la compareixença tant de les Autoritats
Municipals com del Personal Tècnic Municipal i, específicament, de l’Interventor/a.
3. El President ostentarà totes les atribucions pròpies dels Òrgans col·legiats i, en
especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats,
suspendre les sessions per raons d’ordre, i executar els seus acords quan els
Òrgans de Govern li hagin delegat funcions o competències.
Art. 41. Competències
1. La Comissió d’Hisenda podrà emetre dictamen o recomanació sobre els diferents
assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran atenent el vot
ponderat dels membres, i en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï
com a President.
En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.
2. De conformitat amb la normativa de règim local, no és preceptiu aixecar acta de
les seves sessions, sent també potestativa l’assistència del Secretari de
l’Ajuntament o de funcionari en qui delegui, podent exercir les funcions de Secretari
de la Comissió un dels seus membres que hagi estat nomenat per la mateixa.
3. A les sessions de la Comissió d’Hisenda tan sols podran assistir-hi els seus
membres. Les altres persones, Regidors, personal municipal, o experts externs a
l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la
Comissió.

Secció Tercera
Comissió d’Urbanisme
Art. 42. Objecte de la Comissió Informativa
Art. 43. Composició i funcionament
1. Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cada Grup Municipal,
fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot
ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el
Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la Comissió
d’Urbanisme.
2. Amb caràcter ordinari la Comissió d’Urbanisme es reunirà anualment a
convocatòria de l’Alcalde, que n’és el seu President nat, sens perjudici del que
disposa l’article 20 d’aquest Reglament.
Per tal de tractar sobre assumptes rellevants en matèria urbanística el President de
la Comissió convocarà amb caràcter extraordinari les sessions que consideri adients
amb l’objecte que els membres de la Comissió obtinguin la informació necessària, i
farà possible la compareixença tant de les Autoritats Municipals com del Personal
Tècnic Municipal.
3. El President ostentarà totes les atribucions pròpies dels Òrgans col·legiats i, en
especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats,
suspendre les sessions per raons d’ordre, i executar els seus acords quan els
Òrgans de Govern li hagin delegat funcions o competències.
Art. 44. Competències
Secció Quarta
Comissió de Promoció Econòmica
Art. 45. Objecte de la Comissió Informativa
Art. 46. Composició i funcionament

1. Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cada Grup Municipal,
fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot
ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el
Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la Comissió de
Promoció Econòmica.
2. Amb caràcter ordinari la Comissió de Promoció Econòmica es reunirà anualment
a convocatòria de l’Alcalde, que n’és el seu President nat, sens perjudici del que
disposa l’article 20 d’aquest Reglament.
Per tal de tractar sobre assumptes rellevants en matèria urbanística el President de
la Comissió convocarà amb caràcter extraordinari les sessions que consideri adients
amb l’objecte que els membres de la Comissió obtinguin la informació necessària, i
farà possible la compareixença tant de les Autoritats Municipals com del Personal
Tècnic Municipal.
3. El President ostentarà totes les atribucions pròpies dels Òrgans col·legiats i, en
especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats,
suspendre les sessions per raons d’ordre, i executar els seus acords quan els
Òrgans de Govern li hagin delegat funcions o competències.
Art. 47. Competències.
Secció Cinquena
Comissió Informativa de Portaveus
Art. 48. Objecte de la Comissió Informativa de Portaveus
Art. 49. Composició i funcionament
1. Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cada Grup Municipal,
fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot
ponderat. El vot de l’Alcalde, quan exerceixi la Presidència, es descomptarà del
nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que
formi part de la Comissió Informativa de Portaveus.
2. Amb caràcter ordinari la Comissió Informativa de Portaveus es reunirà
anualment a convocatòria de l’Alcalde, que n’és el seu President nat o el
Vicepresident delegat, que serà el Regidor o Regidora de Governació, sens perjudici
del que disposa l’article 20 d’aquest Reglament.
Per tal de tractar sobre assumptes importants que hagin de figurar o figurin a
l’ordre del dia de la propera sessió del Ple, el President de la Comissió convocarà
amb caràcter extraordinari les sessions que consideri adients amb l’objecte que els
membres de la Comissió obtinguin la informació necessària, i farà possible la
compareixença tant de les Autoritats Municipals com del Personal Tècnic Municipal.
3. El President, i en el seu cas, el Vicepresident delegat, ostentarà totes les
atribucions pròpies dels Òrgans col·legiats i, en especial, la de convocar i aprovar
els ordres del dia, la de dirigir els debats, suspendre les sessions per raons d’ordre,
i executar els seus acords quan els Òrgans de Govern li hagin delegat funcions o
competències.
Art. 50. Competències
Secció Sisena
Comissió de Benestar Social i Sanitat
Art. 51. Objecte de la Comissió Informativa
1. Es crea una Comissió Informativa de Benestar Social i Sanitat per tal d’informar i
debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes de benestar social i de
sanitat del municipi, la importància dels quals ho requereixi.

2. Això no obstant, el Ple podrà debatre i votar els assumptes encara que no hagin
estat informats per la Comissió de Benestar Social i Sanitat, excepte en el cas en
què el Ple hagués requerit expressament un dictamen previ.
3. L’objecte final d’aquesta Comissió és la de propiciar l’apropament i afavorir la
síntesi de les postures dels diversos Grups Municipals.
Art. 52. Composició i funcionament
1. Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cada Grup Municipal,
fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot
ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el
Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la Comissió de
Benestar Social i Sanitat.
2. Amb caràcter ordinari la Comissió de Benestar Social i Sanitat es reunirà
anualment a convocatòria de l’Alcalde, que n’és el seu President nat, sens perjudici
del que disposa l’article 20 d’aquest Reglament.
Per tal de tractar sobre assumptes rellevants en matèria de benestar social i sanitat
el President de la Comissió convocarà amb caràcter extraordinari les sessions que
consideri adients amb l’objecte que els membres de la Comissió obtinguin la
informació necessària, i farà possible la compareixença tant de les Autoritats
Municipals com del Personal Tècnic Municipal.
3. El President ostentarà totes les atribucions pròpies dels Òrgans col·legiats i, en
especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats,
suspendre les sessions per raons d’ordre, i executar els seus acords quan els
Òrgans de Govern li hagin delegat funcions o competències.
Art. 53. Competències
1. La Comissió de Benestar Social i Sanitat podrà emetre dictamen o recomanació
sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran
atenent el vot ponderat dels membres, i en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat
de qui actuï com a President.
En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.
2. De conformitat amb la normativa de règim local, no és preceptiu aixecar acta de
les seves sessions, sent també potestativa l’assistència del Secretari de
l’Ajuntament o de funcionari en qui delegui, podent exercir les funcions de Secretari
de la Comissió un dels seus membres que hagi estat nomenat per la mateixa.
3. A les sessions de la Comissió de Benestar Social i Sanitat tan sols podran
assistir-hi els seus membres. Les altres persones, Regidors, personal municipal, o
experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament
requerits per la Comissió.

Secció Setena
Grups Municipals
Art. 54. Concepte i composició del Grup Municipal
Art. 55. Registre dels Grups Municipals
Art. 56. Dotacions materials dels Grups Municipals
Art. 57. Funcions dels Consells sectorials de participació
Art. 58. Creació i configuració dels Consells de participació
Art. 59. Tipus de Consells de participació

Art. 60. Llibertat d’institució d’Òrgans Municipals
Art. 61. Drets dels Regidors
Són drets dels Regidors els que expressament es reconeixen a la Legislació de
Règim Local, i especialment els següents:
a) Participar a les sessions plenàries de l’Ajuntament i d’acord amb el que
s’estableix en aquest Reglament, a les Comissions Informatives, Comissió Especial
de Comptes i d’altres Òrgans de representació de l’Ajuntament en els quals així es
determini.
b) Obtenir de l’Alcaldia i d’altres òrgans de Govern de l’Ajuntament, tota la
informació relativa als assumptes municipals que sigui necessària per a l’exercici de
les seves funcions, en els termes que s’esmenten en aquest Reglament i en la
normativa de règim local i de transparència.
c) Rebre els honors, les distincions i el tractament propis de la seva representació.
d) Disposar dels mitjans materials per portar a terme la seva tasca, en els termes
que es determinen en aquest Reglament.
e) Impugnar els acords i disposicions municipals.
Art. 62. Deures dels Regidors
Art. 63. Indemnitzacions
1. Els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació
exclusiva percebran les retribucions establertes en aquest article i que en cap cas
superaran el límit retributiu establert a la Disposició Addicional 90a de la Llei
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generales de l'Estat per a l'any 2014
o en la normativa que la substitueixi, les quals són incompatibles amb la d’altres
retribucions amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels
ens, organismes o empreses d’ells dependents, així com pel desenvolupament
d’altres activitats, en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. En tot
cas, la percepció de les esmentades retribucions és compatible amb la percepció
d’indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu
càrrec però és incompatible amb la percepció d’indemnitzacions per assistències per
la concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació.
Dedicacions exclusives
Alcalde: 26.494,16 euros anuals bruts
Dedicacions parcials
Regidors delegats:
- Dedicació parcial del 50%: 19.873,84 euros anuals bruts
- Dedicació parcial del 40%: 15.129,66 euros anuals bruts
- Dedicació parcial del 30%: 10.590,72 euros anuals bruts
Els membres de la Corporació relacionats seran donats d’alta en el Règim General
de la Seguretat Social i les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció
de l’IRPF i SS.
2. Els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació
parcial, percebran les retribucions percentuals a les fixades a l’apartat anterior, que
s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva, essent el temps de
dedicació mínima per a poder-les percebre el del quart de jornada laboral.
3. Els membres de l’Ajuntament que siguin personal de les Administracions
Públiques i dels ens, organismes i empreses d’elles depenents únicament podran
percebre retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la
seva jornada en els seus respectius centres de treball en els termes que estableix
l’art. 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques.

4. Els regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, percebran les següents
dietes per assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels següents
òrgans col·legiats:
Assistències al Ple: 60,00 euros.
5. Les quantitats esmentades estan subjectes a les retencions previstes legalment.
6. D’acord amb l’art. 75.5 LRBRL, correspon al President de la Corporació
determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva o parcial. L’Alcalde donarà compte al Ple de les resolucions que
adopti en aquesta matèria.
Art. 64. Incompatibilitats dels Regidors
Art. 65. Obligació de declarar els interessos
Art. 66. Interessos que s’han de declarar
1. La declaració d’interessos es farà d’acord amb el següent format:
Declaració número ______/20..
Tipus: Inicial
Complementària
Final
Nom i cognoms:

NIF:

Domicili:

Telèfon:

En compliment del que disposen els arts. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 30 i següents del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, el regidor que subscriu declara en relació amb
les causes de possible incompatibilitat i activitat i manifesta, sota la seva
responsabilitat, la veracitat de les dades que declara, comprometent-se a aportar
els documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració
sempre que li siguin requerits:
A. BÉNS PATRIMONIALS
A.1. Patrimoni immobiliari
Classe
de
finca
Emplaçament
rústica/
urbana

Referència
registral

B. PATRIMONI MOBILIARI
B.1. Accions i obligacions

Data
d’adquisició

Dret sobre
el bé

Percentatge de
participació

Classe
de
títols

Nombre

Entitat
emissora

Data
Saldo
d’adquisició mitjà anual

Percentatge de
participació

B.2. Comptes i dipòsits bancaris. Saldos mitjans anuals

Classe

Entitat financera

Percentatge
de
participació

Saldo mitjà anual

B.3. Préstecs

Entitat
financera

Classe

Quantia

Data
Saldo
de
pendent
conc
d’amortització
essió

Percentatge de
participació

B.4. Objectes d’especial valor (artístics, joieria, etc.)
Classe

Descripció

B.5. Automòbils i altres vehicles
Classe

Any de
matriculació

Marca/model

Matrícula

Observacions

B.6. Béns semovents i altres (bestiar, cavalls, garrins, etc.)
Classe

Descripció

C. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS
C.1 Societats en les quals participa
Tipus de societat

Denominació

Tipus i grau de
participació

Data de
constitució

C.2 Societats participades
Societat participada

Societat participant

Percentatge de participació

D. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
Impost

Data de presentació

Núm. de referència de la
liquidació

Renda
Patrimoni
Societats

El Morell, .... de .......... de ....
El/la regidor/a

Davant meu,
El Secretari

2.1.2. Incompatibilitats i activitats
Declaració número ______/20..

Tipus: Inicial
Complementària
Final
Nom i cognoms:

NIF:

Domicili:

Telèfon:

A. Supòsits de possible incompatibilitat
S’han de relacionar les incompatibilitats o bé fer constar que no en té cap, d’acord
amb els art. 6, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general.

B. Treball depenent de l’Administració pública, organismes, entitats, empreses
públiques o privades
Denominació de
empresa, etc.

l’entitat,

Càrrec

Tipus de treball

C. Activitats mercantils, industrials, agràries i per compte propi
Mercantils

Industrials

Agràries

D. Professions liberals que desenvolupi

E. Altres activitats
proporcionar-ne

que

proporcionin

ingressos

econòmics

El/la regidor/a

o

que

puguin

Davant meu,
El Secretari

Art. 67. Registre d’Interessos
Art. 68. Dret general a la informació
Art. 69. Informació d’accés directe
Art. 70. Procediment per sol·licitar informació
Art. 71. Casos de denegació de la informació
Art. 72. Autorització i consulta de la informació sol·licitada
Art. 73. El dret a la participació
Art. 74. Drets dels ciutadans a participar i a ser informats
Art. 75. Garantia dels drets dels ciutadans
Art. 76. L’obligació municipal d’informar
1. Es garantirà el dret d’accés a la informació pública en els termes establerts al
Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern o en la normativa que la substituís.
L’Ajuntament facilitarà, en termes generals, una informació àmplia, puntual i
objectiva sobre els assumptes i activitats municipals a través dels següents
mitjans: a) El taulell d’anuncis de l’Ajuntament, físic i electrònic; b) el butlletí
municipal en el cas que s’editi; c) La pàgina web municipal i/o la seu electrònica.
2. Al taulell d’anuncis de l’Ajuntament s’exposaran les convocatòries de les sessions
a les quals puguin assistir o participar els ciutadans.
3. El butlletí municipal és la publicació periòdica anual que recull en extracte els
acords més importants dels òrgans de govern i les votacions dels diferents grups
polítics. L’Ajuntament fomenta la participació dels regidors per assegurar-ne la
pluralitat i en garanteix la presència proporcional als diversos grups municipals.

4. No s’entendran com a òrgans d’informació i difusió municipal els fulletons ni
altres publicacions destinades a donar informació d’actes i actuacions concretes,
així com les edicions dirigides a la informació ciutadana en general i a la promoció
del Morell.
Art. 77. Dret a l’assistència a les sessions públiques
Art. 78. Dret i procediment per obtenir la documentació
1. Tots els ciutadans tenen dret a accedir a la documentació municipal que tingui la
consideració de pública o en la que estiguin directament i legítimament interessats,
i a obtenir còpies i certificacions en els termes esmentats en aquest article i en el
següent.
2. La documentació serà sol·licitada a l’entitat o a l’òrgan administratiu que disposi
de la informació.
En el supòsit que la sol·licitud d’accés a la informació es dirigeixi a una entitat o
òrgan administratiu que no disposi de la informació, aquest ha de derivar-la a
l’entitat o l’òrgan que en disposi, si el coneix, o a l’oficina responsable de la
informació pública que correspongui, en un termini de quinze dies naturals, i
comunicar al sol·licitant a quin òrgan s’ha derivat la sol·licitud i les dades per
contactar-hi.
3. Si l’entitat o l’òrgan administratiu competent pertany o depèn d’una
Administració diferent a la que s’ha adreçat la sol·licitud, se n’ha d’informar el
sol·licitant, per via electrònica si és possible, i indicar-li quina és l’Administració a la
qual s’ha derivat la sol·licitud perquè pugui exercir el dret d’accés a la informació
pública.
4. Una vegada sol·licitada la consulta, s’autoritzarà de forma immediata, o en un
termini no superior a deu dies hàbils, transcorregut el qual, s’entendrà formalment
concedida l’autorització.
5. La denegació eventual de la sol·licitud haurà de ser motivada i justificada en
algun dels supòsits esmentats que s’estableixen a tal fi la Legislació aplicable o en
aquest Reglament.
6. L’obtenció de certificats i de còpies es regirà d’acord amb el s’estableix en els
preceptes precedents, i restarà sotmesa a les taxes que corresponguin.
Art. 79. Documentació de lliure accés i restringida
Art. 80. Contingut general del dret de participació
Art. 81. El dret de petició
Art. 82. El dret de proposta
Art. 83. Drets de les entitats ciutadanes
Art. 84. Ajuts econòmics i ús dels mitjans públics
Art. 85. Dret a participar en els òrgans específics
Secció Segona
El Registre d’entitats
Art. 86. Registre d’entitats
1. El Registre Municipal d’Entitats té per objecte facilitar a l’Ajuntament el
coneixement de les entitats de la vila (nombre, objectius i representativitat), a fi i
efecte de permetre una correcta política municipal de foment de l’associacionisme.

2. Seran considerades entitats inscriptibles en el registre, totes aquelles objecte de
les quals sigui el foment o la millora dels interessos específics dels ciutadans i,
especialment, les associacions de veïns, les de pares i mares d’alumnes, les entitats
culturals, esportives, recreatives, de joves, les sindicals, les empresarials, les
professionals, les religioses, les ideològiques o les polítiques, i qualsevol altra de
similar.
3. En cap cas no s’acceptarà la inscripció d’una entitat l’objectiu de la qual sigui
anticonstitucional o antiestatutària, les que es regeixin per normes
antidemocràtiques, o les que per a la consecució dels seus fins emprin mitjans
violents o atemptin contra els valors i llibertats emparats en l’ordenament jurídic.
Art. 87. Conformació del Registre
CAPÍTOL CINQUÈ
Símbols municipals
Art. 88. Ús dels símbols municipals
CAPÍTOL SISÈ
Art. 89. Imatges i símbols a la Sala d’Actes

DELIBERACIÓ
L’Alcalde accidental Albert Ortega pregunta si algú vol fer una aportació.
El regidor Josep Lluís Navarro diu que vol fer algunes reflexions, la primera de les
quals és que aquest Ple, que és el primer de la legislatura, marcarà les polítiques
del municipi durant tres o quatre anys, l’estil de treball del govern i de l’oposició i
les relacions entre l’equip de govern i l’oposició.
Ens sap molt greu que avui l’Alcalde no hi pugui ser per qüestions personals. Ens
vam quedar sorpresos que a la Junta de Portaveus del dia 2 ja no va poder ser-hi.
Vam tenir una reunió agradable i cordial, com ha de ser. Sorprenentment, l’endemà
al matí ja vam rebre la convocatòria del Ple amb tots els punts de l’ordre del dia
redactats igual que a la Junta de Portaveus.
Aquestes premures de temps no són bones. Ens deixem coses pel camí, qüestions
molt importants. Tant és així que abans de la Junta de Portaveus vaig fer un
comentari a l’Alberto sobre un punt que l’afectava a ell personalment i a la Vicky i
em va dir que no havia tingut temps de llegir-ho i avui he vist unes hores abans del
Ple que això s’havia modificat.
Tampoc he tingut resposta de coses que he demanat. No sé si és per la situació
familiar de l’Alcalde que no s’han pogut debatre i donar una resposta.
Fins aquest cap de setmana no m’he pogut reunir amb els regidors del meu grup
polític. Tots tenim compromisos i obligacions.
Dit això, el que demano és que la proposta de modificació del ROM es deixi damunt
de la taula.
El que demano és un recés de cinc minuts perquè els grups puguin deliberar.
Perquè jo crec que els programes electorals eren molt propers. Crec que seria bo
intentar arribar al màxim de consens.

L’Alcalde acctal. Albert Ortega diu que l’absència del Pere no hi té res a veure. Vam
deliberar tot el que vau proposar a la Junta de Portaveus. Pel que fa al tema meu
personal sí que és veritat que et vaig dir que portaves raó, però és que aquell
apartat meu el donava per fet.
El regidor J. Lluís Navarro insisteix en la proposta d’interrompre la sessió del Ple
amb l’objecte de fer un recés de cinc minuts per deliberar els grups polítics.
El Secretari demana a l’Alcalde acctal. l’ús de la paraula, obtingut el qual diu que ni
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals ni el
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell, dins de les normes
reguladores de funcionament del Ple, preveuen la possibilitat d’interrompre el
normal desenvolupament del Ple per fer cap recés. La jurisprudència del Tribunal
Suprem especifica quins són els elements considerats per la correcta formació de la
voluntat dels òrgans col·legiats, sent-ne un la deliberació. Si aquesta no es
desenvolupa en el sí del Ple, es vulneraria l’art. 62 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, de
manera que l’acord estaria viciat en grau de nul·litat de ple Dret, esdevenint
insubsanable.
El regidor Lluís Navarro diu que ara es sotmet a deliberació i aprovació del Ple
documentació que no teníem. No n’hem tingut temps ni de parlar-ne. Insisteixo en
fer un recés.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega diu que, no sent legal, no autoritza el recés proposat
i dóna la paraula al regidor Eloi Calbet.
El regidor Eloi Calbet diu que lo important és que les relacions siguin lo més fluïdes
possibles pel bon funcionament de la governabilitat de l’Ajuntament i pel bé del
poble. Agraeixo la voluntat demostrada a aquest efecte. Sóc conscient que els
temps han estat justos. La citació del Ple estava ja sobre la taula quan es van
incorporar les propostes pactades a la Junta de Portaveus. Tampoc era obligatori
convocar una Junta de Portaveus abans del Ple, però ho vam fer per debatre els
diferents punts de vista sobre el que ara es sotmet al Ple. Segur que les inquietuds
de tothom es poden veure reflectides en la proposta. Que ara votem aquesta
proposta, no exclou la possibilitat de convocar una altra reunió de la Junta de
Portaveus i que aprovem al Ple una nova modificació del ROM.
El regidor Lluís Navarro diu que aquest punt es pot deixar damunt de la taula
perquè no pot ser que et trobis amb modificacions en el Ple en el moment de
deliberar i aprovar. No sóc jurista i no puc assegurar si és correcte o no ho és. Si
l’equip de govern ha de passar el rodillo en el primer Ple que el passi, però
nosaltres no estem en condicions d’aprovar la proposta perquè no s’ha disposat de
tota la documentació fins ara.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega diu que s’ha fet tot dins del marge de la legalitat i
que per això mateix no es pot fer cap recés.
El regidor Lluís Navarro diu que potser no es pot fer un recés, però sí que es pot
deixar damunt de la taula. Prenem-nos la tranquil·litat que requereix una qüestió
tan important. La modificació del ROM ha de seguir un tràmit, s’ha de publicar al
BOP i des de què el vam aprovar fa quatre anys no s’ha fet cap modificació. Torno a
demanar que es quedi damunt de la taula.

El regidor Albert Roig demana la paraula.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega pregunta al Secretari si pot autoritzar a un regidor
que no té la condició de portaveu la seva intervenció al Ple.
El Secretari respon que s’han de seguir les normes de debat regulades al ROM i que
jo no sóc ningú per autoritzar o denegar l’ús de la paraula.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega dóna l’ús de la paraula al regidor Albert Roig.
El regidor Albert Roig diu que en aquest Ple hi ha molts regidors nous, però que
cometen els mateixos errors. Nosaltres oferim la nostra mà estesa, eficiència, com
més ulls i com més mans i més caps, millor pel poble. La política de tancament de
l’equip de govern té com a conseqüència que nosaltres ens situem a l’oposició. Això
determinarà els propers quatre anys.
El regidor Eloi Calbet diu que l’esperit de col·laboració hi ha de ser. Hem de
treballar junts i de la millor manera possible. No situem ningú a l’oposició, sinó que
és l’oposició qui ha de determinar el sentit de la seva acció, treballant pels 3.500
habitants del poble. Els temps potser no han estat els deguts, però no s’ha comès
cap il·legalitat. Crec que hem d’anar a la part important: a la part moral i al
contingut de la proposta. Per això vam fer una Junta de Portaveus. Entenc que
aquest cap de setmana us heu reunit i que teniu propostes que poden modificar la
que presentem i que ara es poden debatre i votar.
El regidor Lluís Navarro interromp al regidor Eloi Calbet i diu que el discurs que fas
està molt bé, però la realitat és que si el ROM es volia consensuat, això s’hauria
d’haver fet anteriorment. No es tracta de decidir si plantem arbres a la Rambla,
estem aprovant una cosa molt important. Enlloc de buscar el consens i no allò de
nosaltres fem el ROM i el votem us agradi o no.
No ens doneu la possibilitat ni de dir el que pensem. No ens doneu la possibilitat
d’introduir més articles sobre la participació ciutadana, que ja ho vam dir fa quatre
anys, perquè pugui intervenir la ciutadania en el Ple. No ho diem en to agressiu,
però volem que el ciutadà tingui la possibilitat de defensar-se. Volem que, fora
d’acta, els ciutadans i les associacions tinguin la possibilitat de fer preguntes als
regidors davant dels altres regidors. No ens doneu la possibilitat. No ens heu sentit
ni les nostres pretensions. L’únic que hi ha hagut és una reunió sobtada amb
poques hores. Es podria modificar el ROM cada mes? Sí. Volem ser un Ajuntament
gran i ara som de categoria segona i tenim un Secretari i una Interventora. Doncs
fem els Plens cada dos mesos. Siguem grans per tot.
Nosaltres quatre representem el 36% de la població i, per tant, tenim el dret i
l’obligació d’intentar millorar el poble i d’oferir transparència i participació. Hi ha
dues vies, la que l’Ajuntament dóna al poble i la que el poble dóna a l’Ajuntament.
Si féssim un Ple cada dos mesos o cada mes compliríem millor amb aquestes
obligacions, però se’ns posa sota els mínims legals. Amb la delegació de
competències del Ple a la Junta de Govern Local també se’ns està traient
representació i participació.
La Junta de Govern Local en una població de la nostra mida no és obligatòria, però
en canvi es vol fer perquè volem ser un poble gran.
La Junta de Govern Local està composada per quatre membres, 2 convergents i 2
socialistes. El vot de qualitat és de l’Alcalde. De fet, s’està donant tot el poder a un

grup municipal, que és el de l’Alcalde. Se li està donant a l’Alcalde la majoria
absoluta i això no és el que el poble va voler a les eleccions.
I et podria dir més coses, però no les dic. Intentem arribar a un consens.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega diu que lo que estava intentant dir l’Eloi quan l’has
interromput, no era un discurs, sinó que intentava donar explicacions sobre aquest
tema. A la Junta de Portaveus vas proposar la creació de la Comissió Informativa
de Benestar Social i és el que hem recollit en el nou redactat de la proposta. No és
il·legal el que fem. I amb la Junta de Govern Local ens cenyim al que fan la majoria
d’Ajuntaments.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb tres vots a favor dels regidors
presents del grup municipal de CiU, quatre vots en contra dels regidors del grup
municipal d’UPM i dos vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC, adopta
els següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
Segon.- Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent
edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovant-se automàticament la modificació del Reglament
sense necessitat de l’adopció d’un nou acord en cas que no es presentin
al·legacions en el període d’informació pública.

2. Aprovació, si escau, de la composició de les Comissions Informatives
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
Vist el que disposa l’article 60 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, en relació a
les comissions d’estudi, d’informe i de consulta.
Vist el que disposen l’article 37 i següents del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
Vistes les propostes dels tres grups polítics municipals de l’Ajuntament del Morell
per formar les Comissions Informatives.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:
Primer.- Integrar la Comissió Informativa d’Hisenda amb les persones següents:
•
•

President:
L'alcalde.
Vocals titulars:
Eloi Calbet Ferran, representant del Grup Municipal de CiU

•

Josep Lluís Navarro Morgades, representant del Grup Municipal d’UPM-AM
Victoria Eugenia Grau Portabales, representant del Grup Municipal del PSC
Vocals suplents:
Susanna Ferré Bové, representant del Grup Municipal de CiU
Albert Roig Rovira, representant del Grup Municipal d’UPM-AM
Alberto Ortega Royo, representant del Grup Municipal del PSC

Segon.- Integrar la Comissió Informativa d’Urbanisme amb les persones següents:
•
•

•

President:
L'alcalde.
Vocals titulars:
Susanna Ferré Bové, representant del Grup Municipal de CiU
Josep Lluís Navarro Morgades, representant del Grup Municipal d’UPM-AM
Alberto Ortega Royo, representant del Grup Municipal del PSC
Vocals suplents:
Eloi Calbet Ferran, representant del Grup Municipal de CiU
Albert Roig Rovira, representant del Grup Municipal d’UPM-AM
Victoria Eugenia Grau Portabales, representant del Grup Municipal del PSC

Tercer.- Integrar la Comissió Informativa de Promoció Econòmica amb les persones
següents:
•
•

•

President:
L'alcalde.
Vocals titulars:
Susanna Ferré Bové, representant del Grup Municipal de CiU
Josep Lluís Navarro Morgades, representant del Grup Municipal d’UPM-AM
Alberto Ortega Royo, representant del Grup Municipal del PSC
Vocals suplents:
Eloi Calbet Ferran, representant del Grup Municipal de CiU
Albert Roig Rovira, representant del Grup Municipal d’UPM-AM
Victoria Eugenia Grau Portabales, representant del Grup Municipal del PSC

Quart.- Integrar la Comissió Informativa de Portaveus amb les persones següents:
•
•

•

President:
L'alcalde.
Vocals titulars:
Eloi Calbet Ferran, representant del Grup Municipal de CiU
Josep Lluís Navarro Morgades, representant del Grup Municipal d’UPM-AM
Alberto Ortega Royo, representant del Grup Municipal del PSC
Vocals suplents:
(A la data de la present no s’ha designat) representant del Grup Municipal
de CiU
(A la data de la present no s’ha designat) representant del Grup Municipal
d’UPM-AM
Victoria Eugenia Grau Portabales, representant del Grup Municipal del PSC

L’Alcalde acctal. Albert Ortega pregunta al regidor Lluís Navarro quins seran els
representants del grup municipal UPM-AM a la Comissió Informativa de Benestar
Social i Sanitat.
El regidor Lluís Navarro respon que el titular serà la Carme i el suplent l’Albert.

3. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió Especial de Comptes

El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
Vist el que disposa l’article 58 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, en relació a
les comissions d’estudi, d’informe i de consulta.
Vist el que disposen l’article 37 i 38 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
Vistes les propostes dels tres grups polítics municipals de l’Ajuntament del Morell
per formar la Comissió Especial de Comptes.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:
ÚNIC.- Integrar la Comissió Especial de Comptes amb les persones següents:
•
•

•

President:
L'alcalde.
Vocals titulars:
Eloi Calbet Ferran, representant del Grup Municipal de CiU
Josep Lluís Navarro Morgades, representant del Grup Municipal d’UPM-AM
Victoria Eugenia Grau Portabales, representant del Grup Municipal del PSC
Vocals suplents:
Susanna Ferré Bové, representant del Grup Municipal de CiU
Albert Roig Rovira, representant del Grup Municipal d’UPM-AM
Alberto Ortega Royo, representant del Grup Municipal del PSC

4. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representants de
la Corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat
l’Ajuntament
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
Vist que aquest Ajuntament participa de diferents organismes.
Es proposa el nomenament dels representants de la Corporació, en els organismes i
entitats que s’indiquen.
DELIBERACIÓ
El regidor Lluís Navarro demana a l’Alcalde acctal. Albert Ortega que llegeixi la
proposta de nomenaments en veu alta perquè aquest punt és prou important
perquè se n’assabentin totes les persones que estan escoltant la ràdio i el públic
assistent al Ple.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega llegeix en veu alta la proposta.
VOTACIÓ

Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents els
següents acords:
Primer.entitats:
•
•
•
•
•
•
•

Designar com a

representants de la Corporació en els organismes i

Consell Escolar de la Llar d’Infants El Morell: Sra. Victoria Eugenia Grau
Portabales, regidora i com a suplent Sr. Pere Guinovart Dalmau, alcalde.
Consell Escolar de l’Escola Ventura Gassol: Sra. Victoria Eugenia Grau
Portabales, regidora i com a suplent Sr. Pere Guinovart Dalmau, alcalde.
Consell Escolar de l’Institut El Morell: Sra. Victoria Eugenia Grau
Portabales, regidora i com a suplent Sr. Pere Guinovart Dalmau, alcalde.
Associació Administrativa de Cooperació PP10: Sr. Pere Guinovart
Dalmau, alcalde i com a suplent Sra. Susanna Ferré Bové, regidora.
Govern Territorial de Salut: Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, regidora i
com a suplent Sr. Pere Guinovart Dalmau, alcalde.
Junta Pericial Municipal de Cadastre: Sr. Ramon Gasull Barberà, tècnic i
com a suplent Sr. David López Reverté, tècnic.
Consorci d’Aigües de Tarragona: Sr. Pere Guinovart Dalmau, alcalde i
com a suplent Sr. Alberto Ortega Royo, regidor.

Segon.- Notificar a les persones designades i als organismes i entitats afectades.

5. Dació de comptes de la Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels
tinents d’alcalde de l’Ajuntament i de nomenament dels membres de la
Junta de Govern Local
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 201/2015, de 25 de juny, nomenant membres
de la Junta de Govern Local i tinents d’alcalde d’aquesta Corporació els regidors i
regidores Alberto Ortega Royo, Eloi Calbet Ferran i Victoria Eugenia Grau
Portabales, a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.2 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; i 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals.
DELIBERACIÓ
El regidor Lluís Navarro pregunta si l’ordre de prelació dels tinents d’alcalde és el
que conté la proposta.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega respon que sí.

6. Dació de comptes dels Regidors Delegats adscrits al règim retributiu de
dedicacions parcials
Es dóna compte de Decret d’Alcaldia 204/2015, d’1 de juliol, d’adscripció de
Regidors Delegats al règim retributiu de dedicacions parcials, de conformitat amb
l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Els Regidors Delegats adscrits al règim de dedicació parcial són els següents:
-

Eloi Calbet Ferran

-

Susanna Ferré Bové
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Alberto Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales

DELIBERACIÓ
El regidor Lluís Navarro diu que al ROM hi ha tres tipus de dedicacions parcials:
50%, 40% i 30%. Voldria saber a cada regidor quin règim li és d’aplicació.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega respon que és ell qui queda adscrit a la dedicació
parcial al 50%.
El regidor Lluís Navarro repeteix el que ha dit l’Alcalde acctal. i llegeix el sou brut
anual que regula el ROM per aquesta dedicació.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega respon que queda adscrit a la dedicació parcial al
40% la regidora Vicky Grau.
El regidor Lluís Navarro repeteix el que ha dit l’Alcalde acctal. i llegeix el sou brut
anual que regula el ROM per aquesta dedicació.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega respon que la resta de regidors – delegats queden
adscrit a la dedicació parcial al 30%.
El regidor Lluís Navarro repeteix el que ha dit l’Alcalde acctal. i llegeix el sou brut
anual que regula el ROM per aquesta dedicació.

7. Dació de comptes de la Resolució de l’Alcaldia de delegació de
competències en la Junta de Govern Local
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 200/2015, de 23 de juny, de delegació de
competències, de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Les competències que es deleguen són les següents:
TITULAR DE LA ÒRGAN EN QUI
COMPETÈNCIA
ES DELEGA
Alcaldia
Alcaldia

Alcaldia

Junta de Govern
Local
Junta de Govern
Local

Junta de Govern
Local

ATRIBUCIÓ DELEGADA
Representar l’Ajuntament.
Dirigir, inspeccionar i impulsar els
serveis i les obres municipals.
Desenvolupar la gestió econòmica
d’acord amb el pressupost aprovat i
disposar despeses dins del límit de la
seva competència.
Operacions de Tresoreria quan l’import
acumulat de les operacions vives en
cada moment no superin el 15 per 100
dels ingressos liquidats en l’exercici

ARTICLE
21.1.b)
LRBRL
21.1.d)
LRBRL

21.1.f)
LRBRL

anterior.

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Ordenar pagaments i retre comptes.
Sancionar les faltes de desobediència a
la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, exceptuant els
casos en què aquesta facultat estigui
atribuïda a altres òrgans.
L’aprovació dels projectes d’obres i de
serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst
en el pressupost.
Les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes
d'obres,
de
subministrament,
de
serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i
els contractes privats quan el seu
import no superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost ni , en
qualsevol cas, la quantia de sis milions
d'euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que
l'import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
L’adquisició de béns i drets quan el seu
valor no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni els
6.000.000 €, així com l’alienació del
patrimoni que no superi el percentatge
ni la quantia indicats en els supòsits
següents:

21.1 n)
LRBRL

21.1.o)
LRBRL

DA 2a
TRLCSP

DA 2a
TRLCSP

Béns immobles, sempre que estigui
previst en el pressupost.

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Béns mobles, tret dels declarats de
valor històric o artístic, l’alienació dels
quals no es trobi prevista en el
pressupost.
Atorgar llicències, tret que les lleis
sectorials ho atribueixin expressament 21.1.q)
al Ple o a la Junta de Govern Local.
LRBRL

8. Aprovació, si escau, de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia i
en la Junta de Govern Local
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.

En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió
dels assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple
de la Corporació en la Junta de Govern Local i en l’Alcaldia.
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i normativa concordant, el Ple de la Corporació pot delegar
l’exercici de les atribucions pròpies a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, sempre
que no es trobin entre aquelles matèries indelegables previstes als articles 22.4
esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
DELIBERACIÓ
El regidor Lluís Navarro demana que aquesta proposta es deixi damunt de la taula.
La gestió de l’Ajuntament no corra cap perill i si hi ha qualsevol assumpte que
s’hagués de resoldre es podria convocar el Ple. Ens agradaria posposar-ho per tenir
l’ocasió de tractar-ho amb més profunditat.
L’Alcalde acctal. Albert Ortega diu que, com en el ROM, oferim la possibilitat de
tornar-ne a parlar, però que ara es sotmetrà a votació aquest punt de l’ordre del
dia.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb tres vots a favor dels regidors
presents del grup municipal de CiU, quatre vots en contra dels regidors del grup
municipal d’UPM i dos vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC, adopta
els següents acords:

Primer.- Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica
d’atribucions en les matèries següents:
TITULAR
COMPETÈNCIA

Ple

Ple

Ple

ÒRGAN EN
QUI ES
DELEGA

ATRIBUCIÓ DELEGADA

L’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de la
Alcaldia
Corporació
en
matèries
de
competència plenària.
La declaració de lesivitat dels
Junta de Govern actes de l’Ajuntament.
Local
Les contractacions i concessions
de tota classe quan el seu import
superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost i, en
qualsevol cas, els 6.000.000 €,
així com els contractes i les
Junta de Govern concessions plurianuals, quan la
Local
seva durada sigui superior a
quatre anys i els plurianuals de
menor duració quan l’import
acumulat de totes les anualitats
superi el percentatge indicat,

ARTICLE

22.2.j)
LRBRL

22.2.k)
LRBRL

DA 2a
TRLCSP

Ple

Ple

referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i,
en tot cas, quan sigui superior a la
quantia assenyalada en aquesta
lletra.
L’aprovació dels projectes d’obres
i serveis quan sigui competent per
Junta de Govern a la seva contractació o concessió,
Local
i
quan
encara
no
estiguin
previstos en els pressupostos.
L’adjudicació de concessions sobre
els béns de la Corporació i
l’adquisició de béns immobles i
Junta de Govern drets subjectes a la legislació
Local
patrimonial així com l’alienació del
patrimoni
quan
no
estiguin
atribuïdes a l’Alcalde o President, i
dels béns declarats de valor
històric o artístic qualsevol que
sigui el seu valor.

22.2.ñ)
LRBRL

DA 2a
TRLCSP

Segon.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia
següent a l’adopció d’aquest acord.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província.

9. Aprovació, si escau, de la ratificació de nomenament de Tresorera
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.
Vist el Decret d’Alcaldia 203/2015, de 25 de juny, pel qual es nomena Tresorera de
l’Ajuntament del Morell per urgència i a reserva de ratificació pel Ple a la senyora
Núria Castellnou Torà.
Vist el que disposen l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, la Disposició Transitòria 7a de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, l’art. 18 del
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i l’art. 2.f) del
Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats
a personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Vist que l’Ajuntament del Morell compta en la seva plantilla amb personal amb
capacitat adequada i suficient per exercir les funcions de Tresoreria.
D’entre el personal de l’escala d’administració general al servei de l’Ajuntament del
Morell, la senyora Maria Eulàlia March Domingo, pertanyent a la subescala tècnica
d’administració general, es torna a trobar en situació d’incapacitat temporal
transitòria de llarga durada. En la mateixa situació es troba la senyora Maria Dolors
Catalan Cabistany, pertanyent a la subescala auxiliar administrativa. La senyora

Francesca Queralt Montserrat, pertanyent a la subescala administrativa, es troba en
situació de reducció de jornada per dos anys. La senyora Gemma Montserrat
Guinovart, de la subescala auxiliar administrativa, ocupa la Secretaria amb caràcter
accidental en absència del Secretari i entraria en règim d’incompatibilitat. La
senyora Maria Rosa Carme Padrell Plana, de la subescala auxiliar administrativa, es
troba en situació d’acumulació de tasques degut a l’assumpció transitòria de les
tasques de la senyora Maria Dolors Catalan Cabistany.
Prèvia la pertinent consulta, la senyora Maria del Carme Ruiz Montserrat,
pertanyent a la subescala auxiliar administrativa, ha declinat la proposta de
nomenament i la senyora Núria Castellnou Torà, pertanyent a la subescala auxiliar
administrativa, ha manifestat la seva disposició.
Vist que la Disposició Derogatòria de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, de manera que el funcionari o membre de
la Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans
de prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els següents ACORDS:
Primer.- Ratificar el nomenament com a Tresorera de l’Ajuntament del Morell a la
senyora Núria Castellnou Torà.
Segon.- Notificar aquestes resolucions a la interessada.

10. Dació de comptes de la constitució dels grups polítics municipals
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
Els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 50 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; 23 a 29 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i altra normativa concordant, en
matèria de constitució i funcionament dels grups polítics, estableixen que els grups
es constitueixen mitjançant la presentació a la Secretaria de la Corporació d’un
escrit adreçat a la Presidència i subscrit per totes les persones integrants del grup,
en el qual ha de constar la designació de la persona que exercirà de portaveu del
grup. També s’hi poden designar suplents. Aquest escrit s’ha de presentar dins dels
cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació. L’Alcaldia ha de donar
compte al Ple, en la primera sessió que es faci, de la constitució dels grups, de les
persones que els integren i dels portaveus.
Per tot això, es dóna compte al Ple de la constitució dels grups polítics municipals
següents:
GRUP MUNICIPAL DE CiU
-

Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Susanna Ferré Bové

- Maria Jesús Valldosera Gasull
- Judit Fernández Llerena
Portaveu: Eloi Calbet Ferran
GRUP MUNICIPAL D’UPM-AM
- Josep Lluís Navarro Morgades
- Albert Roig Rovira
- Maria Carmen Verderas Vidal
- Josep Maria Garriga Barberà
Portaveu: Josep Lluís Navarro Morgades
GRUP MUNICIPAL DEL PSC
- Albert Ortega Royo
- Victoria Eugenia Grau Portabales
Portaveu: Albert Ortega Royo

El senyor Alcalde acctal. aixeca la sessió a les 20:44 hores i d’ella s’estén la present
acta del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Albert Ortega Royo
Alcalde acctal.

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

