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ACTA DEL PLE

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, del Pressupost Municipal 2021.
2. Aprovació, si escau, de l’ordenança per a la promoció de les instal·lacions
d’autoconsum amb energia fotovoltaica.
3. Aprovació, si escau, d’adequació retributiva singular de llocs de treball.
4. Aprovació, si escau, de l'encàrrec, a la Diputació de Tarragona, de la gestió
informatitzada del padró d’habitants, i del nou conveni tipus.
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, el Sr. Alcalde obre la sessió.
1. Aprovació, si escau, del Pressupost Municipal 2021.
Format el Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2021, així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de l'Interventor municipal, de data 17 de
desembre de 2020.
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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti
en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida,
almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a
l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
El Sr. Francisco Gerardo Palma Jiménez està força d’acord amb la proposta de
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I atès que, juntament amb el pressupost i els informes esmentats, s’ha incorporat a
l’expedient la resta de documentació preceptiva establerta a l’article 168.1 del RD
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals (TRLRHL), que estableix que el pressupost de l'entitat local el forma
el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
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Atès que, tot i restar suspeses les regles fiscals de la LOEPSF per les anualitats 2020
i 2021, és d'aplicació als Pressupostos de les Entitats Locals el principi de
sostenibilitat financera, el percentatge de deute viu d'aquesta entitat previst per
2021, es del 41,74%, inferior per tant al límit de deute situat en el al 110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats.
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Atès que el pressupost general de l’Ajuntament del Morell s’aprova sense dèficit
inicial, és a dir, amb els ingressos iguals o superiors a les despeses, complint el
previst en l'article 165.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’acord amb el següent
detall:

El Sr. Alcalde recalca el tema del PP10, en el qual s’està treballant des de fa molt de
temps, i això es va tractar també en una comissió d’urbanisme. Esperen poder donar
properament bones notícies. S’hi està treballant amb molt d’esforç i amb moltes
ganes, perquè sobretot, en moments complicats, rebre inversions al municipi no
només són bones notícies pel municipi, sinó per tot el territori.
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El Sr. Pere Domingo pren la paraula i comenta que ultimen l’aprovació de tot el tema
del pla parcial 10, per instal·lació d’empreses de gran indústria, i que serà molt
important pel creixement del municipi i pels llocs de treball que pot generar.
En tema de serveis comenta que abans de l’estiu confia de tenir tots els contenidors
que falten i quedarà tot com toca segons el conveni amb el Consell Comarcal.
Estan pendents d’un plenari en el Consell Comarcal que s’ha de fer i llavors faran la
compra de tot el que queda per fer.
En Urbanisme s’està fent una aposta molt agosarada que creu que s’acomplirà: en el
tema de la rambla, de la pista coberta. També s’està acabant el parc del CAP. Ja s’ha
començat la tala i poda d’arbres i en la nova proposta d’arranjament de voreres. Tot
i això, urbanísticament, hi ha molta feina enguany.
També diu que hi haurà una millora en el sistema de l’aigua, de la xarxa d’aigua del
municipi. S’acolliran a una subvenció que ha sortit per fer una millora informàtica i
de gestió de tot el tema de l’aigua, de dipòsits i de bombes i tot.
Faran una reforma dels punts més febles que tenen en el tema d’enllumenat. Hi ha
tres o quatre punts on uns quants pateixen cada cop que cau una mica d’aigua.
Aquest any s’hi posaran en aquests punts on hi ha problemes.
Per últim comenta el tema dels vigilants, que és el que tothom espera. No sap si un
cop estiguin desplegats agradaran a tothom, però de moment tothom els espera.
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pressupost per 2021 i agraeix poder haver pogut participar a la Comissió d’Hisenda,
on es va informar de la proposta. Diu que li hauria agradat poder incloure alguna
proposta d’ajuda per la COVID i de bonificacions fiscals, i per això s’abstindrà, per en
un futur poder fer propostes que signifiquin una modificació de partides.

El Sr. Ramon Manyé pren la paraula i comença fent un reconeixement a la feina
d’Intervenció. Tots aquests informes que s’han pogut treure i que eren bàsics per
poder fer un bon pressupost en un temps rècord. Creu que s’ha de reconèixer la bona
feina.
Entrant en el tema que els ocupa, no estan d’acord que es tracti d’uns pressupostos
basats en l’austeritat i en el control de la despesa pública. Realment aquest any, tal
i com venim d’aquest 2020, esperaven que es pogués rebaixar una miqueta la
càrrega fiscal, l’I.B.I, on hi ha encara una mica de marge, i baixar una mica la càrrega
a les famílies que estan sense feina i ho estan passant molt malament i aquest 2021
de moment no pinta massa bé, com a mínim la primera part de l’any.
També pensen que el sous dels polítics es podrien haver rebaixat aquest 2021; sous
que van ser augmentats a finals de 2019, que es van incrementar 2,5 vegades els
sous que es venien cobrant fins aquell moment, i que veuen que no s’han tocat ni un
cèntim en el pressupost del 2021, de cara a fer un gest a la població i per mirar de
reduir una miqueta la despesa, i que aquesta part que es pogués reduir, compartirla amb la part social del poble.
Agraeix la comissió, però els hauria agradat que per tenir un pressupost bo, pensen
que un pressupost bo, que volen que sigui bo per tots, haurien de poder participar
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El Sr. Pere Domingo pren la paraula per recordar també el pla d’ocupació, que durant
tot aquest 2021, donarà feina a 10 persones durant 6 mesos i a 10 persones els
altres 6 mesos.
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tots els grups polítics del poble. Els hauria agradat poder dir la seva, encara que
potser, realment, no s’hagués pogut acabar aconseguint tot el que volguessin. Està
clar que fins i tot el govern espanyol fa una negociació del pressupost. No es que
facin una comissió per explicar quin serà el pressupost, sinó que hi ha una negociació,
i llavors creu que sí seria plural i creu que seria bo perquè tots els grups, totes les
maneres de pensar del poble, estarien representades, que amb tots els respectes,
pensa que ara no hi estan.
Entrant en detall, entrant en el tema de les despeses, al capítol 1 veuen que hi ha
una part que és molt detallada, però no acaben d’entendre que hi ha dos vacants
d’auxiliars administratius, auxiliar administratiu i auxiliar administratiu OMAC, que
surt com a 0 vacants i tenim vacants ocupades provisionalment, això és una cosa
que els agradaria que els expliquessin en un altre moment, a veure que vol dir això,
perquè no ho entenen.
Respecte la quantitat de diners destinats a sous han vist que hi ha una part de
gratificacions, en la part del funcionariat, i una part de productivitat, que no han vist
en la part del personal laboral, i és un tema que no han entès, com és que no poden
haver productivitats en la part laboral, i només hi poden haver en la part funcionarial,
així com les gratificacions.
Respecte el capítol 2, agraeix els comentaris que ha fet el Pere, perquè per ells el
capítol 2 és un dels més importants, perquè realment pensen que és el que toca més
a la ciutadania. Ell quan surt al carrer i veu les voreres fetes malbé, no de l’any passat
sinó de fa cinc anys, que hi ha, surt i veu que no hi ha llum al carrer, parla des de la
seva experiència personal, surt i al seu carrer no hi ha llum, totes les voreres estan
malament, les papereres estan com estan, el paviment està com està, l’estat de
neteja el tenen com el tenen, la pressió de l’aigua, a la segona planta de casa seva,
no li arriba pressió de l’aigua del poble, etc. Agraeix el comentari que ha fet el Pere
perquè entén que treballaran en això i, com deia, és el que més percep la ciutadania.
Està clar que després ja parlaran de les inversions, que també són importants, però
en la situació que es té ara al poble, i tots ho van dir en les respectives campanyes,
tots es van centrar molt en això, en les coses que tocaven al ciutadà. En canvi, ha
passat un any, l’any del COVID, i ha passat com ha passat, estan parlant del 2021, i
no estan parlant d’aquesta part que toca a la ciutadania sinó que estan parlant
d’encetar coses noves. Pensen que abans d’encetar un paquet nou, doncs potser
convé més, posar el poble al dia, que ara com ara, doncs, no ho està i amb pressupost
que tenen de capítol 2, tenen que si sumen les diferents partides tenen al voltant de
EUR. 175.000, que això no és gaire diferent del que havien tingut fins ara, doncs
esperen que els resultats siguin com fins ara, i realment no és un bon resultat.
Voldria destacar també que en la part de les comunicacions, és important, doncs que
tothom sàpiga, cal dir-ho aquí, al Ple, que entre comunicacions, publicitat i
propaganda, diaris i promoció municipal, l’Ajuntament del Morell es gasta EUR.
112.500. Han d’estar ben comunicats, s’han d’anunciar, però els sembla molts diners,
tenint en compte que hi ha altres partides que potser són més importants,
especialment ara.
Han vist també que en el capítol 2 apareix ràdio Morell. No entenen que la figura del
Jesús, responsable de ràdio Morell, també estigui inclosa, quan sembla que seria
com de personal. Això tampoc ho acaben d’entendre massa. Això respecte el capítol
2 que per ells seria, ara com ara, el més important perquè toca a la ciutadania.
Respecte el capítol 4 es centren, com sempre, en la part de les subvencions perquè
és una part important de despesa de l’Ajuntament i sobretot es centren en aquelles
entitats que perceben més diners, que són les que s’ha d’analitzar millor si aquells
diners estan ben invertits. Està clar que en el capítol 4, la part de subvencions, és
per la ciutadania, són directament per a la ciutadania, per tant és un capítol que és
molt interessant, però sempre es fixen, com bé saben, en el club de futbol i en el
club de bàsquet, que perceben una subvenció de EUR. 99.000, que és una quantitat
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important, i que pensen que seria convenient revisar com gestionen aquesta
quantitat. Diu revisar, no vol dir ni disminuir ni incrementar, sinó revisar, perquè
aquests EUR. 99.000 els deixa en una situació que no tenen com Ajuntament cap
mena de control més enllà de que l’Interventor revisi les despeses per poder pagar
la subvenció, però que dintre d’aquests EUR. 99.000, el club de bàsquet i el club de
futbol, com és lògic, doncs gestiona persones, gestiona contractes, de monitors, de
fisioterapeutes, entrenadors, el que sigui, i pensen que seria millor sobrepassar
aquests EUR. 99.000 i passar-los a EUR. 100.000 o els que convinguessin, podrien
ser més, però que l’Ajuntament pogués formar part de les decisions i pogués fer una
auditoria que, en el bon sentit de la paraula, valori com es fan les coses, i si les coses
es fan bé no hi ha d’haver cap problema que es faci una auditoria, tot el contrari, per
part dels clubs pot ser la manera de demostrar a tothom que s’estan fent les coses
bé. I si realment es necessiten més de EUR. 99.000 es podrien donar més diners,
sempre i quan hi hagi una total transparència, i que l’Ajuntament fins i tot pogués
arribar a participar, tenint en compte, com deia abans, que aquí s’estan gestionant
contractes també.
També destaquen el futbol sala que té EUR. 39.000, i també destacar que en la part,
entre l’entitat de la caçadora, el club de tir i la Mar Molné, l’Ajuntament del Morell
està donant una subvenció de EUR. 26.500 a un esport com el tir, que no sap ben bé
fins a quin punt és prou comú en la gent del poble. Són EUR. 26.500 que no vol posar
en dubte aquí ara, però que destaca sobre altres activitats que potser semblen més
doncs perquè la canalla faci esport. Creu que aquesta destaca, a més a més tenint
en compte, que han vist que a la justificació de la subvenció fins i tot s’arriben a
pagar, doncs, perdius per poder anar a tirar. Pensa que són subvencions que potser
algú no trobaria correcte.
A l’apartat de subvencions troben a faltar el correllengua, que l’havien mantingut fins
el 2019. Al 2020 ja no va sortir, a la part de subvencions, i al 2021 tampoc. Pensen
que, ara més que mai, saben que s’està parlant doncs que, si no fan res al respecte,
doncs la llengua catalana es pot arribar a perdre, i ara, més que mai, pensen que
aquest correllengua seria molt important.
En contrast, amb aquestes subvencions que estan dient ara, que són quantioses,
volen destacar, com a subvenció que pensen que s’hauria d’incrementar, la formació
universitària, que té una subvenció de EUR. 4.000 quan saben que el que és la
matrícula d’una carrera universitària pot acostar-se als EUR. 2000, EUR. 3000. Amb
aquests EUR. 4.000, a pocs nens que vulguin estudiar i no tinguin recursos es poden
ajudar. En aquest cas, potser seria millor que fos més quantiosa.
Respecte el capítol 6, prou important, que són les inversions, pensen que potser
haurien d’anar acabant coses, abans d’encetar: tenen la plaça de l’Era del Castell,
que la part de sota no està acabada, i que no saben com s’ha d’acabar. És una llàstima
perquè es té allà un espai, que possiblement una bona inversió seria acabar allò i
donar-li l’ús pel qual es va pensar, o replantejar-ho, si és que és el cas, però deixarho acabat. Allò ara acaba sent un lloc que no es fa servir i que és un cau de rates.
Realment és una veritable llàstima.
També, abans de fer la pista coberta, que entén que ja s’ha fet, però no i consta, que
potser haurien de mirar d’optimitzar els equipaments, que abans de fer un
equipament nou, haurien d’esgotar tots els recursos, tots els camins, per tenir
optimitzats al 100 per 100 els equipaments que es tenen ara. Possiblement es podria
treure més suc al pavelló, ja que li consta que hi ha gent que s’està donant de baixa
del perquè no té allò que realment pensen que hauria de tenir, i potser el gimnàs no
està prou bé, i la gent marxa perquè se’n va a un altre lloc; potser voldria fer algun
esport i no el pot fer perquè potser s’hauria de gestionar millor. Perquè fer un
equipament nou és bonic: és molt bonic inaugurar, és molt bonic tallar una cinta d’un
equipament nou però la seva obligació és optimitzar i gestionar abans que inaugurar.
Comenta que per fer aquestes inversions, que considera que són importants, s’ha de
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El Sr. Albert Roig pren la paraula per complementar la intervenció del seu company.
Diu que no els sorprendrà el que els dirà, de fet ja ho va anticipar a la comissió
d’hisenda, però ha volgut fer una mica de treball de camp per fer una mica d’anàlisi
i compartir-la entre tots els que estan aquí, per saber on estem respecte els sous de
l’equip de govern, perquè a vegades es pot dir és molt, és poc; realment si no tens
unes dades a les mans, una comparativa a les mans, doncs es desvirtuen aquestes
paraules i no tenen massa pes. Diu que ha indagat una mica i que el Morell, com que
està entre els municipis d’entre 0 i 5.000 habitants, hi ha un màxim, que es marca,
que són EUR. 43.000 bruts de retribucions per regidor, i diu que tal i com estan ara,
estan quasi al màxim, de fet, els regidors que estan amb una dedicació del 50%,
amb EUR. 400 més a l’any, estarien al màxim; els que estan al 65%, amb EUR. 620
bruts més a l’any, ja estarien al màxim; l’alcaldia que està al 75%, amb EUR. 716
bruts més, estaria al màxim, i tenint en compte que aquest màxim és per municipis
d’entre 0 i 5.000 habitants, i el Morell precisament no té 5.000 habitants, sinó 3.800.
Tampoc troba bé que quan ells van insistint en el tema de justificar aquestes hores,
perquè com es pot comprendre les hores d’un regidor del Morell són elevades en
comparació amb altres pobles, doncs clar el que demana l’oposició és que, si més no,
hi hagi transparència, i algun cop han demanat que es fitxés, perquè clar els regidors
que estan amb un 50% representa que fan 4 hores al dia, els de 65% fan 5 i una
miqueta, l’Alcalde fa 6 cada dia; ja que cobren tant, doncs ells, com oposició, poden
demanar més i poden demanar més transparència. Això, els que hi eren a la passada
legislatura, ell no era tan bel·ligerant en aquest aspecte, simplement, en la passada
legislatura, el pes de les retribucions de l’equip de govern eren de EUR. 103.000, i
en aquesta, és de EUR. 184.000. Ell el que deia en la legislatura passada és que
canviessin el mètode de retribució, que els regidors s’acollissin al mètode
d’assistències. Això és molt bo, perquè es podia cobrar el mateix, que ell ja veia bé
el que es cobrava a la legislatura passada, menys o menys era el que havia de ser.
El mètode d’assistències estalviava la seguretat social, i això era molt bo per
l’Ajuntament perquè permetia tenir més diners per altres coses, i no per pagar sous,
i és aquest anàlisi el que fa, ell ja veia bé com estava abans, i ara creu que s’ha
disparat molt, i l’anàlisi que ha fet molt per sobre, doncs veuran que així ho evidencia.
Ha volgut comparar també amb altres municipis, com per exemple Alcover. Alcover
és un Ajuntament amb 13 regidors i té 5.131 habitants, per tant salta un tram a
l’hora de poder posar els seus sous. I diu que es fixin com actua l’equip de govern:
hi ha una dedicació exclusiva de EUR. 42.000, una, de tots els regidors. La resta de
regidors van per assistències: cobren EUR 125 per ple, EUR. 100 per Junta de Govern,
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demanar un préstec; que és cert que si tenim el romanent de l’any passat, doncs
s’està en una zona força segura, però han demanat un préstec. Estaven al 0%
d’endeutament, ara estan al 41%, d’acord, poden arribar al 100%, però estan al
41%. Tindran un préstec a pagar en 10 anys de EUR. 2.300.000 i està venent,
l’Ajuntament s’està desfent d’un solar de gairebé EUR. 478.000, que sí que els solars
estan per això, i que està bé que es faci quan faci falta, però que realment tinguin
en compte que s’estan endeutant o estan perdent poder adquisitiu com Ajuntament
per fer tot el que ha de fer i que, insisteix una altra vegada, són coses que potser
van més enllà del que el poble necessita, que la ciutadania necessita, que és el seu
dia a dia.
Per acabar, comenta que s’han llegit l’informe de l’Interventor, d’aquest pressupost
de 2021, i destaca que l’endeutament està dins del permès, estan al 41,7% d’un
màxim del 110%, però per altra banda, estan incomplint el càlcul d’estabilitat
pressupostària, en EUR. 739.000, i tampoc estan complint la regla de despesa en
més d’un milió d’euros. Entén que si l’Interventor ha fet aquest comentari és perquè
és prou important, però també entén que si es tira endavant és perquè la llei ho
permet.
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EUR. 70 per comissions informatives i junta de portaveus. Això és Alcover, un poble
gran, amb molts habitants i molts regidors amb una despesa de càrrecs electes de
EUR. 70.000, enfront dels EUR. 184.000 que tenim aquí al Morell. És bastant
alarmant. Si ens anem a la Selva del Camp, que també és un municipi amb 13
regidors, i 5.683 habitants, amb un pressupost molt semblant al del Morell, de 9
milions d’euros, tenim dues dedicacions exclusives del 100% i una del 50%, i ja està.
La resta de regidors que són 10 cobren EUR. 210 per ple i EUR. 190 per altres
comissions. Clar la seva despesa total són EUR. 112.000, en comparació amb el
Morell, que són EUR. 184.000, que afegint el que cobra l’oposició, són EUR. 188.000.
Per tant, quan ell diu que cobren molt és que cobren molt. Estan gairebé al màxim.
I si com a mínim doncs demanen una mica de transparència, ja que l’hora surt cara,
doncs controlar una miqueta que es facin les hores. Però clar en això tampoc estan
d’acord. També creu que durant aquesta pandèmia, reconeix que potser hi ha hagut
regidors que han tingut més feina, però hi ha d’altres que no han tingut tanta. No
costa res modificar el R.O.M. o rebaixar una miqueta, una miqueta de consciència, el
que vol es despertar les consciències. També troba interessant l’efecte psicològic que
té el que cobra un regidor. Recorda , a les legislatures passades, quan els regidors
s’anaven als EUR. 600 nets., sortien un seguit de sinergies positives amb els
companys, amb els treballadors, amb la gent del poble. Ell mateix s’oferia a
col·laborar, es demanaven ajuda, i fins i tot, estant a l’oposició, anava a ajudar a les
barres; si els regidors que estaven a l’equip de govern necessitaven un cop de mà
pel que fos, per muntar alguna cosa, doncs se’ls ajudava, i això és molt positiu perquè
el que es percebia llavors és que els regidors tenien esperit de servei, que és tant
important en els municipis. Entén que a les ciutats i pobles grans això ja no hi sigui,
però en un poble creu que és l’essència, l’esperit de servei dels regidors, de no mirarse el rellotge, de que si s’han de plegar cadires a les 6, doncs s’esperen fins a les 6.
i això la gent ho percep i es veu molt acompanyada. I també ho perceben els
treballadors de la casa. Clar, abans els regidors, eren els que cobraven menys de
l’Ajuntament, tret de l’Alcalde. I llavors hi havien unes sinergies de companyonia amb
els treballadors que eren molt positives. Creu que això s’ha trencat, i ha hagut aquí
un canvi. Aquí al Morell ara tenim el que se’n diria la classe política, perquè realment
amb els sous que tenen podrien viure. Són sous que la gent per molt menys ha de
viure. El salari mínim interprofessional està en els EUR. 950, que no el volen pujar,
però ells poden viure de la política municipal, i ell creu que això no hauria de ser, o
si més no, és el que ell creu, que l’Ajuntament del Morell no hauria de ser així. S’ha
d’equiparar a pobles com la Selva o Alcover, on l’únic que en pot viure és l’Alcalde, i
que ho troba bé per aquest màxim de responsabilitat, i els treballadors, però els
regidors haurien de ser gent que, a banda de la seva feina, doncs té unes hores per
dedicar al poble, i això es percep, perquè és així; i quan veus aquest organigrama,
de com està muntat un Ajuntament i un altre, doncs això es destil.la i es veu com
funciona i quina filosofia hi ha darrera de cada número. Tampoc està d’acord amb
que s’hagin apujat el sou el primer dia. Creu que abans d’apujar-se el sou ho han de
demostrar: donar sis mesos per veure com s’organitzen, com treballen els regidors,
quines regidories tenen més feina, qui inverteix més hores, qui en fa menys, però
no, abans de saber res, el que van fer és posar-se uns sous de ministres, i això
tampoc ho troba bé. I més encara, els polítics, siguin quins siguin, no es valoren
només per les hores que hi dediquen sinó es valoren pràcticament per les decisions,
perquè la majoria de la maquinària de l’Ajuntament és un dia a dia, són els
treballador, que van anant fent la part econòmica, la intervenció, els que escombren,
tot és un equip, i els regidors han de prendre bones decisions, sobretot, perquè és la
seva tasca més primària i única i que només poden fer ells, prendre decisions. I creu,
de moment, amb el que porten d’any, que les decisions no han estat bones, per tant,
aquí, ells els hi posa un gomet vermell, perquè on realment tenen una tasca
exclusiva, que és prendre decisions, doncs per ell no les han pres. Està parlant del

L’Alcalde comenta que aquest és un punt que sempre surt. Diu que les coses s’estan
fent bé, tal i com toca. Avui en dia, l’Ajuntament està fent les subvencions, que poden
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El Sr. Interventor agraeix la intervenció de l’Albert en aquest sentit. Diu que el
compte justificatiu d’aquesta entitat encara no l’ha examinat des que ha arribat. No
sap, en aquest moment, l’expedient del qual s’està parlant, però en tot cas, com bé
diu, unes despeses que comporten una sèrie d’ingressos, que no són els propis de la
subvenció, evidentment, s’hauria d’analitzar la seva irregularitat. Si és així,
evidentment, ell ho posarà de manifest, com en qualsevol expedient, en el seu
informe, això està clar; i per altra banda, analitzar el conveni. Ell ja ha passat a
l’Ajuntament, en cas de subvencions nominatives, un tipus de conveni que s’adapta
al contingut mínim de l’article 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions,
del 887/2006, que ha de tenir un contingut mínim, i aquest contingut mínim en tot
cas es respectarà, i evidentment qualsevol anomalia, qualsevol dubte, ja sigui a l’hora
d’examinar el compte justificatiu, evidentment que qualsevol ajuda o informació serà
benvinguda, i de fet la demanarà perquè ell pot tenir coneixements però no té
l’experiència en el municipi, del coneixement que poden tenir ells o qualsevol altre
empleat de l’Ajuntament que també el pogués donar un cop de mà en aquest sentit.
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pacte de govern, que ningú entén, i que molt poca gent és capaç de defensar, perquè
en les campanyes es van dir unes altres coses, la gent va votar en un sentit, i el
pacte no ha estat el que la gent volia. Això tampoc ho troba bé. Se’ls ha ocultat
informació. A l’altre ple ja ho van veure. Com pot ser que un equip de govern oculti
informació a tot el ple. Creu que no són bones maneres d’actuar. No poden cobrar
tant un alcalde i uns regidors utilitzant aquestes maneres de funcionar. Aquesta és
la seva crítica i per tant el que ell ha demanat sempre és que es baixessin el sou. No
passa res, hi ha molts pobles que ho fan i no és cap anomalia, com es va dir a la
comissió d’hisenda, és que potser l’anomalia són ells, perquè quan veuen massa
cotxes en contra direcció, potser són ells els qui van en contra direcció, i només han
de fer un mostreig de la zona, creu que tocaria, no només per la COVID, tocaria. Per
acabar, voldria fer un altre esment a l’elefant que tenim aquí a l’Ajuntament, que són
els justificants del futbol, que es tornen a repetir. Ell ja no sap si es tapen les orelles
quan parla, o se’n van, però es que l’any passat, a la comissió d’hisenda, ja va
anunciar doncs que hi havien certes despeses, que era el sou del treballador del bar,
les primes i fitxes del futbol base, que ja paguen els pares, i el futbol ho presentava
com a justificant. I enguany, ell creu que ha anat pitjor. Ell no sap ja com dir-ho.
Enguany es troba que, dins dels justificants del futbol, troben el sou i la seguretat
social d’una persona que treballa al bar. Això ho han de pagar amb diners públics?
De debò?. No sap si això és legal o no és legal, però que té a veure això amb l’activitat
del futbol?. No ho entén. Torna a trobar justificants de les fitxes i de les mutualitats
del futbol base. Aquestes mutualitats i aquestes fitxes, que el club presenta com a
justificants, ja la paguen els pares. De fet, al portal del federat, la federació ja obliga
a que ho paguin els pares. És una norma. Ho han d’ingressar ells, ho han de pagar
al seu nom. Quan el club esportiu penja les seves tarifes de les activitats, ja ho posa,
aquí entra la fitxa i la mútua, per que els hi hem de pagar una altra vegada nosaltres,
com Ajuntament, si ja ho paguen els pares? Però és que aquest no és el primer any
que passa, és que ja va passar l’any passat, i ja ho va dir. Diu que és bastant
escandalós que això no només hagi passat, sinó que segueixi passant, i després d’on
venim. Creu que s’ho haurien de replantejar. Fins i tot fer un ple monogràfic de la
cultura de la subvenció. Sap que és una eina política molt interessant, que se’n diu
clientelisme, i està molt bé, però s’ha de mesurar i s’ha de controlar, són diners
públics. No sap si l’Interventor ha pres nota d’aquestes coses o si es vol posar en
contacte amb ell i li explicarà més profundament el que hi ha, però ho estem donant
per bo?
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agradar més o menys, tal i com toca i tal i com la llei diu. Com ha dit el Sr.
Interventor, s’han anat fent convenis adaptats a la realitat i a la legislació vigent. Les
posteriors justificacions que presenten a l’Ajuntament són fiscalitzades, no per
l’Alcalde o el regidor, sinó per un tècnic habilitat. Per tant, si algú ha de dir si les
despeses són pròpies o no ho són, si algú ha de dir si una despesa s’està finançant
amb dos ingressos, que en aquest cas, si això fos així, no hauria de ser, perquè una
despesa no es pot finançar amb dos ingressos, sinó que ha de ser un ingrés que
financi una despesa, doncs no ha de dir l’Alcalde ni el Sr. Albert Roig, això ho ha de
dir el tècnic habilitat, i en aquest cas, mitjançant la documentació que evidentment
les entitats presenten, que són tots els justificants, les seves declaracions, etc. No
obstant, evidentment, Intervenció analitzarà amb profunditat, si s’està produint o no.
Destaca sobretot el fet de la voluntat de regularitzar tota la situació a nivell de posar
sobre la taula uns convenis, de fer-ho amb total transparència i legalitat. Pensa que
a les entitats també se les ha de fer acompanyament. Al final, tots sabem que són
diners públics i tots sabem que aquell diner, les entitats el destinen, amb millor o no
tant millor mesura, amb més bon criteri o menys bon criteri, dintre de la legalitat, i
això evidentment pot agradar més o menys, perquè al final tots som persones i tots
tenim opinió, però en qualsevol cas, el que hem de procurar és que les entitats que
estan funcionant i que estem finançant, doncs aquesta subvenció no els suposi més
un problema que una solució. I sí que és cert, que tota aquesta burocràcia, que és
indispensable per fer el que estan fent, i això entenen que és així, ha complicat molt
la vida a les entitats. Fins i tot i ha gent que ha dit: jo amb això, doncs, no hi vull
ser, perquè això al final suposa un problema, que després hagi de fer no sé quins
papers, que per molt que tingui una gestoria que m’ho porta, per molt que vingui a
l’Ajuntament i m’ho expliquin tres-centes vegades, per molt que vagi a veure
l’Alcalde, que ha tingut gent de les entitats que a veure com s’havia de fer, i els hi
ha explicat molt gustosament, o al mateix Interventor. Hi ha coses, que de vegades,
les compliquem, però perquè les volem complicar massa. A vegades hem d’anar a
allò que la llei determina, i és el que s’ha anat fent. Han regularitzat a través d’un
conveni, enguany justament han fet un conveni diferent. S’han modificat una sèrie
de models que hi havien. Al final, per poder fer les coses que es venien fent, dins del
que permet la norma, de la manera més fàcil possible per poder fer la feina fàcil als
altres. Destaca la bona feina i el bon criteri dels tècnics municipals. En aquest cas,
doncs, el Vicente com Interventor que és qui fiscalitza la despesa en subvencions.
Sembla que es vulgui focalitzar l’atenció en això, d’un pressupost important, que no
diu que aquestes despeses no ho siguin d’importants, però d’un pressupost doncs
que abans, com han comentat tots els altres regidors, creu que té coses molt bones.
Respecte als sous, li sap greu, són tot opinions, però que s’amaga informació… Creu
que sempre han estat oberts a donar tota la informació i, quan se’ls ha demanat,
l’han posada a disposició. Pot ser que alguna instància algun dia s’hagi endarrerit una
mica, però totes les entrades que han fet se’ls ha posat a disposició totes les dades
que han fet falta. Tots els expedients que s’han posat sobre la taula, han tingut tota
la informació. Li sap greu perquè realment estan intentant fer un esforç, perquè és
un esforç, les coses no surten soles: un correu no s’envia sol, o un informe no es fa
sol, o una sortida per registre no es fa sola. Això suposa que aquella gent, aquelles
persones, que com bé sabeu, doncs, actualment, i això no vol dir que en dos mesos
la situació continuï igual, hi ha les que hi ha, i han de dedicar una sèrie d’hores, en
fer coses, com donar compliment a la transparència, que els regidors com a càrrecs
electes tenen dret a la informació. Per tant, això li sap greu perquè dediquen una
sèrie de recursos i diuen que no hi ha transparència. Segurament en alguna cosa
poden patinar, però almenys ho intenten. Creu que tot allò que van demanant se’ls
va facilitant com a càrrecs electes que són.
Diu que el Ramon ha comentat una qüestió, que creu que és important: el tema del
capítol 2 de despesa corrent. Evidentment no s’han de despenjar del capítol 2 i amb
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això està totalment d’acord amb el Ramon. És importantíssim que el capítol 2, de
manteniment, de despeses, sigui un capítol important, no només la despesa ordinària
de qualsevol departament, perquè dins del capítol 2 al final es poden incloure
moltíssimes coses, quan es fixen sobretot en manteniment, com deia, doncs en via
pública, etc., que és importantíssim de mantenir. Al final, però, pot ser que alguna
cosa d’aquestes, tenint una connotació de manteniment acabi sent una reposició i al
final acabi al capítol 6 d’inversions. Per tant, també pot ser que a vegades, una cosa
d’aquestes, acabi en capítol 6.
Respecte la pista coberta i l’optimització dels recursos actuals del pavelló, diu que el
pavelló, més enllà de la gestió de les activitats o del gimnàs que pugui ser diferent o
es pugui anar adaptant d’acord també amb el que la gent va demanant, però el que
és el gruix important, que seria l’ocupació de la pista general, a dia d’avui, no es pot
optimitzar més; de fet, hi ha clubs esportius que van a entrenar i a jugar partits fora
del Morell, amb la qual cosa, és impossible, a dia d’avui, encabir la voluntat de tots
els equips que tenen actualment, tant del bàsquet com del futbol sala. Sí que és cert
que, per un sector de la població, probablement aquesta pista coberta doncs no sigui
una inversió prioritària, com altres moltes inversions que es poden fer en altres llocs.
Per exemple un teatre pot ser que sigui prioritari per uns i no per uns altres. Però
també creu que aquesta pista coberta, o pavelló lleuger, acabarà portant un plus, no
només en l’àmbit esportiu, sinó que també aportarà un plus en el fet de tenir un
espai obert de grans dimensions que els permetrà fer activitats no merament, no
únicament esportives, sinó de caire més de l’oci, i qualsevol altra activitat que potser
avui havien d’acabar fent al pavelló, amb el que comportava, doncs això ara ho
facilitarà. I al final la gestió de l’espai l’han entès de tal forma que s’ha de fer amb
els mateixos recursos que tenen actualment. Al final el que tenen és un complex
esportiu, que es gestionarà de la mateixa forma, i per tant entenen que sí és una
prioritat, de fet, aquesta optimització, i s’ha comptat també amb totes les entitats
esportives des del primer moment, que en seran usuàries, per tal que aquest projecte
de pista coberta no nasqués sol, no nasqués d’una voluntat política i prou, sinó que
nasqués de la voluntat política acompanyada d’aquella voluntat real, social, del que
la gent els demana. No és un invent que s’hagin tret de la màniga sinó, realment,
una voluntat i una necessitat real.
Respecte la formació universitària, ha comentat aquests EUR. 4.000. Dit així sí que
és cert que sembla poc. Tant de bo poguessin agafar i posar 10, 15 o 20 mil euros,
seria genial. Això significaria que hi hauria molta gent que estaria demanant la
subvenció. Malauradament, l’experiència diu que a les últimes convocatòries,
d’aquests EUR. 4.000, no s’han gastat ni la meitat, i s’ha fet publicitat per les cases,
per la pàgina web, etc. Ara ho ampliaran amb els cicles formatius de grau superior,
esperant així esperonar una mica que la gent es pugui presentar, però
malauradament les convocatòries anteriors han anat així, no s’ha exhaurit la partida
pressupostària.
Dir també, i això s’ha comentat abans, que s’ha convocat, es convocaran de fet d’aquí
poquet, la subvenció d’arranjament de façanes, tancament de patis, etc., i també, a
més a més, el pressupost de 2021 ho preveu, perquè el 2021 també preveu de tornar
a fer aquesta convocatòria, que també feia anys ara que no s’havia pogut fer.
El tema del préstec, ho han explicat, al final és el que tenen. Sí que és cert, com ja
saben, que al principi de la legislatura el que van fer, al final de la legislatura, va ser
anar a deute zero, és a dir, amortitzar el préstec que hi havia, era un bon moment
per fer-ho. Avui segurament, si no hagués hagut la COVID, haguessin anat a buscar
un préstec, i això també recorda que ho va explicar el dia que van amortitzar aquell
préstec que hi havia concertat. En qualsevol cas va dir, que anirien a buscar un
préstec, però segurament pensant en una quantia inferior. La prudència financera
ens porta a això. A dir, escolta, anem a allò segur; és a dir, a tenir líquid en tresoreria
que ens permeti, avui dia a dia, poder gestionar-lo d’una forma més segura, sobretot

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament, per a
l'exercici econòmic 2021, juntament amb les seves Bases d'execució, i el resum de
la qual per capítols és el següent:

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, amb les modificacions en ella
introduïdes respecte a l’aprovada a l’exercici 2020, i comprensiva de totes les places
reservades a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost Municipal, les Bases d'Execució i plantilla
de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
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El Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per MAJORIA ABSOLUTA, amb els vots a
favor dels regidors/es del grup municipal Junts pel Morell (4), Ara el Morell (2) i PSC
el Morell (1), els vots en contra dels regidors/es del grup municipal Compartim Morell
(2) i les abstencions del regidor del grup municipal Ciutadans el Morell (1), els
següents ACORDS:
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VOTACIÓ
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per això.
I finalment, el tema que ha comentat del solar, que s’estan desfent d’un solar, ell no
ho diria en el sentit que s’estan desfent d’un solar, sinó, el que estan fent és una
operació que els permetrà treure un rendiment molt important d’un solar que avui
no té cap tipus d’ús, que no només ens donarà aquest quatre-cents mil i escaig euros,
sinó que si la cosa va bé, donarà, com ha dit al principi, bastants més ingressos; per
prudència però, com ha comentat, ho han limitat a aquesta quantitat.
Al final, tot això es fa amb tota la bona intenció i amb totes les ganes. Amb la
voluntat, sobretot, de poder executar un bon pressupost, que sigui bo per tothom.
Hi haurà modificacions de crèdit, com cada execució, partides que pujaran, partides
que baixaran i partides que es crearan que no estan previstes inicialment.
Segurament, però, és un pressupost, com ha dit, que permet aquest sostre de
despesa. Treballar amb un pressupost nou de cara a gener, amb inversions, amb
fons socials, i sobretot remarcar això, fons socials, que si malauradament el COVID
no millora i s’han de fer esforços en aquest sentit, doncs els hauran de fer com en el
2020 han fet.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas de què no es
presenti cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Generalitat de
Catalunya.
Vots a favor: 7 (Junts pel Morell, Ara el Morell i PSC).
Vots en contra: 2 (Compartim Morell).
Abstencions: 1 (Cs El Morell).
2. Aprovació, si escau, de l’ordenança per a la promoció de les instal·lacions
d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

El 20 de novembre de 2020 mitjançant Decret 716/2020 l’Alcaldia de l’Ajuntament
del Morell va incoar expedient per a l’aprovació d’una Ordenança per a la promoció
de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.
El 20 de novembre de 2020 el Secretari de l’Ajuntament emet informe sobre el
procediment a seguir.
El 20 de novembre de 2020 mitjançant Decret 717/2020 l’Alcaldia de l’Ajuntament
del Morell disposa la publicació al portal web de l'Ajuntament de l’anunci de consulta
pública per recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives.
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És voluntat de l’Ajuntament del Morell comptar amb un instrument normatiu que
reguli les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica i fomenti les
mateixes.
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Antecedents de fet

Fonaments de Dret
Vista la necessitat de simplificar la intervenció administrativa per a la promoció de
les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Amb la redacció d’una
ordenança solar fotovoltaica es pretén disposar d’un marc normatiu per a la promoció
de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gràcies a una
regulació clara i senzilla de la intervenció administrativa.
Vist que 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 regula la potestat d’ordenació dels ens
locals en l’àmbit de les seves competències.
Vista les competències municipals regulades a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’article 66.3 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.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2.d) de la
Llei 7/1985, 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
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Transcorregut el termini de consulta pública no s’ha aportat cap opinió, proposta o
suggeriment.

municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions, el tenor
literal de la qual és el següent:
ORDENANÇA
PER
A
LA
PROMOCIÓ
DE
D´AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA

LES

INSTAL·LACIONS

Índex

Disposició Addicional Única
Disposició Transitòria Única
Disposició Derogatòria Única
Annex 1. Model normalitzat de comunicació prèvia
Annex 2. Declaració responsable de l’empresa instal·ladora
Annex 3. Memòria tècnica de la instal·lació
Preàmbul
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc
informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa
amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del
conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb
un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment,
les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de
combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.
El municipi del Morell està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en
l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels
reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una
transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid
per part de la ciutadania.
La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que
s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap
a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema
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ACTA DEL PLE

Títol II. Intervenció administrativa
Article 3. Règim d’intervenció administrativa
Article 4. Presentació de la comunicació prèvia
Article 5. Integració paisatgística
Article 6. Terminis
Article 7. Advertiments
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Preàmbul
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Definicions

energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i
concretament han d'anar encaminades, entre d’altres objectius a impulsar un model
energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que
el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el
sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050.
L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que
contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes
d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en
el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència
energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el
model energètic.

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció municipal
sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen
en béns immobles, i la previsió dels mecanismes de coordinació amb les mesures
tributàries corresponents que permetin la seva incentivació.
2. El contingut de la present Ordenança serà d’aplicació a les instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’ubiquin en qualsevol bé immoble
situat al terme municipal del Morell.
Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per:
1. Instal·lació d’autoconsum:
a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei
del Sector Elèctric.
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Aquesta Ordenança parteix, doncs, tant de les previsions de la Llei del Canvi Climàtic
com de les contingudes als articles 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 14 i 71 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 74 i 103 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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Aquesta Ordenança estableix una regulació municipal que incentiva la implantació de
les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i
permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot
transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica
cap a un de més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits necessaris
per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte i, simultàniament,
preveient bonificacions en l’àmbit impositiu municipal, concretament en l’Impost
sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

ACTA DEL PLE

La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens
locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i,
paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de caràcter
normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.

b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació
en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la
xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una
instal·lació pròpia o aliena.
2. Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques: la potència màxima
de l’inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, al seu cas.
Títol II. Intervenció administrativa
Article 3. Règim d’intervenció administrativa

3. En relació a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en béns
immobles ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat, estaran
sotmeses a llicència urbanística, i seguiran el tràmit preceptiu que recull la normativa
urbanística al respecte.
4. En els casos definits en els apartats 2) i 3) del present article la llicència urbanística
s’atorgarà de conformitat amb les disposicions contingudes a la normativa urbanística
vigent, així com al planejament urbanístic i a les ordenances municipals.
Article 4. Presentació de la comunicació prèvia

ACTA DEL PLE

2. No obstant, estaran subjectes a llicència urbanística les intervencions que, de
conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, requereixin un projecte i en tot
cas les que s’executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural
o urbanística.
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1. De forma general estan subjectes al règim de comunicació prèvia les intervencions
necessàries per executar una instal·lació d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica.

a) Model normalitzat de comunicació prèvia (annex 1)
b) Declaració responsable de l’empresa instal·ladora (annex 2)
c) Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que
s’especifiquen a l’annex 3.
d) Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense
IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre construccions i
obres (ICIO).
2. En cap cas es requerirà la presentació d’un document signat per un gestor de
residus ni haver efectuat prèviament un dipòsit a l’esmentat gestor.
3. Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable i per
aquesta ordenança, l’Ajuntament ho ha de manifestar, al moment de la presentació,
a la persona interessada i l’ha d’advertir que, mentre no presenti la comunicació i els
documents preceptius, no pot dur a terme la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic.
Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar la
instal·lació des del moment del presentació de la comunicació prèvia i dels documents
requerits.
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1. Amb caràcter previ a la realització de la instal·lació, s’haurà de presentar davant
l’Ajuntament la comunicació prèvia, que inclourà la següent documentació:

Article 5. Integració paisatgística
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han de
complir els criteris d’integració paisatgístics següents, segons el tipus de coberta de
l’edifici on s’instal·lin:
1. Coberta inclinada (pendent >5%): Els captadors solars estaran integrats i
recolzats al pla de la coberta. Es situaran separats com a mínim 0,50 m dels plans
de façana i 0,50 m de les mitgeres. No podran sobrepassar el gàlib superior format
per la línia horitzontal del carener.

3. En els edificis sotmesos a algun tipus de protecció patrimonial només es permet,
previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, la col·locació de captadors
solars quan no afectin la qualitat arquitectònica i el valor patrimonial de l’edificació o
elements protegits.
Article 6. Terminis
1. Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la data
de la presentació de la comunicació prèvia davant de l’Ajuntament o de la data de la
notificació a l’interessat de l’atorgament de la llicència urbanística, segons el règim
d’intervenció a que li sigui d’aplicació.
2. Els termini màxim d’execució és de 6 mesos a comptar des de la data d’inici de les
obres.
Article 7. Advertiments
1. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s’incorpori a una comunicació, o la no presentació davant de
l’Ajuntament de la pròpia comunicació prèvia ni de la documentació que, si s’escau,
sigui requerida per acreditar el compliment del que s’ha declarat, determina la
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret afectat des del moment en què es
tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
o administratives que pertoquin.
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En cas que no existeixi parament vertical de coberta (ampit), s’ampliaran les
separacions mínimes de l’apartat anterior fins els 2,00 m en façanes i fins a 1,00 m
a les mitgeres.
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2. Coberta plana: Els captadors solars no podran sobrepassar el gàlib delimitat per
una línia horitzontal situada a 1,20 m respecte els nivells de la coberta, excepte si es
situen dins l’envoltant determinada per la intersecció de dues línies amb un 30% de
pendent respecte la intersecció del pla superior de la coberta i els plans de façana.
En aquest darrer cas, l’alçada màxima dels captadors podrà ser de 1,50 m. Els
captadors, a més, es situaran separats com a mínim 0,50 m de les mitgeres.

ACTA DEL PLE

A les cobertes inclinades en les que l’orientació de les plaques fotovoltaiques situades
sobre el pla de coberta no garanteixin assolir un rendiment mínim del 60%, caldrà
presentar la proposta als serveis tècnics municipals perquè avaluï les possibles
alternatives per garantir la màxima eficiència energètica i la millor integració
paisatgística.

2. Així mateix, la resolució de l’Ajuntament que declari aquestes circumstàncies pot
determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ
al reconeixement o a l’exercici del dret, així com la impossibilitat d’instar un nou
procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la
llei, tot això de conformitat amb els termes establerts a les normes sectorials
aplicables, segons el que regula la Llei de procediment administratiu comú des les
Administracions Públiques.
Títol III. Mesures de promoció
Article 8. Impost sobre béns immobles
És d’aplicació la bonificació establerta a l’article 5.5 de l’Ordenança Fiscal 1.1 de
l’Ajuntament del Morell reguladora de l’impost sobre béns immobles, en els termes
allí regulats.

1. Les mesures de bonificació fiscal dels articles 8 i 9 no seran d’aplicació als béns
immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb
consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la
realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.
2. Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres bonificacions dels mateixos
tributs per conceptes diferents, amb altres bonificacions d’altres tributs sobre el
mateix concepte, així com amb subvencions que qualsevol Administració Pública posi
a disposició de la ciutadania per a la promoció de la implantació de la tecnologia
fotovoltaica en autoconsum.
Disposició Addicional Única
1. Dins dels tres mesos següents a l’aprovació de la present ordenança s’haurà
d’adoptar l’acord provisional contemplat a l’article 17.1 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, pel tal de regular en l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 1.3 de
l’Ajuntament del Morell reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres una bonificació del 95% sobre la quota d’aquest impost per a totes aquelles
construccions, instal·lacions i obres en les quals s’incorporin sistemes per
l’aprofitament elèctric de l’energia solar.
2. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre el Pressupost d’Execució Material (PEM)
corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
3. Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia
comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament que les obres
es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica.
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Article 10. Compatibilitat

ACTA DEL PLE

Serà d’aplicació la bonificació que reguli l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 1.3 de
l’Ajuntament del Morell reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, en els termes allí regulats.
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Article 9. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Disposició Transitòria Única
Les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que disposin de
l’acreditació de la seva legalització davant la Generalitat de Catalunya en data
posterior a 1 de gener de 2021 podran sol·licitar el reconeixement de la bonificació
de l’Impost de Béns Immobles regulat a l’article 8 d’aquesta Ordenança.
Disposició Derogatòria Única
Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.
Annex 1. Model normalitzat de comunicació prèvia

Dades sol·licitant o empresa
NIF / CIF

Adreça
Municipi

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Dades representant legal (si n’hi ha)
Nom i cognoms o raó social

NIF / CIF

Adreça
Municipi

Codi postal

Telèfon

Adreça a efectes de notificacions: ☐ del sol·licitant

ACTA DEL PLE

Nom i cognoms o raó social
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COMUNICACIÓ PRÈVIA

Adreça electrònica

☐ del representant

Comunico que executaré les obres d’una instal·lació d’autoconsum amb
energia solar fotovoltaica amb les següents dades
Emplaçament de la instal·lació (adreça)
Referència cadastral de l’immoble
Pressupost d’execució de la instal·lació (sense IVA)
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1-

Potència elèctrica de la instal·lació (kW)
Habitatge unifamiliar ☐ Edifici plurifamiliar ☐ Altres (especificar) ☐

Aporto la següent documentació
☐ Memòria tècnica de la instal·lació
☐ Declaració responsable de l’empresa instal·ladora

1. Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders
necessaris per tramitar aquesta comunicació i rebre, si escau, les
corresponents comunicacions i/o notificacions.
2. Que les dades consignades a la comunicació són certes, així com a tota la
documentació que s’adjunta.
3. Que les obres s’ajusten al planejament, ordenances i altra normativa
urbanística aplicable, així com als criteris d’integració paisatgística.
4. Que les obres, de conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, no
requereixen de projecte.
5. Que les obres no s’executen en bens sotmesos a un règim de protecció
patrimonial cultural o urbanística.

ACTA DEL PLE

Declaro responsablement

Número: 2020-0012 Data: 26/03/2021

☐ Pressupost detallat de la instal·lació (base imposable de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres ICIO)

Els establerts a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.

Signatura del sol·licitant o del representant

A _____, de _____________ de 20 _____
D’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades, l'informem que les seves
dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable de tractament
és l’Ajuntament del Morell. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les
seves dades podran ser cedides a altres Àrees de l’Administració i/o Institucions per
poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit. Així mateix s’informa de la possibilitat
d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació
de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament del Morell, a
l’adreça Plaça de l’Era del Castell, 5, CP 43760 El Morell o mitjançant instància general
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Efectes de la presentació d’aquesta comunicació

a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu
electrònic a l’adreça lopd@morell.altanet.org
Annex 2. Declaració responsable de l’empresa instal·ladora
2-

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA

Dades de l’empresa

Adreça
Municipi

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

En condició d’empresa executora de les obres de la instal·lació d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica que s’ubicarà a:
Emplaçament (adreça)
Referència cadastral
1. Que compleixo els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al
reconeixement de l’exercici/s esmentat/s.
2. Que l’empresa està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de
Catalunya (RASIC) o al registre equivalent d’una altra Comunitat Autònoma
del Regne d’Espanya.
3. Que no concorren incompatibilitats legals ni circumstàncies inhabilitants per
al desenvolupament del/s exercici/s professional/s.
4. Que disposo d’una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura adient
pels riscos en què pugui incórrer i que es derivin del/s esmentat/s exercici/s.
5. Que disposo de la documentació acreditativa corresponent, sens perjudici de
les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes aquest
Ajuntament.
6. Que em comprometo a mantenir el compliment dels punts anteriors, durant
la vigència d'aquest reconeixement o exercici.
Signatura

A _________________,

de _____________ de 20 _____

ACTA DEL PLE

Declaro sota la meva responsabilitat,
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NIF / CIF
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Nom i cognoms o raó social

Annex 3. Memòria tècnica de la instal·lació
MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ
Objecte i dades generals

Justificació de la potència pic a instal·lar en funció de les dades de consum
elèctric i l’espai disponible.
Consideracions de seguretat i salut
Especificar les condicions de seguretat i salut que s´han de tenir en compte
per portar a terme la instal·lació.
Consideracions sobre les runes
Indicar si es generaran runes i, en cas afirmatiu, especificar quina serà la
gestió d’aquestes runes d’acord la normativa de residus.
Integració paisatgística i arquitectònica
Justificació del compliment dels criteris d’integració paisatgística continguts al
planejament urbanístic, a les ordenances de l’edificació i a les ordenances
municipals que siguin d’aplicació.
Característiques tècniques de la instal·lació elèctrica
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Descriure l’abast de la intervenció en l’edifici, els elements afectats i les
solucions tècniques constructives que s’adopten.
Realitzar l’anàlisi de càrregues de l’edifici amb la instal·lació fotovoltaica, el
qual haurà de tenir en compte el pes de les plaques i el sistema de suport, la
tècnica d’instal·lació i ancoratge a la teulada i la càrrega sobre la teulada,
factoritzant també el vent.
Dimensionat de la instal·lació
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Especificar pels panells fotovoltaics (adjuntar plànol):
- Ubicació
- Inclinació
- Orientació
Especificar les característiques del sistema de suport o d’ancoratge a
l’estructura de l’edifici.
Especificar la ubicació de la resta d’elements (inversor, bateries,
proteccions,...)
Adjuntar plànols
Abast de la intervenció en l’edifici

ACTA DEL PLE

Emplaçament de la instal·lació i dades generals:
- Potència pic a instal·lar
- Superfície ocupada
- Producció d’energia i energia auto-consumida.
Emplaçament de la instal·lació

- Panells fotovoltaics
- Inversors
- Bateries
- Cablejat
- Quadres elèctrics i proteccions
- Sistema de control i monitoratge
Adjuntar esquema unifilar
Pressupost detallat

DELIBERACIÓ

La Sra. Rosa Maria Sánchez respon que això, la pista coberta ja ho preveu.
Començaran per aquí i intentaran estendre-la a la resta d’equipaments.
VOTACIÓ

Número: 2020-0012 Data: 26/03/2021

El Sr. Ramon Manyé pren la paraula i comenta que valoren molt positivament aquesta
nova ordenança per regular les noves instal·lacions fotovoltaiques, que des que es
va alliberar per part del govern, doncs sembla ser que és el camí que han de seguir
per ser més eficients i per millorar la contaminació. Esperen que l’Ajuntament, com
a promotor d’aquesta ordenança, també sigui exemple, i plantegen, en un futur
proper, dotar un equipament d’unes plaques fotovoltaiques perquè siguin més
eficients, i poder aprofitar aquestes grans teulades que tenen i incentivar la resta de
la ciutadania.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde dona la paraula a la regidora Rosa Maria Sánchez Pérez, que explica la
proposta.

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança per a la promoció de les instal·lacions
d’autoconsum amb energia fotovoltaica.
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 taulell
d’edictes 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. Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’haguessin
presentat al·legacions l’Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense
necessitat de cap nou tràmit.
TERCER.- Comunicar l’aprovació de l’Ordenança a l’àrea de Serveis Econòmics de
l’Ajuntament del Morell als efectes del que estableix la Disposició Addicional Única
d’aquest text reglamentari.
3. Aprovació, si escau, d’adequació retributiva singular de llocs de treball.
Antecedents de fet
1. El Ple de l’Ajuntament del Morell en sessió ordinària de 26 de març de 2020,
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

va aprovar l’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics
dels Ens Locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants juntament amb
l’annex de l’acord de condicions per al personal al servei de l’Ajuntament del
Morell.
2. En data 6 d’agost de 2020 l’empleat públic Oriol Figueras Salvadó va presentar
instància amb registre d’entrada núm. 133/2020 on va exposar que des del
passat 26 de març del 2020, els col·lectius de la Brigada municipal i l'àrea de
Cultura i Festes de l'Ajuntament del Morell, tenien assignat un complement
salarial per cobrir l'excés d'hores derivades dels actes propis del consistori i
que a la data de la presentació de la sol·licitud no s'havia realitzat el pagament
de cap d'aquests complements en caps dels mesos des dels quals estaven
aprovats.
3. El 17 de desembre de 2020 es sotmet la proposta a la Mesa de Negociació del
personal laboral.

L’aplicabilitat dels increments retributius que es recullen a la RLT o instrument similar
aprovat per l’Ajuntament i per tant la seva quantificació efectiva a efectes
pressupostaris, dependrà de l’estudi individualitzat de cada lloc afectat, per
determinar si efectivament es tracta d’una adequació retributiva singular, associada
a una modificació del contingut del lloc de treball en el sentit definit per la
jurisprudència o, per contra, es tracta d’increments no associats a cap dels elements
que justifiquen l’excepció prevista a l'art. 18.7 de la Llei de pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 2018, vigent.
II. La base de dades jurídica de la Consultoria de Dret Local Lefebvre el Derecho ha
emès un informe de data 9 d’agost de 2017, en el qual es conclou el següent:
1.

La RPT se erige como el instrumento técnico idóneo y obligatorio a través del
cual se puede modificar el contenido y valoración económica de cada puesto.

2.

Las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional,
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo,
efectuadas a través de la RPT, no están sujetas a la limitación establecida en
el art. 18.Dos LGPE 2017, siempre que las mismas traigan causa de una
correcta valoración de los puestos de trabajo nunca realizada anteriormente
(ex novo), o por razones de creación de nuevos puestos, o modificación
sustancial de los preexistentes, realizada mediante la aplicación de
conocimientos científicos o prácticos que busquen la objetiva adecuación
entre el contenido del puesto y su compensación económica.

3.

Como ya se ha indicado en la Sentencia del TS de 20 de mayo de 2011 (EDJ
2011/99965), entre otras, lo que está, en su caso, sujeto a los límites de la
LPGE es el Presupuesto anual y no la RPT y, por ello, cabe que no se aplique
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L’aprovació o modificació de la RLT o altre instrument d’ordenació i planificació dels
RRHH pot contenir adequacions retributives singulars i en conseqüència generar
efectes econòmics més enllà de les disposicions de les lleis de pressupostos de l’Estat.

ACTA DEL PLE

I. Les adequacions retributives singulars, associades a modificacions en el contingut
del lloc de treball constitueixen una excepció al principi general de la limitació dels
increments retributius del personal del sector públic establerts a les lleis de
pressupostos.
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Fonaments de dret

5.

Para ello, habría que adoptar el acuerdo, previa negociación sindical, de
aplicación gradual de la RPT en los ejercicios sucesivos que se determine y
aprobar la modificación en la Plantilla presupuestaria correspondiente a los
puestos de la RPT afectados que se haya decidido aplicar en este ejercicio,
con las adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, cuyos
retribuciones resultan incrementadas por encima del incremento general
determinado por la LPGE 2017.

Amb aquesta adequació retributiva singular es pretén aplicar criteris d’equitat interna
i externa per retribuir adequadament les funcions desenvolupades en el lloc de treball
sota les condicions específiques d’exercici del mateix.
III. Així doncs, les retribucions que poden percebre els funcionaris públics a
l’administració són taxades:
El complemento específico retribuye las especiales características de algunos puestos
de trabajo a cuyos efectos han de tenerse en cuenta los siguientes factores:
-

especial dificultad técnica;
especial dedicación;
responsabilidad;
incompatibilidad;
peligrosidad o penosidad.

Las dos características fundamentales del complemento específico son:
a) Concreción: se fija atendiendo precisamente a las características de un puesto de
trabajo.
b) Objetividad: se atiende a las condiciones particulares de ese puesto de trabajo,
ajeno a todo matiz subjetivo derivado de la persona titular del puesto que lo
desempeña.
(Fuente: Memento Empleado Público)
IV. Per tant, es proposa aplicar pressupostàriament la relació de llocs de treball
només de forma singular, a determinats llocs de treball singulars i concrets.
Els llocs de treball proposats corresponen a places de subaltern de brigada, peó de
brigada i tècnic cultural, joventut i audiovisual, les quals consten a la plantilla del
personal 2020, que va ser aprovada definitivament juntament amb el Pressupost
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En consecuencia, si la Corporación ya ha aprobado la RPT, si bien no la han
aplicado todavía presupuestariamente debido a las limitaciones fijadas por
las LPGE, cabe que acuerden la aplicación de la RPT gradualmente en diversos
ejercicios presupuestarios y puedan acordar la aplicación de algunos
incrementos retributivos singulares que resulten de la valoración objetiva en
la RPT de esos puestos singulares y concretos, como excepción de
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo.
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4.

ACTA DEL PLE

la RPT en un solo ejercicio presupuestario y se pueda diferir su aplicación a
lo largo de varios años, tal y como indica la Sentencia del TS de 14 de julio
de 2008 (EDJ 2008/147655).

Municipal de l'Ajuntament per el 2020 i publicada al BOPT núm. 2894/2020 de 29 de
maig de 2020.
Així mateix el lloc de treball de subaltern de brigada consta al catàleg parcial de llocs
de treball.
És lícit introduir modificacions puntuals, singulars i excepcionals sobre les retribucions
assignades a algun lloc de treball quan es detecta de forma objectiva i fonamentada
que aquest lloc de treball està afectat per noves circumstàncies per les quals cal fer
una revisió de les retribucions assignades.

Servei de cultura/festes: s’estableix una jornada especial de treball a raó de 1800h.
La realització d’aquesta jornada s’estableix de dilluns a diumenge, de forma flexible
i podrà variar en funció dels actes culturals programats, sempre tenint en compte
com a mínim 1.5 dies de descans continuats a la setmana. En el cas de realitzar-se
treballs en dissabte o diumenge, aquets es compensaran amb descans durant la
setmana següent. Al haver dos tècnics de cultura i festes, ambdós es combinaran per
realitzar els descansos establerts i les compensacions de cap de setmana.
Els treballadors que realitzin jornada complerta i compleixin amb les 1800h anuals
de treball, percebran mensualment un complement de disponibilitat per cobrir
aquesta jornada especial a raó de 225€ al mes en 12 mensualitats.”
Els citats elements fonamenten la necessitat de dur a terme aquesta adequació per
a garantir un restabliment de l’equilibri entre els requeriments del lloc, en concret
l’especial dedicació, i les retribucions assignades atès que aquestes tenen empara en
l’annex de l’acord de condicions, el qual regula una jornada especial de treball
aplicable al personal de brigada i als tècnics de cultura que comporta un increment
del nombre d’hores de la seva jornada.
VI. Aquesta matèria, d'acord amb l'article 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
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Servei de brigada: s’estableix una jornada especial de treball a raó de 1738h. La
realització d’aquesta jornada s’estableix de dilluns a divendres, en funció de les
necessitats del servei. Les setmanes de màxima feina, com son festes majors,
preparació nadal, terrafira, festes de la granja, etc. els personal podrà flexibilitzar la
jornada per arribar a treballar fins 40h setmanals.
Els treballadors de brigada que realitzin jornada complerta i compleixin amb les
1738h anuals de treball, percebran mensualment un complement de disponibilitat
per cobrir aquesta jornada especial a raó de:
Peó Neteja: 86,72€ al mes per 12 mensualitats
Peó Brigada: 119,50€ al mes per 12 mensualitats
Subalterns: 165,30€ al mes per 12 mensualitats

ACTA DEL PLE

“Atenent al que s’estipula al punt tercer i quart de l’article 11 de l’Acord comú, aquest
Ajuntament en atenció a la diversitat de serveis, així com amb les funcions i tasques
que es realitzen en els mateixos, estableix una sèrie de jornades especials de treball
per als següents serveis:
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V. L’annex de l’acord de condicions per al personal al servei de l’Ajuntament del
Morell que es va aprovar en sessió plenària de 26 de març de 2020 juntament amb
l’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels Ens Locals de
Catalunya de menys de 20.000 habitants, estableix a l’apartat segon relatiu a la
jornada el següent:

públic, és objecte de negociació, atès que es tracta de la determinació i aplicació de
les retribucions complementàries dels funcionaris.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

4. Aprovació, si escau, de l'encàrrec, a la Diputació de Tarragona, de la gestió
informatitzada del padró d’habitants, i del nou conveni tipus.
EXPOSICIÓ DELS FETS
1. En data 17 de desembre de 2020 amb registre d’entrada número 2445,
l’Ajuntament del Morell va rebre, a través de la plataforma EACAT, notificació de la
Diputació de Tarragona, per la qual es traslladava l’acord pres en data 27 de
novembre de 2020, que literalment a la part dispositiva aprova el següent:
“Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’habitants que van
efectuar els ajuntaments de la província de Tarragona que tot seguit es relacionen:

Ajuntament

Inici Conveni

El Morell

26/09/2006

Segon.- En conseqüència d’això, resoldre el Conveni per a la gestió informatitzada del padró d’habitants
que es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3/2004.
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants,
document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin l’encàrrec de la gestió
informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin pertinentment a la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró,
la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i signarà el conveni regulador, el qual serà remès
als ajuntaments per a la seva signatura, qui l’hauran de retornar a la Diputació per als seus plens efectes.
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TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades, als representants
sindicals del personal laboral i a la Intervenció municipal.
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SEGON.- Sotmetre l’aplicació d’aquesta adequació retributiva a condició del
compliment dels requisits regulats en l’annex de l’acord de les condicions de treball
per al personal al servei de l’Ajuntament del Morell de l’ Acord comú de condicions
dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Aprovar l’adequació retributiva singular dels llocs de treball següents:
subaltern de brigada, peó brigada i tècnic de cultura, joventut i audiovisual, que es
corresponen amb la codificació en la plantilla de personal SUB1, SUB2, PEO.BRI.IN1,
PEO.BRI.IN2, PEO.BRI.IN3, PEO.BRI.IN4, PEO.BRI.IN5, PEO.BRI.IN6, PEO.BRI.TM1,
PEO.BRI.TM2, PEO.BRI.TM3, PEO.BRI.TM4, TC.JOV1 i TC.JOV2.

A tal efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura del Conveni i per dur
a terme el que calgui per donar compliment a l'acord.
Sisè.- Efectes.
Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues administracions, seguirà vigent i
amb plens afectes l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, i en conseqüència el Conveni
aprovat en data 26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius ajuntaments, essent que el servei de
la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà prestant regularment en les condicions recollides
en aquell. En el moment en que ambdues administracions hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el
servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants que presta la Diputació amb tots i cadascun dels
ajuntaments signants passarà a prestar-se sota les condicions recollides en el mateix.
Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, als
efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació.

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la Diputació de
Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.”

1. L’article 17.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que la gestió del Padró municipal es durà a terme pels ajuntaments
amb mitjans informàtics i que les diputacions n’assumiran la gestió informatitzada
d'aquells municipis que, per la seva insuficient capacitat econòmica i de gestió, no
puguin mantenir les dades de forma automatitzada.
En els mateixos termes es pronuncia l’art. 60 del Reial decret 1690/1986, d’11 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals.
2. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
preveu que es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic
de la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres
òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent Administració.
3. Els arts. 36.b) i 36.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 92 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 atribueixen competències a la
Diputació de Tarragona per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica,
tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per tal de facilitar la
gestió de les seves competències, impulsar la seva modernització i contribuir al
benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori.
4. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a
aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats
d'interès comú”.
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan
l'encàrrec de gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents

ACTA DEL PLE

FONAMENTS DE DRET
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Règim de recursos:

Administracions es formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre
elles, que haurà de ser publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial
de la Comunitat Autònoma o en el de la Província, segons l'Administració a què
pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.

1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que
constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent
de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
6. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada
determinada, que no podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es
prevegi un termini superior”, i que “En qualsevol moment abans de la finalització del
termini previst en l'apartat anterior, els signants del conveni podran acordar
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la
seva extinció”, però per altra banda, l’art. 48.9 de la mateixa norma diu que “Les
normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords de
terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està
regulant aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró
d’habitants, s’entendrà que el present té vigència indefinida, en el benentès que
l’Ajuntament, que encarrega la gestió del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec
de la gestió informatitzada del Padró d’habitants fet a la Diputació de Tarragona en
qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
7. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual,
diu, s’ha de fer efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
8. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada
del padró d’habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la
Diputació de Tarragona en data 26/3/2004 i seguirà vigent fins al moment en que se
signi el nou Conveni per les dues administracions.
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5. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
disposa que:

ACTA DEL PLE

En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del número legal de membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les
següents matèries: h) Transferència de funcions o activitats a d’altres
Administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encomanes de
gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei s’imposin
obligatòriament”.

Número: 2020-0012 Data: 26/03/2021

En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les
clàusules dels convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han
de trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació”, així com que “En el supòsit de transferència de funcions o d’activitats a
altres administracions públiques per mitjà de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació”.

DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró
d’habitants i aprovar el nou conveni tipus que figura com a Annex.

Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva
notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de
la Diputació de Tarragona , en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació.

Abans d’aixecar la sessió la Sra. Rosa Maria Sánchez explica que ha entrat i sortit
vàries vegades perquè hi havia un tema urgent de personal que s’havia de solucionar.
El Sr. Alcalde agraeix l’assistència. Diu que avui ha estat un Ple important, amb
l’aprovació del pressupost, però també dels altres punts.
Acaba l’any, a les portes d’iniciar el 2021 que espera que porti millors notícies que el
que acaba. Un any que espera que sigui bo per la societat en general, però sobretot,
especialment i amb els millors desitjos, per la gent del poble, del Morell, pels
morellencs i morellenques, als quals desitja, enguany salut més que mai, perquè la
situació no està gens bé i les previsions no denoten que després de festes la cosa
vagi a millor, ans al contrari. Per tant, acabar també fent aquesta crida, creu en nom
de tots, a la responsabilitat col·lectiva, que creu que ho han demostrat durant l’any,
intentar fer les coses el millor possible, amb sentit comú.
Desitja bones festes a tothom, molta sort, que sigui un bon any per aquest
Ajuntament, que sigui un bon any per tots els regidors i regidores, pels morellencs i
morellenques, pels empleats de la casa i que sigui un any de prosperitat.
Tots els regidors desitgen bones festes a tothom.

ACTA DEL PLE

Quart.- Publicar el conveni un cop signat al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Portal de Transparència.
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Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura del conveni amb la
Diputació de Tarragona.

Número: 2020-0012 Data: 26/03/2021

Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la
notificació de l’acord als efectes pertinents.
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ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 20:36 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i la Secretària accidental.
Document signat electrònicament

